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Sąsiuvinių tvarkos tikrinimas
Kovo 28 dieną drauge su R. Vitkauskiene, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir S. Barškiete, spec.
pedagoge, antrą kartą per šiuos mokslo metus progimnazijoje tikrinome 1-8 klasių moksleivių sąsiuvinių tvarką.
Pirmą kartą lankėmės pirmoje klasėje. Pirmokai mus nustebino sąsiuvinių tvarka, jų priežiūra. Dailia rašysena ir
švara išsiskyrė Arno G., Viltės K. ir Viltės P. sąsiuviniai. Norėtume pažymėti, kad 2A klasės mokiniai,
palyginus su pirmuoju pusmečiu, tikrai padarė pažangą: sąsiuviniai tvarkingesni, dailesnė rašysena, kai kas
sumažino raideles. Pastebėta, kad 2-4 klasių mokiniai dažniau nepasirenka tinkamo rašiklio, nekokybiški
sąsiuvinių lapai, viskas liejasi arba sulankstyti ir rašaluoti kampai. Tačiau mažieji mūsų draugai labai stengiasi
ir yra pavyzdys vyresniųjų klasių mokiniams, kaip prižiūrėti sąsiuvinius. Penktoje klasėje sąsiuvinių tvarka ir
dailia rašysena išsiskyrė tik Dovydo P. sąsiuviniai. Kitų penktokų sąsiuviniuose rasta praleistų tuščių lapų,
aprašytos ar apipieštos paraštės. Tvarkingumu ir gražia rašysena pasižymėjo 6A klasės mokinių Nedos M.,
Inetos S., 6B- Aušrinės G., 7 klasėje Laurynos D. ir Mildos F., o 8 klasėje Rusnės G. sąsiuviniai. Kiti brauko,
lanksto, plėšo lapus. Visiems mokiniams primename, kad sąsiuviniuose privalome laikytis vieningų tvarkos
susitarimų.
Parengė L. Kelpšienė, lietuvių kalbos mokytoja
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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Susitikimas su iliuzionistu Edgaru Mažeika EMMAGiC
Kovo 1 dieną 1 – 5 klasių mokiniai progimnazijos aktų salėje susitiko su
iliuzionistu Edgaru Mažeika EMMAGiC. Magijos meistras trumpai papasakojo,
kad iliuzijos menu susidomėjo būdamas septynerių, o 13 metų gavo pirmą
atlyginimą už pasirodymą. Jis paaiškino, kad norint būti iliuzionistu ypatingų
fizinių savybių nereikia, tačiau užsispyrimas ir atkaklumas – būtinos savybės.
Mokiniai ne tik stebėjo įspūdingą programą, bet išmoko atlikti keletą triukų.
Parengė ugdymo karjerai specialistė N. Bacienė

Susitikimas su Lietuvos generolo P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 602 kuopos atstovais
Kovo 5 dieną 5-6 bei 7-8 klasių mokiniai progimnazijos aktų
salėje susitiko su Lietuvos gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios
rinktinės 602 kuopos atstovais. Pristatyti Lietuvos šaulių sąjungos
veiklą pasiūlė 7 klasės mokinė Miglė Jankutė, nes ji jau keletą metų
yra jaunoji šaulė.
Kuopos vadas Tomas Beinoras paaiškino, jog Lietuvos
šaulių sąjunga yra valstybės remiama, savanoriška sukarinta
pilietinės savigynos asociacija, padedanti užtikrinti nacionalinį
saugumą.
Kiekvienas doras Lietuvos pilietis gali tapti jos nariu, save
realizuoti veikdamas karybos, sporto ir kultūros srityse. Jaunuoju
šauliu galima tapti nuo 11 iki 18 metų, kreipiantis į artimiausią LŠS
rinktinę ar kuopą. Stebėdami vaizdo medžiagą mokiniai suprato,
kad jaunieji šauliai turi puikias galimybes susipažinti su kario tarnyba, nes stovyklaudami įgyja praktinių
gebėjimų išgyventi gamtoje, susipažįsta su karybos elementais bei istorinėmis Lietuvos vietomis. Šauliai
aktyviai sportuoja, atstovauja miesto šventėse, iškilminguose renginiuose.
Parengė ugdymo karjerai specialistė N. Bacienė
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Pirmokai ir penktokai kartu lankėsi progimnazijos bibliotekoje
Kovo 5 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
bibliotekoje vyko viktorina ,,Saldžiu pasakų taku‘‘. Visi
vaikai pasiskirstė į 9 komandas ir dalyvavo smagioje
interaktyvioje viktorinoje, atsakinėdami į klausimus
kompiuteriuose. Jiems reikėjo peržiūrėjus trumpus reportažus
pasakyti, kokios tai pasakos, kiek veikėjų pasakoje „Ropė“,
arba kokia skaitomiausia pasaulyje knyga. Penktokai su
bibliotekos vedėja Kristina komandoms teikė klausimus. Už
teisingą atsakymą buvo galima gauti saldžią dovanėlę.
Pirmokai į visus klausimus atsakė teisingai. Tikri gudručiai!
Renginio metu apdovanojo du pirmos klasės mokinius, kurie
perskaitė ir aprašė 10 knygų-tai Pijus ir Rugilė. Ačiū pirmokams ir jų mokytojai Virginijai.
Parengė 5 klasės mokinė U. Rapševičiūtė

Moksliukų laboratorija 2018
Kovo 19 dieną Rėkyvos progimnazijos
pradinių klasių mokiniai rinkosi į mėginimų,
bandymų ir eksperimentų popietę ,,Moksliukų
laboratorija 2018”. Popietės metu mokiniai kartu
su mokytojomis atliko įvairius bandymus ir
eksperimentus, tyrinėjo supančią aplinką bei
įdomius reiškinius. Mokiniai demonstravo
,,degantį pirštą”, aiškinosi, ar vaisvandenius gerti
sveika, coca colos naudą, magneto galia įsitikino
stebėdami ,,plevenančią gėlytę”, skaičiavo, kiek
monetų telpa sklidinoje vandens stiklinėje, taip
pat sužinojo, kad ir tuščia stiklinė nėra tuščia.
Mokiniams ši popietė buvo labai įdomi ir naudinga.
Pirmokų mintis užrašė mokytoja V. Tunikaitytė
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Akcija, skirta Žemės dienai paminėti ,,Apkabinkime Žemę gerais darbais”
Kovo 20-oji yra minima visame pasaulyje. Tai
diena, kai turime pagalvoti ne tik apie save, ne tik apie
savo rūpesčius ir džiaugsmus, bet ir apie mūsų planetą,
mūsų gamtą, mūsų pareigą Žemei ir viskam, kas joje, šalia
mūsų, gyvena. Žemės dienai minėti buvo pasirinktas
pavasario lygiadienis, kitaip vadinamas pavasario
ekvinokcija – laikas, kai dienos ir nakties ilgumas tampa
vienodas visuose Žemės rutulio taškuose. Minėdami šią
dieną pasižadame visomis išgalėmis ginti savo Žemę, ginti
savo teisę į švarią aplinką. Vis daugiau žmonių supranta,
kad būtina Žemę saugoti pirmiausia keičiant savo elgseną,
nes naikindamas gamtą žmogus kenkia pats sau.
Šią dieną Rėkyvos progimnazijos kiemelyje buvo iškelta Žemės vėliava. Visus akcijos dalyvius
pasveikino progimnazijos direktorius Romas Senkus. Baigus direktoriui kalbėti, visa Rėkyvos progimnazijos
bendruomenė garsiai skandavo šūkį - ,,Apkabinkime žemę gerais darbais“ . Akcijos finalą apibendrino šokis
Žemei.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė
RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ
5 klasės mokiniai lankėsi Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Rėkyvos filiale
Kovo 8 dieną 5 klasės mokiniai lankėsi Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje
bibliotekoje, Rėkyvos filiale. Bibliotekininkė Giedrė Butkutė pristatė, ką veikia
bibliotekininkas darbo vietoje, pabrėžė kad tai – smalsių, įvairiapusiškai apsišvietusių
ir tikrai nenuobodžių asmenybių profesija. Džiaugėsi, kad mikrorajono gyventojai
skaito knygas, periodinius leidinius, ateina į renginius, bendrauja tarpusavyje
įvairiomis temomis. Į klausimą, kokia biblioteka būtų labai patraukli, penktokai
paminėjo jaunimo erdves, kur būtų virtualios realybės akiniai, ,,Playstation“ žaidimų
kompiuteriai, dronai, kurie pristatytų norimas knygas, o bibliotekininkė būtų mandagi,
padedanti, draugiška. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai tapo bibliotekininkais:
mokėsi išduoti ir grąžinti knygas, priregistruoti naują skaitytoją. Domėjosi, kur mokytis, kad įgytum
bibliotekininko profesiją.
Parengė 5 klasės mokinė U. Rapševičiūtė
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„Rėkyvėlė“ Ringuvos specialiojoje mokykloje
Kovo 8 dieną progimnazijos folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė” šokėjai
ir dainininkai aplankė Ringuvos specialiosios mokyklos auklėtinius ir jiems
padovanojo šventinį koncertą, skirtą Kovo 11-ajai.
Rėkyviškiai paruošė puikią šventinę programėlę su lietuvių liaudies
dainomis, šokiais ir eilėraščiais, skirtais Lietuvai. Žiūrovai negailėjo
atlikėjams plojimų, kartu dainavo lietuvių liaudies dainą ,,Balnokim, broliai,
žirgus.”
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Valatkevičienė

Trispalvės žygyje ,,Lietuva mūsų širdyse”
Kovo 11 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 1-8 klasių
mokiniai ir mokytojai dalyvavo trispalvės žygyje ,,Lietuva –
mūsų širdyse”.
Į Kovo 11-osios kelią ėjome prisimindami savo istorines
šaknis, nesunaikintą Vasario 16-osios gyvybingumą. Tai mūsų
visų dvasinės vienybės ir susitelkimo rezultatas: iškovotos
Laisvės ir pasididžiavimo diena. Ši diena reiškia ir tolesnį
mūsų skrydį, kurio sėkmė daug priklauso ir nuo mūsų pačių
polėkio, nuo mūsų susiklausymo, nuo mūsų darbų, nuo mūsų
tautinės dvasios išsaugojimo.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė

Orientacinis žaidimas „Pažink Šiaulių miestą“
Kovo 13 dieną penktokė Fausta Peskaudaitė, šeštokė Neda
Mikalauskaitė, septintokė Rugilė Kančiauskytė ir aštuntokė Agnė
Krilauskaitė dalyvavo orientaciniame žaidime ,,Pažink Šiaulių miestą“.
Žaidimo pradžia buvo Didžvario gimnazijoje, kur 6 komandos iš įvairių
progimnazijų gavo žemėlapius, kuriuose buvo užuominos apie ieškomus
objektus. Komandų tikslas - surasti įmonę, padaryti asmenukę su jos
logotipu ir grįžus pristatyti darbą.
Mūsų progimnazijos mokinės bendradarbiaudamos tarpusavyje
greičiausiai atliko užduotis ir iškovojo 1-ąją vietą.
Parengė ugdymo karjerai specialistė N. Bacienė
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Dailyraščio konkursas „RAŠOM“ Romuvos progimnazijoje
Kovo 14 dieną keturi dailiausiai rašantys 1-4 klasių mokiniai- Arnas
Goštautas (1 kl.), Vilmantė Varanavičiūtė (2B kl.), Austėja Mockutė (3B
kl.) ir Simona Kievišaitė (4 kl.) vyko į Romuvos progimnaziją dalyvauti
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių
dailyraščio konkurse „RAŠOM“, skirtam atskleisti lietuviško rašto grožį.
Šiaulių progimnazijos 2B klasės mokinė Vilmantė Varanavičiūtė
konkurse užėmė 3 – iąją vietą. Sveikiname!
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Valatkevičienė

Išvyka į Klaipėdą
Kovo 23 dieną 5-8 klasių mokiniai, lydimi klasių vadovių ir N. Bacienės, ugdymo karjerai specialistės,
lankėsi Vakarų Lietuvoje, Klaipėdos
mieste. Keltu persikėlę į Smiltynę
pėsčiomis keliavome į Delfinariumą,
kuriame gyvena Juodosios jūros delfinaiafalinos. Stebėjome nuotaikingą ir įdomų
delfinų ir jūros vėplių programą. Paskui
pėstute patraukėme į naujai renovuotą
Jūrų muziejų, įsikūrusį šiauriausiame
Kuršių nerijos taške – Kopgalyje, čia ir
baigiasi 98 kilometrų ilgio Kuršių nerijos
pusiasalis, nuo jo atsiveria Klaipėdos
uosto vartai. Sužinojome, kad muziejus
kaupia, saugo, tiria, konservuoja,
restauruoja ir populiarina muziejines
vertybes, atspindinčias Lietuvos laivybos istoriją. Paskutinis mūsų kelionės tikslas – tai Lietuvos aukštoji
jūreivystės mokykla. Mus pasitiko gidė ir pristatydama mokyklą supažindino mokinius su jūrininko
laivavedžio, laivų mechaniko, elektromechaniko, laivų agento, krovinių ekspeditoriaus ir kitomis
specialybėmis. Vaikams leido modernių auditorijų ir laboratorijų įrengtuose treniruokliuose vairuoti laivą, jį
išvesti į jūrą bei atlaikyti jūros bangavimą Tai ne visiems pavyko. Nors namus pasiekėme pavargę, bet pilni
naujų kelionės įspūdžių.
Parengė 5 klasės mokinė U. Rapševičiūtė
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Kuriame plakatą „Aš – gamtos dalis“
Kovo 19 dieną į Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialą (Energetikų g.7)
atkeliavo Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2A klasės mokiniai, lydimi
mokytojos Ilonos Kievišienės.
Bibliotekoje mokiniai paminėjo pasaulinę Žemės dieną, kuri yra
švenčiama kovo 20-ąją. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis –
dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visoje planetoje. Paprastai tą
dieną organizuojamos įvairios akcijos, skirtos palaikyti švarą gamtoje.
Taip pat vyksta įvairūs šventiniai renginiai, kūrybiniai užsiėmimai.
Rėkyvos bibliotekoje vyko kūrybinis užsiėmimas: antrokai,
pasiskirstę grupėmis, piešė plakatus, kuriuose jie įvardijo, kaip reikia
saugoti ir gerbti aplinką. Juk švaros ir tvarkos palaikymas prasideda nuo
mūsų pačių, todėl vaikų buvo paprašyta apibrėžti savo delnus ir juose parašyti, kokius jausmus jiems sukelia jų
planeta, ir kaip ją reikia tausoti.
Vaikai savo „delnuose“ akcentavo, kad myli savo planetą, ir norėdami palaikyti švarą-privalo nešiukšlinti.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė
Šventė ,,Lietuva – tai aš, Lietuva – tai tu, Lietuva – tai mes”
Kovo 9 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokiniai ir
mokytojai, pasipuošę trispalvėmis movomis, dalyvavo šventėje
,,Lietuva – tai aš, Lietuva – tai tu, Lietuva – tai mes”, kuri vyko
Šiaulių Rėkyvos kultūros skyriuje. Tai renginys, skirtas ne tik
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, bet ir uždaryti Šiaulių
miesto PUG, 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų- maketų parodą
,,Mano ūkis”. Kiekvienas vaikas, dalyvavęs parodoje, savo
rankomis sukurtais darbeliais siekė prisidėti prie Lietuvos
valstybingumo paminėjimo.
Šventė prasidėjo Tautiška giesme, ją pirmą kartą giedojo ir
mūsų mokyklos pirmokai. Šokiais žiūrovus džiugino Rėkyvos kultūros namų vaikų šokių kolektyvas
,,Repeticja” ir progimnazijos folkloro ansamblis ,,Rėkyvėlė”. Tarp programos numerių skambėjo eilės apie
Lietuvą.
Renginys baigėsi daina ,,Balnokim, broliai, žirgus”. Ši daina progimnazijoje skambėjo visą mėnesį,
kiekvieną dieną, ilgųjų pertraukų metu, kurią atliko ir visus pasiklausyti kvietė-patys mokyklos šauniausiejipradinių klasių mokiniai.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė
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Šiaulių regioninių kūrybinių darbų konkursas ,,Mano svajonių profesija“
Kovo 22 dieną 7 klasės mokinės Medeinė Butkevičiūtė ir Gabrielė Filipavičiūtė
vyko į Šiaulių profesinio rengimo centro renginį ,,Profesijų mugė 2018”. Mokinėms
įteikė apdovanojimus už puikius, kūrybiškus piešinius dalyvaujant konkurse ,,Mano
svajonių profesija“. Jos tapo 7-8 klasių dailės darbų prizininkėmis: Gabrielė laimėjo II –
ąją vietą, o Medeinė III- ąją vietą.
Džiaugiamės jų darbais, juos galime pamatyti ŠPRC internetinėje svetainėje.
Parengė ugdymo karjerai specialistė N. Bacienė
7-8 klasių profesinio veiklinimo užsiėmimas
Kovo 22 dieną 7-8 klasių mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo
užsiėmimuose Šiaulių profesinio rengimo centre, susipažino su interjero puošybos
technika, priemonėmis, piešė gamtos fragmentus, savo vardų inicialus, juos
perkėlė ant plokštės ir nurodyta technika dekoravo. Šį kartą panaudojo medžio
drožles.
Kita mokinių grupė mokėsi Photo Shop programa koreguoti nuotraukų
trūkumus: paryškinti, patamsinti, išbalinti, paslėpti įvairius defektus. Mokiniams
užsiėmimai patiko, įgytus gebėjimus galės pritaikyti kasdienybėje.
Paskui mokiniai lankėsi ,,Profesijų mugėje 2018“, kur savo veiklą pristatė
ne tik Šiaulių profesinis rengimo centras, bet ir Šiaulių universitetas, Šiaulių
valstybinė kolegija. Norintieji galėjo išbandyti save įvairiuose praktiniuose
užsiėmimuose.
Parengė ugdymo karjerai specialistė N. Bacienė

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!
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