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RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS

Čia ežeras banguoja,
Aplink žalia gamta.
Balta lyg karalienė –

Rėkyvos mokykla.
Galbūt ji ir mažytė,
Bet mums labai miela.

Spalio 19 dieną penktokai lankėsi Šiaulių Dramos teatre. Juos pasitiko ekskursijos vadovė
Margarita. Ji penktokams papasakojo daug įdomių ir intriguojančių istorijų iš teatro gyvenimo, istorijos.
Mokinius sužavėjo teatro aplinka, kostiumų, dekoracijų gausa. Sužinojo daug įdomaus apie režisieriaus,
kompozitoriaus, kostiumininko, grimuotojo, scenaristo, vaizdo projekcijų kūrėjo profesijas.
Matematikos mokytoja Dalia Narkienė
Lapkričio 9 dieną progimnazijos mokiniai
drauge su anglų kalbos mokytoja Rita Ramoniene
aplankė bei aptarė parodą Edukacinės anglų kalbos
pamokos metu vyko iškilmingas pirmojo Šiaurės
Lietuvos informacinio terminalo „Pažink Ameriką!“
atidarymas. Pamokos metu JAV ambasados atstovai iš
Vilniaus bei Šiaulių miesto Amerikos-Anglų skaityklos
vedėja supažindino mokinius, parodė ir pamokė, kaip
reikia naudotis naujuoju terminalu, surengė mokiniams
apklausą žodžiu. Mokiniai turėjo atsakyti į klausimus
apie Ameriką ir už teisingus atsakymus jie buvo
apdovanojami JAV ambasados Vilniuje įsteigtais prizais (rašikliai, atšvaitai, JAV žemėlapiai).
Anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė
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Spalio 1 dieną progimnazijos mokiniai drauge su
anglų kalbos mokytoja Rita Ramoniene aplankė bei
aptarė parodą, eksponuojamą Šiaulių miesto bulvare
(Vilniaus gatvėje). Čia jie susipažino su Šiaulių
Romuvos gimnazijos moksleivių darbais iš molio, stiklo,
keramikos bei džiaugėsi gimnazijos vyresniųjų klasių
mokinių
tapytais
paveikslais.
Paveikslai
„Prisipažinimas‘, „Ruduo“ ir kiti vertė moksleivius
giliau įsigilinti į jų atlikimo techniką.
Mokiniai apsilankė ir universiteto Dailės
galerijoje
veikiančioje
dailininko
Valentino
Antanavičiaus tapybos, grafikos darbų ir asambliažų parodoje.
Visa įgyta patirtis buvo aptariama drauge su mokiniais mokykloje. Tai puiki praktika ateičiai dailės
pamokose.
Anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė
Spalio 28 dieną 5 klasės mokiniai vyko į PC
,,Akropolis“. Lankėmės ,,Forum cinemas‘, žiūrėjome
filmą ,,Monstrų viešbutis 2“. Mokiniams patiko šeimai
skirtas filmas, kurio herojai mokėsi pasitikėjimo ir
supratimo, draugiškų tarpusavio santykių. Tokia išvyka
vienija klasės kolektyvą, formuoja bendravimo kultūrą.
Matematikos mokytoja Dalia Narkienė

Lapkričio mėnesį 5-8 klasių mokiniai dalyvavo talkoje. Jie
grėbė lapus. Mūsų progimnazijos mokiniai ne tik mokosi, bet ir
šauniai talkininkauja.
5-8 klasių auklėtojos

Spalio 25 dieną 8 A ir 8B klasių mokiniai ir jų
anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė lankėsi Šiaulių
dramos teatre. Spektaklis “Kaštonė”- tai spektaklis visai
šeimai.
Anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė

Lapkričio 23 dieną Rėkyvos progimnazijoje vyko Šiaulių regiono
6-oji mokinių konferencija "Aš, mokykla ir sėkmė". Joje skaitė pranešimą
ir mūsų penktokės: Goda Urbonaitė, Austėja Balčiūnaitė ir Rugilė
Kančiauskytė. Mokinės pristatė pranešimą "Žiemkenčių javų auginimo
progimnazijos teritorijoje tyrimas".
Tai puiki patirtis dalyvauti konferencijoje, pristatyti savo ir draugų darbus,
kurie atnešė sėkmę.
Mokytojos Vita Ravkienė ir Violeta Nečajeva
Lapkričio 24 d. 4B klasės mokiniai kartu su mokytoja
I. Valatkevičiene dalyvavo Salduvės progimnazijoje
vykusioje respublikinėje
pradinių klasių mokinių
konferencijoje ,,Gamtos
karuselė. Paukščių
karalystėje“, kur pristatė
muzikinę – literatūrinę
kompoziciją ,,Gandras“.
4B klasės mokytoja
Irena Valatkevičienė

Lapkričio 24 dieną Šiaulių Salduvės progimnazijoje
vykusioje miesto
pradinių klasių mokinių
konferencijoje
"Paukščių karalystėje"
dalyvavo 1A klasės
mokiniai Arijus ir
Mindaugas. Jie pristatė
pranešimą apie paukštį
gandrą ir darbus,
kuriuos atliko savo
progimnazijos projekto
"Gandras" metu.
1A klasės mokytoja Vita
Ravkienė

2015 m. lapkričio 20 d. pirmokai ir jų mokytojos
Vita ir Violeta pasikvietė į svečius PUG auklėtinius ir
mokytoją Rūtą. Pirmokai pasakojo apie gandro gyvenimą:
kur gyvena, kuo minta, kaip augina jauniklius. PUG
auklėtiniai kartu su pirmokais išmoko šokti šokį "Gandras".
1A klasės mokytoja Vita Ravkienė

2015 m. lapkričio 9 d. – lapkričio 13 d. 4 – 8 klasių
mokiniai dalyvavo tarptautiniame informacinių technologijų
konkurse „Bebras“. lapkričio 9 d. Bebras yra tarptautinė
iniciatyva, kurios tikslas – skatinti informatiką ir
informacinį mąstymą – ne tik tarp įvairaus amžiaus mokytojų ir
mokinių, bet ir plačiajai visuomenei.
Informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė

2015 m. lapkričio mėn. antro aukšto fojė
iš įvairiaspalvių kamštelių pradinių ir
priešmokyklinio ugdymo klasės mokiniai
sudėliojo dėlionę “Gandras”, kuri džiugina
progimnazijos bendruomenę.

