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

Rėkyvos mokykla.
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Pirmojo skaitytojo bilieto šventė
Spalio 4-osios popietę Rėkyvos progimnazijos
abi pirmos klasės dalyvavo „Pirmojo skaitytojo
bilieto“ šventėje.
Mokiniams ant rankų bibliotekos vedėja
Raimonda Žvigaitytė uždėjo anspaudus su
užrašu „Skaityti“ ir pasveikino tapus tikrais
skaitytojais. Pirmokai gavę bilietus parodė savo
skaitymo gebėjimu: skaitė knygutę.
Pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

2

Prevencinis renginys „Įkvėpkim gryno oro“
Šių metų spalio 6 dieną Rėkyvos progimnazijos
socialinė pedagogė A. Girdvainienė pakvietė V.
Kudirkos ir Medelyno progimnazijos koleges su
mokinių komandomis pasidžiaugti spalvingu
rudeniu Rėkyvos ežero pakrantėje. Prevencinio
renginio „Įkvėpkim gryno oro“ metu vaikai vykdė

orientacines rungtis, lenktyniavo paspirtukais,
žaidė judriuosius žaidimus, vaišinosi žolelių
arbata bei mėgavosi gaiviu ir tyru paežerės oru.
Socialinė pedagogė A. Girdvainienė

Anglų kalbos edukacinė pamoka Šiaulių m. P.
Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų –
Amerikos skaitykloje ‘Eating Habits‘. Sveika
gyvensena.
2016-10-07 8 klasių mokiniai ir jų anglų kalbos
mokytoja R. Ramonienė vyko į edukacinę pamoką Šiaulių
m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų – Amerikos
skaitykloje ‘Eating Habits‘. Pamokos metu AmerikosAnglų skaitykloje anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė
bei mokiniai kalbėjo bei parengė skaidres sveikos mitybos
klausimais. Jie rinko informaciją, gilinosi bei nagrinėjo
tokius klausimus, kaip: „Kodėl turime sveikai maitintis? Kodėl paaugliams netinka maitintis tik perdirbtu,
nesveiku, apdorotu maistu“ „Kokia mityba
rekomenduotina?“ Mokiniai išsakė savo nuomonę kaip
reikia maitintis, į ką atkreipti dėmesį, kokie maisto
produktai vertingiausi, norint būti sveikiems,
darbingiems, išvengti pavojingų ir nepagydomų ligų.
Skaityklos vedėja supažindino mokinius su
Amerikos – Anglų skaityklos galimybėmis, knygomis,
video filmais bei mokymuisi, tobulėjimui įvairioms
temoms
skirta
medžiaga,
kompiuterinėmis
technologijomis, kuriomis bus galima naudotis bendrų
edukacinių pamokų metu.
Edukacinės pamokos pabaigoje mokiniai buvo
įvertinti. Už gerą bei aktyvų darbą jie buvo paskatinti pagyrimais, smulkmenomis.
Anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė
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Paskaita antrokams "Fizinis
aktyvumas"
2016-10-11
progimnazijos
sveikatos
priežiūros specialistės Vitalijos paskaita
antrokams "Fizinis aktyvumas".
Pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

Mokytojų diena Rėkyvos progimnazijoje
Ankstų
spalio 5-osios rytą, pravėrus Rėkyvos
progimnazijos duris, mokytojus maloniai nustebino
mokiniai, pasitikdami su saldžiomis dovanomis,
keksiukais ir palinkėjimais. Siurprizai laukė ir aktų
salėje: mokiniai, virtę fėjomis ir burtininkais,
pedagogams skyrė nominacijas: „Metų protas“, „Metų
informacijos centras“, „Metų universalusis“, „Metų
šypsena“, „Metų Da Vinčio kodas“, „Metų aksesuarų
ledi“. Buvo smagu ne tik mokytojams, bet ir visiems
progimnazijos mokiniams. Argi ne mokytojas – šio
didelio pasaulio šviesa. Jis kiekvieną iš mūsų pirmą
kartą vedė į klasę, išmokė pažinti raides ir parašyti
pirmąjį žodį. Jis tarytum švyturys, parvedantis į krantą pasiklydusius laivus.
Tiek mokiniai, tiek mokytojai gavo gerų emocijų, sustiprėjo bendradarbiavimo ryšys tarp mokinių ir
mokytojų.
Pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos antroku
kaštonų mandala
2A klasės mokiniai dalyvauja Lietuvos projekte
"Sveikatiada". Spalio mėnesio užduotis - vaisių,
daržovių mandala. Antrokai sukūrė mandalą iš
kaštonų ir serenčių žiedų.
Pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Fizinio aktyvumo piramidė
Antrokai aktyviai dalyvauja progimnazijos projekte
"Iliustruotas sveikatos kalendorius". Progimnazijos
sveikatos priežiūros specialistė Vitalija su antrokų
mokytojomis Violeta ir Vita nusprendė didelį
dėmesį skirti vaikų fiziniam aktyvumui. Pirmas
užsiėmimas " Fizinio aktyvumo piramidė"- knygelių
pristatymas, užduočių atlikimas.
Pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

6 klasės mokinių išvyka į Šiaulių
priešgaisrinę gelbėjimo stotį
Spalio 17 dieną 6 klasės mokiniai vyko į Šiaulių
priešgaisrinę gelbėjimo stotį. Šeštokai sužinojo
daug įdomaus apie gelbėtojo profesiją, apžiūrėjo
gelbėjimo
įrangą,
aprangą.
Gelbėtojas

papasakojo, kokie reikalavimai keliami šios profesijos
atstovams, kokios žinios ir fizinis pasirengimas yra
būtinas norint dirbti šį darbą. Mokinukai sužinojo, kur
galima įgyti reikiamą profesiją.
Matematikos mokytoja Dalia Narkienė

2A klasės išvyka į arbatinę "Valerijonas"
2016-10-20 2A klasės mokiniai lankėsi arbatinėje
"Valerijonas". Vyko edukacinis užsiėmimas
"Vaistažolių nauda ir sveika mityba". Mokiniai
sužinojo apie vaistažolių naudą, degustavo arbatą ir

sveikuolišką keksiuką. Mokėsi išklausyti, gerbti
kalbantį, draugus, mandagiai elgtis arbatinėje.
Pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Išvyka į Priešgaisrinę gelbėjimosi
tarnybą ir klasės vadovo diena "Pažink
savo miestą"
Spalio 18 dieną 5A ir 5B klasės mokiniai, lydimi
klasės
vadovių
I.Rimkuvienės
ir
N.
Vaidilienės, vyko
į
Šiaulių
Priešgaisrinę
gelbėjimosi tarnybą, kurioje vyko mokytojos N.
Bacienės užsakyta pažintinė ekskursija ir
supažindinimas su ugniagesio profesija. Mokiniai

sužinojo, kokių reikia fizinių duomenų, ką reikia
baigti, norint tapti ugniagesiu. Penktokai turėjo
galimybę ne tik pavaikščioti po Šiaulių
Priešgaisrinės gelbėjimosi tarnybos patalpas, bet ir
pakilnoti ugniagesių drabužius, priemones, kurios
reikalingos gaisrui gesinti, taip pat pasportuoti
ugniagesių patalpose. Vėliau mokiniai vaikščiojo
po Šiaulių miestą, aplankė Šiaulių miesto simbolį
Šaulį, Geležinę lapę, vaikščiojo Talkšos ežero
pakrante, vyko į Frenkelio vilą. Vyko klasės vadovo
diena "Pažink savo miestą".
Mokytoja Neringa Vaidilienė

Akcija „Šokio penktadienis“
Spalio 14-osios rytą visa Rėkyvos
progimnazijos 1-8 klasių mokinių ir
mokytojų bendruomenė dalyvavo „Šokio
penktadienio“ akcijoje. Visi šoko ne tik
kūnu, bet ir širdimi. Juk šokti smagu!
Nors lauke ir šaltoka buvo, bet nuotaikos
visų buvo puikios. Šokdami mokiniai
patyrė judėjimo džiaugsmą bei teigiamas
emocijas.
Patobulino
socialinę
kompetenciją.
Pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė
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Penktokų krikštynos
2016 m. spalio 21 d. Rėkyvos progimnazijoje vyko
penktokų krikštynos. Aštuntokai savo krikštytojus
atėjo pasveikinti į klases, kur jie buvo surišti
draugystės siūlu bei suteikti jiems buvo krikšto
vardai. Salėje penktokai buvo pasitikti su česnako
skiltele, vėliau jų laukė įvairūs išbandymai: kūno
kultūros, muzikos pamokose, patikrinti akademiniai
gebėjimai bei klasės draugiškumas. Išbandymų
neišvengė ir klasės auklėtojos. Auklėtiniams pasakyti
sakinį gestų kalba. „Aš esu labai šauni auklėtoja ir jus labai myliu“. Penktokai po visų išbandymų valgė
citriną, kad paskutinį kartą raukytųsi mokykloje. Po pakrikštijimo penktokai tapo pilnateisiais mokiniais
ir gavo krikšto pažymėjimus. Penktokams atsirado galimybė atrasti savo vyresnius draugus ir globėjus.
Pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Sporto šventė
Spalio 24 dieną vyko 5-8 klasių mokinių sporto
šventė.
Sporto
šventėje
buvo
organizuojama estafetė ,,Lenktynės su maišais“
(laimėjo 6 klasės mokinių komanda), berniukai
varžėsi tarpusavy darydami atsispaudimus
(stipriausias Nedas, 6 klasė). Buvo renkama

šokliausia mergaitė (Džiaugsmina, 5 klasė).
Renginio pabaigoje mokiniai kūrė sportiškiausios
klasės nuotrauką.
24-28 dienomis organizuotas konkursas
,,Sportuoju – esu sveikas“. Jo metu bus renkama
sportiškiausios klasės nuotrauka.
Organizavo Realinių dalykų metodinė grupė

Konkursas "Gudriausias antrokas"
2016-10-26 progimnazijoje vyko konkursas
"Gudriausias antrokas". Mokinių komandos
rungėsi tarpusavyje, įsivertino savo gebėjimus
nustatyti laiką, oro temperatūrą,vardino
Lietuvos miestus, žaidė judriuosius žaidimus.
Visi pasidžiaugė savo ir draugų pasiekimais.
Mokytojos V.Ravkienė, V.Nečajeva
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Aplinkosauginio švietimo projekto "Žalia stotelė-auginu, prižiūriu, ragauju"
pristatymas - pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija
2016-01-24 vyko aplinkosauginio švietimo
projekto "Žalia stotelė-auginu, prižiūriu, ragauju"
pristatymas - pradinių klasių mokinių ir mokytojų
konferencija. Mokiniai pristatė pranešimus apie
vaistažoles, kurias augino progimnazijos
kiemelyje- klombose. Konferencijos svečiai ir
dalyviai degustavo vaistažolių: ramunėlių,

nasturtų, medetkų, mėtų, melisų arbatas, Nutarė
pavasarį klasėse daiginti moliūgus ir juos auginti
klombose.
Pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

Tiksliųjų ir gamtos mokslų konkursas
,,Žinių traukinys”
Spalio 25 dieną Romuvos progimnazija
organizavo tiksliųjų ir gamtos mokslų konkursą
,,Žinių traukinys”, kuriame dalyvavo mūsų
progimnazijos 5-8 klasių mokinių komanda.
Mokiniai turėjo galimybę pasivaržyti su kitų

progimnazijų mokiniais, mokėsi dirbti komandoje.
Mokinius sudomino įdomiai pateiktos matematikos,
chemijos,
fizikos,
biologijos,
informacinių
technologijų užduotys.
Mokiniai susipažino su Romuvos progimnazija, jos
mokiniais bei mokytojais. Renginį lydėjo gera
nuotaika, džiugino organizatorių dovanėlės.
Mokinius lydėjo Dalia Narkienė
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Viktorina - aplinkosauginis projektas-" Žalia stotelė auginu, prižiūriu, ragauju"
2016-10-27 pradinių klasių mokinių atstovai susirinko antrokų klasėje,
dėliojo sakinius apie vaistažoles, jų naudą žmogui, pasidalino skirtukais
apie vaistažoles, kurias augino projekto metu, degustavo medetkų
arbatą. Mokiniai įtvirtino žinias apie vaistažoles, sveiką mitybą. Visą
informaciją perdavė savo klasės draugams ir šeimos nariams.
Mokytoja Vita Ravkienė

Helovino mados Rėkyvos progimnazijoje
Paskutinį spalio penktadienį
prieš
rudenines
atostogas
Rėkyvos progimnazijos mokiniai
nenorėjo išeiti atostogų taip
paprastai - tyliai, ramiai. Juk
paskutinė spalio diena ir naktis –
tai Helovinas! Daugelis teigia,
kad tai šventė, neturinti lietuviškų tradicijų, bet užtat baisiai
linksma, paslaptinga ir siaubingai įdomi... Į Rėkyvos
progimnaziją demonstruoti madų susirinko daug bekūnių
dvasių. Madas demonstravo ne tik raganos, velniai, vaiduokliai, zombiai, Adamsų keistoji šeimynėlė, bet
ir patys mažiausieji – pirmokai, kurie pelnė heloviniškiausios klasės nominaciją. Šventės dvasią gaubė dvi
dienas mokykloje trukusi moliūgų paroda. Parodoje dalyvavo net 40 moliūgų eksponatų. Visi dalyviai
buvo nominuoti.
Pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

