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

Rėkyvos mokykla.
Galbūt ji ir mažytė,
Bet mums labai miela
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Mokinių žiemos atostogos 2016 – 2017 m. m.
Žiemos atostogos prasideda 2016-12-24 ir baigiasi 2017-01-08.
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Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas
„Bebras“
2016 m. lapkričio 7-11 d. progimnazijoje vyko
Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“ , kuriame dalyvavo 102 mūsų
mokyklos mokiniai.
Iš viso konkurse dalyvavo apie 35214 mokinių iš
510 skirtingų mokyklų. Mažylių grupėje (1-4 klasės)
dalyvavo 41 mokinys, Bičiulių grupėje (5-6 klasės)
dalyvavo 40 mokinių, o Draugų grupėje (7-8 klasės)
dalyvavo 21 mokinys.
Į šalies geriausių mokinių sąrašą pateko tik 1
klasės mokinė – buvo pirma pirmų klasių grupėje ir
41 tarp visų pradinukų.
Į Šiaulių savivaldybės trisdešimtuką Mažylių
grupėje (1-4 klasės) pateko Emilija Juodeikytė (1 klasė), 1 vieta, Neila Gedvilaitė (1 klasė) 20 vieta,
Urtė Pladytė (1 klasė), 30 vieta, Liepa Burškaitytė (2 klasė) 7 vieta,
Dovydas Švambaris (2 klasė) 13 vieta, Idilija Limantaitė (2 klasė) 20
vieta, Luka Pivacorovaitė (2 klasė) 29 vieta, Rasviltė Lazauskaitė (3
klasė) 18 vieta, Austėja Šteimontaitė (4 klasė) 5 vieta, Ugnė Rapševičiūtė
(4 klasė) 23 vieta, Aimonas Janušas (4 klasė) 23 vieta, Dovydas Pangonis
(4 klasė) 28 vieta, Iveta Lenkauskaitė (4 klasė) 30 vieta.
Į Šiaulių savivaldybės trisdešimtuką Bičiulių grupėje (5-6 klasės)
nepateko nei vienas mokinys, tačiau Aušrinė Garnytė (5 klasė) ir Lauryna
Dulinskaitė (6 klasė) užėmė 31 vietą.
Į Šiaulių savivaldybės trisdešimtuką Draugų grupėje (7-8 klasės) pateko Gabija Pladytė (8 klasė)
užėmė 24 vietą.
Už aktyvų dalyvavimą konkurse laimėjome „Bebro“ žaidimo kortas: http://bebras.lt/wpcontent/uploads/2016/11/Bebro-zaidimo-korteles-mokykloms-1.pdf. Su kortomis galima pažaisti
informacinių technologijų kabinete ne pamokų metu.
Mokiniai pasitikrino savo žinias, puikiai praleido laiką.
Parengė informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė

Taškuoto, languoto, dryžuoto stiliaus
penktadienis
Progimnazijos 1-8 klasių mokiniai ir mokytojai
lapkričio 25 dieną (penktadienį) galėjo savo aprangoje
suderinti taškuoto, languoto, dryžuoto stiliaus drabužius.
Aktyviausi buvo 1b klasės mokiniai ir mokytoja.
Mokiniai puikiai jautėsi galėdami suderinti aprangos stilių,
spalvas, formas.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė
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Sveikatingumo popietė su l/d
"Bangelė"
2016-11-10 sveikatingumo popietę "Būk saugus ir
sveikas" organizavo L/D "Bangelė" logopedė L.
Volbikienė ir mokytoja V. Ravkienė. Darželio
auklėtiniai ir mokiniai pasikartojo kaip reikia elgtis

prie užšalusio vandens telkinio, kaip saugiai
pereiti gatvę. Antrokai pristatė informaciją apie
aplinkosauginį švietimo projektą "Žalia stotelėauginu,
prižiūriu,
ragauju", degustavo
medetkos, mėtos arbatą. Mokėsi bendrauti ir
bendradarbiauti, įtvirtino socialinius įgūdžius.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita
Ravkienė

Rėkyvos progimnazijos Mokinių seimo narės dalyvavo lotoso žiedo
lankstyme
Lapkričio 11 d. Rėkyvos progimnazijos
Mokinių seimo narės dalyvavo lotoso žiedo
lankstymo akcijoje Šiaulių P. Višinskio
bibliotekoje. Net iš 17- os mokyklų mokiniai
dalyvavo akcijoje. Tokia akcija Šiaulių
moksleiviai siekė Lietuvos rekordo. Iš viso
akcijos dalyviai sulankstė daugiau nei 200
lotoso žiedų. Šie popieriniai origamių žiedai
papuošė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
biblioteką.
Mokinės patyrė kūrybos džiaugsmą,
pabendravo su kitų mokyklų mokiniais.
Patobulino
meninę,
komunikavimo
kompetencijas.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė
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Roko stiliaus penktadienis Rėkyvos
progimnazijoje
Lapkričio 11 d. Rėkyvos progimnazijos Mokinių seimo
iniciatyva buvo organizuotas roko stiliaus penktadienis. Roko
stiliaus aprangą pristatė nelabai daug mokinių. Tikimės, kad
kitų penktadienių metu sulauksime aktyvesnio dalyvių
dalyvavimo.
Mokiniams buvo suteikta puiki galimybė išreikšti savo stilių,
išvaizdą. Vaikai patobulino meninę kompetencijas.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Prisijungimas prie Saugios e. erdvės
ženklo bendruomenės
2016 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos Saugesnio
interneto
centras
(www.draugiskasinternetas.lt)
mokyklas kvietė minėti Europos kibernetinio
saugumo mėnesį, kurio pagrindinis tikslas - didinti
informuotumą apie kibernetines grėsmes bei skatinti
gyventojus internete elgtis saugiai. Įvertinus mūsų
mokyklos infrastruktūrą, taisykles, patirtį Saugios e.
erdvės ženklo, kuris galios 18 mėnesių. Per šį rugsėjį
prie Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės
prisijungė 60 mokyklų, iš kurių 10 mokyklų, atrinktų
burtų keliu, laimėjo Saugesnio interneto suvenyrų
rinkinius. Mūsų mokykla pateko į ši dešimtuką, o
gautos prizus panaudosime renginių apie e. saugumą metu.
progimnazija laimėjo bronzinį Saugios e. erdvės ženklelį.
Parengė informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė

Projektas "Iš širdies
į širdį"
2016-11-29
Rėkyvos
progimnazijos antrokai ir
Rėkyvos
L/D"Bangelė"
auklėtiniai su PUG pedagoge
R.
Nemaniūniene
pynė
adventinį vainiką. Projektas "Iš širdies į širdį". Vaikai dalino vienas
kitam gerumą.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Anglų kalbos edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje
bibliotekoje Anglų – Amerikos skaitykloje sveika gyvensena 'Strong
Body - Healthy Body' (My Healthy Lunch Box)
2016-11-23 devyni 6 , 7, 8 klasių mokiniai ir jų anglų
kalbos mokytoja R. Ramonienė vyko į P. Višinskio
viešąją biblioteką, kur vyko edukacinė pamoka.
Edukacinės pamokos tikslas praplėsti bei pagilinti anglų
kalbos žinias, susirasti partnerių Amerikoje ir su jais
bendrauti gyvai („On line“) Amerikos – Anglų
skaitykloje. Su Amerikos mokiniais dalyvauti viename
projekte apie sveiką gyvenseną, aptarti tas pačias temas
bei keistis informacija. Kartu atlikti praktines užduotis.
Ugdyti bendravimą ne tik su ta pačia kalba kalbančiais
žmonėmis. Taip pat įgyti gebėjimą dirbti kartu bei
bendradarbiauti.
Užsiėmimo metu mokiniai kalbėjo bei parengė skaidres apie sveiką priešpiečių dėžutę. Jie rinko
informaciją, gilinosi ir aiškinosi apie sveikus priešpiečius. Mokiniai išsakė nuomonę kaip reikia
sudaryti sveiką priešpiečių dėžutę, kokius produktus verta
įtraukti į savo priešpiečius. Taip pat į kokius produktus
reikia atkreipti dėmesį. Mokiniai rinko informaciją, kokių
vitaminų ar reikalingų medžiagų jie turi. Aptarė su
skaityklos vedėja savo priešpiečius bei kokius maisto
produktus reikia pasirinkti. Kalbėjosi, kokių maisto
produktų nemėgsta.
Skaityklos vedėja mokiniams pranešė, kad jau
Amerikos Ambasada Vilniuje surado partnerius JAV
Portlande, Meine, kurie mokosi Linclon Vidurinėje
mokykloje 7 klasėje (amžius 12-13 metų). Vedėja taip pat
mokinius supažindino su Amerikos – Anglų skaityklos knygomis, video filmais bei kompiuterinėmis
technologijomis, kuriomis bus galima naudotis bendrų edukacinių pamokų metu.
Mokiniai praplėtė savo anglų kalbos žinias, išmoko naujų žodžių ir išsiaiškino jų reikšmes, liko
patenkinti pamoka. Edukacinėmis anglų kalbos pamokomis mokiniams buvo sakoma, jog reikia norėti
mokytis užsienio kalbų ir ruoštis gyventi daugiakalbiame pasaulyje. Bei buvo aptarta, kad šis
projektas padės mokiniams mokytis anglų kalbos, bendrauti su užsienio šalių žmonėmis.
Parengė 7 kl. mokinė Rusnė Gutauskaitė ir anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė
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Sveikinimosi savaitė Rėkyvos
progimnazijoje
Kiekvienas iš mūsų nori, kad su juo pasisveikintų
draugai, pažįstami, artimieji. Tačiau dažnai dėl greito
gyvenimo tempo užmirštame būti mandagūs. Gaila,
bet mes kartais net nesusimąstome, kodėl svarbu
pasisveikinti susitikus žmogų.
Progimnazijos Mokinių seimas nusprendė, kad
jaunimą būtina skatinti sveikintis, mokyti mandagaus
ir kultūringo bendravimo. Todėl viena lapkričio
savaitė ir buvo paskelbta mokykloje Sveikinimosi
savaite. Mokiniai stebėjo, kuris klasės draugas yra mandagiausias, tolerantiškiausias, o mokytojai
rinko mandagiausią ir tolerantiškiausią klasę.
Baigiantis šiai akcijai progimnazijos 1-8
klasių mokiniai sukūrė sveikinimosi gėlę ir
papuošė II-o aukšto fojė stendą.O lapkričio 21
–osios rytą mokinius, mokytojus ir tėvelius
pasitiko
mokyklos
pavaduotoja, kuri
sveikinosi su visais padovanodama šypseną ir
linkėdama geros dienos.
Popietės metu mokiniai sužinojo, kokios
yra sveikinimosi formos visame pasaulyje, o
jos, pasirodo, labai skirtingos. Pavyzdžiui,
įdomu, kad Tibete sveikindamiesi žmonės
dešine ranka nusiima galvos apdangalą, o
kairiąją deda už ausies. Japonijoje
sveikinamasi trejopai - nusilenkiant žemai,
vidutiniškai (30˚ kampu), truputį (15˚ kampu). Naujosios Zelandijos gentyse sveikinamasi trinantis
nosimis. Tailande už save aukštesnį sveikinama atsiklaupiant, o Nigerijos tautos pagarbos ženklu
laiko grindų palytėjimą lūpomis. Europiečiai dažniausiai sveikinasi kilstelėdami kepurę ir šiek tiek
linkteldami.
Iš tikrųjų Sveikinimosi savaitė ne tik suteikė žinių apie sveikinimosi tradicijas, bet ir priminė
mandagumo taisykles.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Išvyka į Šiaulių kūdikių namus
Gruodžio 1 dieną 5 B klasės mokiniai,
lydimi klasės vadovės Neringos Vaidilienės,
vyko į Šiaulių kūdikių namus. Mokiniai
vaikučiams vežė skanėstų, sauskelnių, drėgnų
servetėlių. Penktokai žaidė su mažaisiais
patalpose, vedė juos pasivaikščioti į lauką,
vežė čiuožinėti rogutėmis. Mokiniams patiko
rūpintis vaikučiais, juos aprengti, žaisti, maitinti.
Vaikai, kupini įspūdžių, klausinėjo, kada vėl
galės aplankyti mažuosius kūdikių namų
gyventojus.
Parengė 5B klasės vadovė Neringa Vaidilienė

