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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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Projektas "Iš širdies į širdį"
Gruodžio 12 d. pradinių klasių projektas "Iš širdies į
širdį" popietė su gabiaisiais kurti "Z. Sadauskaitės poezija
vaikų kūryboje" Rėkyvos bibliotekoje su vedėja Raimonda
ir mokytoja V. Ravkiene.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė ir
antrokai
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Rėkyvos bibliotekoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
Vėsią rudens popietę 1B klasės mokiniai skubėjo į
biblioteką, kur vyko popietė ,,Paklausykime T. Janson kūrinių
ištraukų". Rėkyvos bibliotekos vedėja Raimonda, supažindino
mokinius su Šiaurės šalių bibliotekų savaite, skatino mokinių
domėjimąsi rašytojos T. Janson knygomis, motyvaciją skaityti.
Ketvirtokė Ineta skaitė pirmokams T. Janson knygos
ištraukas. Mokytoja I. Valatkevičienė priminė mokiniams, kad
klasėje augantys medžiai laukia, kada pirmokai perskaitys
knygelę ir priklijuos medeliui lapelį. Klasės mokiniai
lenktyniauja, kas daugiau perskaitys knygučių ir kas mėnesį
keliauja į Rėkyvos biblioteką dalyvauti perskaitytų knygų aptarimuose.
Parengė pradinių klasių mokytoja Irena Valatkevičienė

Etnokultūrinis renginys „Sukasi skalsos malūnai“
Žaliūkių malūnininko sodyboje
Lapkričio pabaigoje mūsų progimnazijos pirmokai
Marius Adomaitis ir Aronas Švederauskas, sėdo ant
,,žirgelio“ ir ,,išjojo“ į šventę malūnininko sodyboje.
Šventės
dalyvius
malūnininko
sodyboje
pasitiko gaspadorius ir
šeimininkės. Jos
labai
įdomiai papasakojo apie tai,
kaip mūsų senoliai augino
duoną, kokius darbus reikėdavo nudirbti, kol kvapni duonutė patekdavo
ant stalo. Šventės dalyviai, pasipuošę tautiniais rūbais, pristatė žodinius
smulkiosios tautosakos pavyzdžius: mįsles, minkles, patarles,
priežodžius apie malūną, grūdus, miltus, duoną, žemės ūkio padargus,
duonos kepimo rakandus, palinkėjimus, spėjimus, mokė visus senovinių
liaudies žaidimų, posakių ir dainų. Gaspadinės šventės pabaigoje
padovanojo kiekvienam po mažytį, kvepiantį, šiltą duonos kepaliuką.
Marius ir Aronas, ,,du broliukai žemaitukai“, pasiruokavo žemaitiškai
ir išskubėjo apžiūrėti rugių lauko.
Parengė pradinių klasių mokytoja Irena Valatkevičienė

Chalatų, šlepečių penktadienis
Gruodžio 9 d. progimnazijos 1-8 klasių mokiniai buvo
apsirengę chalatais ir apsiavę šlepetes. Aktyviausiai
akcijoje dalyvavo 2a klasė.
Progimnazijoje tvyrojo gera nuotaika, nevaržanti
apranga ir avalynė.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė
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Konkursas „Bebro kortų įdomybės“
2016 m. gruodžio 9 dieną vyko 4 klasių mokinių konkursas „Bebro kortų įdomybės“. Konkurso
tikslas: skatinti informatiką (ar kompiuterių
mokslų studijas, ar kompiuteriją) ir
informatinį mąstymą – ne tik tarp įvairaus
amžiaus mokytojų ir mokinių, bet ir plačiajai
visuomenei.
Dalyvaudami tarptautiniame konkurse
„Bebras“ laimėjome užduočių kortas, kurias ir
išbandėme Mokiniai pasidalinę į dvi
komandas nagrinėjo užduotis ir į atsakymų
lapą rašė atsakymus. Iš viso buvo 56 užduotys,
kurioms atlikti buvo skirta 20 minučių –
kiekviena komanda pati rinkosi kiek ir kokių
užduočių atliks. Pasibaigus užduotims atlikti
skirtam laikui mokiniai su mokytoja išnagrinėjo visas atliktas užduotis ir suskaičiavo teisingus
atsakymus. Abi komandos teisingai atliko 10 užduočių.
Mokiniai pasitikrino savo žinias, puikiai praleido laiką, buvo apdovanoti diplomais ir saldžiais
prizais.
Parengė 4 klasės mokiniai ir informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė
„Laimės keksiukai“
Gruodžio 2 d. Rėkyvos progimnazijos Mokinių seimo
nariai Rėkyvos gyvenvietės teritorijoje pardavinėjo keksiukus
ir rinko lėšas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams
paremti. Mokiniai surinko 240 eurų.
Iš paaukotų ir surinktų lėšų bus nupirktos reikalingos
medicininės priemonės onkologinėmis ligomis sergantiems
vaikams.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Antrokų išvyka į Šiaulių profesinio rengimo centrą
Gruodžio 13 dieną 2A ir 2B
klasės mokiniai su mokytojomis
V. Ravkiene ir V. Nečajeva vyko
į OPA užsiėmimą Šiaulių
profesinio
rengimo
centre. Mokiniai susipažino su
programuotojo
specialybe,
pasimokė dirbti kompiuteriu su
grafikos programa. Sukūrė
grafinius žaisliukus kalėdinei
eglutei. Sulaukė kalėdinių dovanėlių. Renginys vaikams labai patiko.
Parengė pradinių klasių mokytoja Violeta Nečajeva
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Anglų kalbos edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų –
Amerikos skaitykloje sveika gyvensena ‘Healthy Way of Living’
Gruodžio 14 d. 8 klasių mokiniai ir jų anglų kalbos
mokytoja R. Ramonienė vyko į Šiaulių m. P. Višinskio
viešojąją biblioteką. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su
Amerikos mokiniais, kurie yra iš JAV Portlando, Meino
valstijos ir mokosi Linclon Vidurinėje mokykloje 7 klasėje
(amžius 12-13 metų). Amerikos vaikai buvo įvairių tautybių,
skirtingos odos spalvos. Mokiniai sužinojo vieni kitų vardus.
Vaikai keitėsi informacija apie savo kultūrą, prisistatė save
bei savo mokyklas. Mokiniai sužinojo kiek laiko trunka jų
priešpiečių pertraukos. Uždavinėjo vieni kitiems klausimus.
Aptarė ką jie mėgsta veiki po pamokų. Kokiomis sporto
šakomis domisi. Mokiniai sužinojo, kad Amerikos vaikai mėgsta amerikietišką futbolą.
Amerikietiškas futbolas tai komandinis sportas, kuriame žaidžia po 11 dviejų komandų žaidėjų,
žaidimo tikslas – pelnyti kuo daugiau taškų. Mokiniams taip pat buvo įdomu sužinoti, kokie naminiai
gyvūnėliai jiems patinka. Vaikai taip pat išsiaiškino, jog amerikiečiai mėgsta aktyviai leisti savo
laisvalaikį, domėjosi laiko skirtumu tarp Lietuvos ir
Amerikos, aptarė savo planus. Jie šnekėjosi apie savo
pomėgius, aptarė nacionalinius ir mėgstamus maisto
produktus. Taip pat kalbėjosi ir apie ateinančias šventes,
išsiaiškino, kad ir Amerikos vaikai švenčia tas pačias žiemos
šventes bei išsakė savo nuomones. Vaikai nusprendė, kad per
kitą susitikimą jie paruoš informacijos apie krepšinį ir futbolą.
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. Buvo aptarta, kad šis projektas padės mokiniams mokytis anglų
kalbos, bendrauti su užsienio šalių žmonėmis. Mokiniai buvo patenkinti savo susipažinimu su
Amerikos vaikais
Parengė 7- os kl. mokinė Rusnė Gutauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė

Sporto varžybos „Jaunasis olimpietis“
Gruodžio 7 d. Lengvosios atletikos manieže vyko
Šiaulių m. 1-4 klasių moksleivių sporto žaidynės „Jaunasis
olimpietis“. Jose dalyvavo net 16 mūsų progimnazijos
sportininkų. Mokiniai savo jėgas išbandė 30 m, 200 m
bėgimo, šuolio į tolį, kimštinio kamuolio stūmimo nuo
krūtinės varžybose. Geriausiai pasirodė 4 klasės mokinys
Nojus Bulota. Nojus kimštinio kamuolio stūmimo nuo
krūtinės varžybose laimėjo 2 vietą.
Mokiniai išmoko kovoti ne tik už save, bet ir už komandą,
mokyklą.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė
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1A klasė kino filme „Vajana“
Gruodžio 14 d. 1A klasės mokiniai vyko į kino filmą
„Vajana“ Akropolio „Forum Cinemas“. Pirmokai žiūrėjo
apie mergaitę Vajaną, kuri narsiai keliavo po pasaulį, kad
išgelbėtų savo tautą. Tai puiki animacija, žavingi personažai,
nuostabi muzika, gražūs gamtos vaizdai.
Mokiniai sužinojo, kad siekiant tikslų neužtenka vien
drąsos, reikia būti ir atkakliam. Patobulino meninę,
komunikavimo kompetencijas.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

1A ir 1B išvyka į ŠPRC „Dokumento kelionė“
Gruodžio 21 d. rytmetį 1A ir 1B klasės vyko į ŠPRC
technologijų skyrių. Pirmokams buvo organizuotas
užsiėmimas, tema „Dokumento dėlionė“. Pirmiausiai
mokiniai buvo supažindinti su sekretoriaus, raštinės
vedėjo darbu. Po to pirmokai gamino sveikinimo
atviruką savo pasirinktam žmogui.
Mokiniai sužinojo sekretorės darbo specifiką, išmoko
pasidaryti sveikinimo atviruką. Patobulino meninę,
pažintinę, komunikavimo kompetencijas.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

1A ir 1B Kalėdų šventė
Gruodžio 23 d. 1A ir 1B klasių mokiniai
pavirto miško žvėreliais, snaigėmis, sniego
besmegeniais ir kitais pasakų ir filmų personažais.
Pirmokai sulaukė Kalėdų senelio ir Snieguolės.
Svečiai su mokiniais dainavo, žaidė, šoko,
deklamavo, minė mįsles. Po to Kalėdų senelis
pasirodė nešinas dideliu maišu su taip lauktomis
dovanėlėmis. Kol senelis dalijo dovanas, tėveliai
turėjo puikią progą jam užduoti pačių įvairiausių
klausimų, į kuriuos jis atsakė labai šmaikščiai ir
linksmai. Paskui Kalėdų senelis buvo pakviestas
kartu su mokinais pažaisti žaidimus „Sniego
gniūžtė“, „Ledo lytys“ ir kt.
Mokiniai pasidalino gerąja patirtimi, šventinėmis nuotaikomis. Patobulino meninę, komunikavimo
kompetencijas.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė
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DĖMESIO!
Už kiekvieną į mokyklos laikraštį „Gandro žinios“
parašytą straipsnį mokiniai gauna po vieną gandro lipduką.
Vieną mėnesį galima parašyti tiek straipsnių, eilėraščių ir
kitos informacijos kiek norite.
Kiekvienas mokinys per mėnesį už gandro žinias gauna
tik 1 lipduką, nesvarbu, kiek straipsnių parašė.
Parengė informacinių technologijų mokytoja
Kristina Juodeikienė

Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas „Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimas“
Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kompiuterinius, kūrybinius ir
meninius gebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas.
Konkursas rengiamas nuo 2017 m. sausio 16 d. iki vasario 16 d.
Konkursui teikiami originalūs kompiuterinės grafikos darbai.
Darbai
pateikiami
elektroniniu
variantu
adresu
k.juodeikiene@gmail.com.
Darbo apačioje (11 pt šriftu) nurodomas darbo pavadinimas,
autoriaus vardas ir pavardė, klasė, mokykla ir dėstantis (mokantis)
mokytojas.
Pvz.: „Nepriklausoma Lietuva“. Autorius Vardas Pavardis, 6C
klasė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija. Mokytoja Kristina
Juodeikienė
Parengė informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė

