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RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS
Čia ežeras banguoja,
Rėkyvos mokykla.
Aplink žalia gamta.
Galbūt ji ir mažytė,
Balta lyg karalienė –
Bet mums labai miela
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Viktorina „Matematika įdomiai ir linksmai“
Lapkričio 6 dieną vyko viktorina ,,Matematika įdomiai ir
linksmai“. Buvo sudarytos 4 penktų-septintų klasių mokinių
komandos. Mokiniai sprendė logines užduotis, galvosūkius, kūrė
ketureilius apie matematiką. Nenuobodžiavo ir žiūrovai. Austėja ir
Rugilė jiems pateikė aibę matematinių klausimų. Renginį lydėjo gera
nuotaika.
Parengė 7 klasės mokinė Austėja
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Akcija ,,Sugrėbkime lapus prie mokyklos”
Po rudens atostogų, susirinkę į mokyklą,
mūsų progimnazijos 2A klasės mokiniai ir 2B klasės JEB
,,Žaliasis žiogas" nariai atėjo į pagalbą mokyklos
aplinkos tvarkytojams. Visi draugiškai darbavosi, kūrė
kompozicijas, sugrėbė daug lapų. Dabar galėsime
džiaugtis žaliuojančia pievele.
Parengė JEB ,,Žaliasis žiogas“ vadovė
IrenaValatkevičienė

Išvyka į Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrių
Lapkričio 13 dieną 7 klasės mokiniai vyko į Šiaulių profesinio
rengimo centro Prekybos ir verslo skyrių ir dalyvavo profesinio
veiklinimo užsiėmime. Meistrė papasakojo, kokių ingredientų
reikia gaminant trapią tešlą, glaistą, parodė, kaip puošiami
konditerijos gaminiai, kokie maistiniai dažai naudojami, kaip
išgaunamos norimos spalvos, kaip pasigaminti konditerinį
maišelį puošimui. Laikas prabėgo nepastebimai, nes mokiniai
stebėjo tešlos gaminimo, sausainių formavimo, kepimo
procesus. Patys noriai puošė sausainius ir rinko gražiausio
gaminio savininką.
Užsiėmimo metu sužinojo, kad konditerio profesiją galima įgyti per 1,5 metų baigus vidurinį mokslą.
Parengė ugdymo karjerai vadovė Nijolė Bacienė

Edukacinis užsiėmimas ,,Magiškas bibliotekos pasaulis“
Lapkričio 14 d. Šiaulių Rėkyvos
progimnazijos pirmos klasės mokiniai su klasės
vadove V. Tunikaityte dalyvavo Šiaulių
universiteto
bibliotekoje
edukaciniame
užsiėmime ,,Magiškas bibliotekos pasaulis“.
Pirmokai susipažino, kaip nauja knyga
atkeliauja iki skaitytojo, kaip jos saugomos.
Sklaidė didžiausios Lietuvos knygos
,,Aukuras Salduvei“ ir mažiausios knygos ,,
Pojūtis“ puslapius. Mokiniams labai patiko 3d
formato vaizdai, jie net stengėsi pagauti krentantį pinigą ar daiktą. Vaikai suprato, kaip
kompiuterinė ir programinė įranga padeda regėjimo negalią ar motorikos sutrikimus turintiems
lankytojams: bet kokią knygą galima išgirsti daugiau nei 10 pasaulio kalbų. Daug teigiamų emocijų patyrė
susipažinę su istoriko, gydytojo, švietėjo J. Šliūpo knygomis, asmeniniais daiktais. Susidomėję klausėsi
atsisiveikinimo su nacionaline valiuta -litu istorijos, apžiūrėjo pinigų kambarį, matė pasiekto rekordo
diplomą, bandė įsiminti, kiek monetų panaudota, kokia tai pinigų suma. Atsisveikindami mokiniai žadėjo
apsilankyti dar kartą, nes tikrai yra dar ką pamatyti ir išgirsti.
Parengė ugdymo karjerai vadovė Nijolė Bacienė

3

Matematikos komandinis konkursas S.
Šalkauskio taurei laimėti
Lapkričio 16 dieną penki 5- 8 klasių mokiniai
dalyvavo matematikos komandiniame konkurse,
skirtame S. Šalkauskio taurei laimėti. Mokiniai turėjo
galimybę įvertinti savo žinias, dirbti komandoje,
pasivaržyti su bendraamžiais, apžiūrėti gimnaziją.
Mokiniai varžėsi bendraamžių tarpe, įvertino
savo žinias.
Parengė matematikos mokytoja Dalia Narkienė

Profesinio veiklinimo užsiėmimas 6-7 klasių
mokiniams Šiaulių universiteto bibliotekoje
Mokiniai sužinojo apie akademinės bibliotekos veiklas,
lankėsi skaityklose, mediatekoje. Progimnazistus sužavėjo
naujai įrengtos erdvės darbui, sukaupti milžiniški knygų
fondai, įdiegtos modernios informacinės technologijos. Daug
emocijų suteikė V. Purono sukurta Lietuvos didžioji knyga
,,Aukuras Salduvei“, įrengtas pinigų kambarys, eksponuojama
Lietuvos pinigų kolekcija bei fotografės L. Žemeikienės darbų
paroda ,,Be tavęs būčiau kitoks...“
Mokiniai sužinojo, kur ir kokias profesijas reikia įgyti
norint dirbti bibliotekininku.
Parengė matematikos mokytoja Dalia Narkienė

Edukacinis užsiėmimas ,,Rėkyvos lobių paieška"
Lapkričio 16 dieną penktokai Rėkyvos bibliotekoje minėjo
Tolerancijos dieną ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime
,,Rėkyvos lobių paieška".
Bibliotekoje mokiniai piešė delniuką, ant kurio užrašė
kaimyno iš dešinės teigiamus būdo ar charakterio bruožus ir jam
padovanojo kaip draugystės ar tolerancijos simbolį. Paskui
penktokai, išklausę instruktažą, ir pasiskirstę į keturias grupes
bei išsirinkę komandų kapitonus, su planšetėmis rankose iškeliavo ieškoti ,,lobių“. Vaikai atrado visus
,,lobius‘‘: Karpio skulptūrą, kapinaites, koplytėlę, Rėkyvos progimnaziją, zuikinę, Grabavičiaus kalną.
Už puikų bendradarbiavimą komandoje ir visų ,,lobių‘‘ radimą penktokai buvo apdovanoti užrašų
knygelėmis ir saldžiomis dovanėlėmis. Padėkoję vyr. bibiliotekininkei Giedrei Butkutei už įdomiai
suorganizuotą veiklą mokiniai pažadėjo dažniau lankytis ir kituose bibliotekos renginiuose.
Parengė Liudvika Kelpšienė, lietuvių kalbos mokytoja ir Nijolė Bacienė, ugdymo karjerai specialistė
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Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“
Bebras“ – konkursas, kuris paskatino mokinių
norą susipažinti su sudėtingu informatikos pasauliu
iš arčiau. Konkurso vykdymo metu 1-2klasių
mokiniai turėjo išspręsti 12 uždavinių per 40
minučių, 3 – 4 klasių mokiniai turėjo išspręsti 15
uždavinių per 40 minučių, o 5-8 klasių mokiniai
turėjo išspręsti 18 uždavinių per 40 minučių.
Užduotys buvo pateiktos įdomiai ir vaizdžiai.
Konkurse dalyvavo 142 mūsų mokyklos 1-8 klasių
mokiniai. Iš viso konkurse dalyvavo apie 41703
mokinių iš 567 skirtingų mokyklų. Nykštukų grupėje
(1-2 klasės) dalyvavo 39 mokiniai, Mažylių grupėje
(3-4 klasės) dalyvavo 43 mokiniai, Bičiulių grupėje
(5-6 klasės) dalyvavo 34 mokiniai, o Draugų grupėje (7-8 klasės) dalyvavo 26 mokiniai.
Į šalies geriausių mokinių sąrašą pateko 1 klasės mokinys Gustas Kavaliauskas – nykštukų grupėje 1
vieta Šiaulių savivaldybėje ir 48 vieta Lietuvoje.
Į Šiaulių savivaldybės dešimtuką Nykštukų grupėje (1-2 klasės) šie pirmokai: Gustas Kavaliauskas
(1 vieta), Sofija Jurgelionytė (4 vieta), Viltė Klimavičiūtė (6 vieta), NojusČekavičius (8 vieta),
ArtiomŠelmakov (17 vieta), Faustas Ramutis (17 vieta), Tautvydas Garnys (20 vieta). Į savivaldybės
Nykštukų grupės dvidešimtuką pateko šie antrokai: Dominykas Urbonas (3 vieta), Gabija Juraitė (5 vieta),
Vilmantė Varanavičiūtė (18 vieta), JorilėAndrijauskaitė (19 vieta), Rokas Žurauskas (19 vieta).
Į Šiaulių savivaldybės trisdešimtuką Mažylių grupėje (3-4 klasės) pateko Nomeda Žukauskaitė (3
klasė) 14 vieta, LuknėCitavičiūtė (3 klasė) 20 vieta, Emilija Šmitaitė (3 klasė) 25 vieta, Mindaugas Spudas
(3 klasė) 30, Deimantė Jackevičiūtė (28 vieta).
Į Šiaulių savivaldybės trisdešimtuką Bičiulių grupėje (5-6 klasės) nepateko nei vienas mokinys, tačiau
Armandas Matulis (5 klasė) liko 33 vietoje.
Į Šiaulių savivaldybės trisdešimtuką Draugų grupėje (7-8 klasės) nepateko niekas.
Mokiniai pasitikrino savo žinias, puikiai praleido laiką.
Parengė informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė

Keramiko profesija
Lapkričio 20 dieną 3A ir 3B klasių mokiniai vyko į
edukacinį užsiėmimą Šiaulių S. Daukanto gimnazijoje.
Trečiokai susipažino su keramiko profesija, aptarė darbo
ypatumus, sužinojo ko reikia mokytis, jei nori tapti keramiku.
Aptarę stiklo savybes, gamino kalėdines eglutes.
Parengė 3A ir 3B klasių mokytojos V. Ravkienė ir V.
Nečajeva
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Interviu diena
Lapkričio 28 dienąprogimnazijossalėjevyko 5-8 klasiųrenginys
,,Interviudiena”. Mokiniai pristatė vaizdo interviu su mokykloje
dirbančiais specialistais ir visus supažindino su buhalterės, sveikatos
priežiūros specialistės, specialiosios pedagogės, logopedės, valgyklos
vedėjos profesijomis. Jie įdomiai pateikė informaciją apie tai, kur įgijo
pecialybę, kas jiems padėjo apsispręsti, kokie šių specialistų pomėgiai,
kaip jie susieti su profesija.
Parengė Nijolė Bacienė, ugdymo karjeraispecialistė

Tautinis šalikas
Lapkričio 27 d. 3A klasės mokiniai išmatavo savo mezgamo
Tautinio šaliko ilgį. Tautinio šaliko ilgis jau 10m.
Parengė 3A klasės mokiniai

Edukacinė pamoka ,,Duonos kepimas” Žaliūkių
malūnininko sodyboje
Paskutinę rudens dieną, artėjant Adventui, 2 B klasės mokiniai,
lydimi tėvelių, apsilankė Žaliūkių malūne. Dalyvavo netradicinėje
edukacinėje pamokoje ,,Duonos kepimas", sužinojo, kaip mūsų
senelės ir prosenelės kepdavo duonelę, kokių papročių laikėsi.
Visi mokiniai malė girnomis, sijojo miltus, stebėjo, kaip
šeimininkė liže į karštą krosnį pašauna duonos kepalėlius.
Mokiniai išsekepė po mažytį duonos kepalėlį, kurį parsinešę į savo
namus, pasidalins su artimaisiais. Ačiū malūnininko sodybos
šeimininkei Jūratei už puikią pamoką.
Parengė mokytoja Irena Valatkevičienė
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Kalėdiniai skaitiniai Rėkyvos bažnytėlėje

Sveikinimosi diena
Lapkričio 21 d. rytą visus atėjusius į mokyklą ir
pasisveikinusius pasitiko Rėkyvos progimnazijos
Mokinių seimo atstovės su saldžiais prizais. Kiekviena
klasė išrinko pačius mandagiausius klasės draugus, kurie
buvo apdovanoti padėkomis.
Parengė mokytoja Ilona Kievišienė

2a klasės išvyka į kino filmą ,,Didžiapėdis vaikis“
Lapkričio 21 d. 2a klasės mokiniai su planšetiniais kompiuteriais
ieškojo lobio Rėkyvos mikrorajone. Antrokai aplankė ir susipažino su
Rėkyvos įžymiais istoriniais objektais. Renginio organizatorius - Šiaulių
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialas.
Parengė mokytoja Ilona Kievišienė
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Respublikinė mokinių konferencija ,,Aš, mokykla ir sėkmė”
2017 m. lapkričio 30 d. 6a klasės mokinės
Ineta Sabulytė ir Ignė Jaškūnaitė dalyvavo respublikinėje
mokinių konferencijoje ,,Aš, mokykla ir sėkmė" Jovaro
progimnazijoje.
Mokinės skaitė pranešimą ,,Bendraudami ir
bendradarbiaudami galime daugiau" ir padarė išvadą:
bendravimas ir bendradarbiavimas mus ugdo kaip
atsakingas ir kūrybingas asmenybes: taip išmokstame vieni
kitiems padėti ir pasidalinti tuo su kitais.
Mokines paruošė mokytojos Ina Rimkuvienė ir Ilona
Kievišienė
Parengė mokytoja Ilona Kievišienė

2a klasės išvyka į ,,Rėkyvos Lobių paiešką“
Lapkričio 21 d. 2a klasės mokiniai su planšetiniais kompiuteriais ieškojo lobio Rėkyvos mikrorajone.
Antrokai aplankė ir susipažino su Rėkyvos
įžymiais
istoriniais
objektais.
Renginio
organizatorius - Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos Rėkyvos filialas.
Parengė mokytoja Ilona Kievišienė

