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Čia ežeras banguoja,
Rėkyvos mokykla.
Aplink žalia gamta.
Galbūt ji ir mažytė,
Balta lyg karalienė –
Bet mums labai miela
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2a bendradarbiavimas su S.
Daukanto mokykla
Kovo 1 d. Šiaulių Rėkyvos
progimnazijos 2a klasės mokiniai
ir mokytoja V. Ravkienė S.
Daukanto
gimnazijoje
su
mokytoja Elida Ignatavičienė
sukūrė Žemės modelį iš molio.
Mokiniai savo kūryba pasveikino Žemę su pavasariu. Progimnazijoje antrokai vykdo projektą
"Žemė".
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Anglų kalbos pamoka Šiaulių m. P.
Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų –
Amerikos skaitykloje „Healthy Eating“
Kovo 1 d. 6 - 8 klasių mokiniai ir jų anglų kalbos
mokytoja R. Ramonienė vyko į edukacinę pamoką
Šiaulių m. P. Višinskio bibliotekoje.
Edukacinės pamokos tikslas buvo praplėsti anglų
kalbos žinias, gebėti bendrauti su savo bendraamžiais.
Amerikos mokiniams pristatyti savo plakatus apie
sveiką maistą bei savąją mokyklą, propaguojančią sveiką gyvenseną. Taip pat išmokti išklausyti vienas
kito, dirbti ir mokytis drauge.
Užsiėmimo metu Rėkyvos progimnazijos mokiniai papasakojo apie savo mokyklą, kuri visus
mokinius skatina įsitraukti į sveikos gyvensenos projektus bei maitintis tik sveikai. Taip pat mokiniai
pristatė plakatus apie sveiką maistą bei kaloringus užkandžius, kurių vertėtų vengti. Vaikai iš Amerikos
labai įtemptai klausėsi, kuo reikėtų pakeisti nesveiką maistą. Išklausę pranešimo ir įsidrąsinę mokiniai
iš Portlando, ir patys pristatė savo sukurtą plakatą apie tai, ką gi vaikai mėgsta valgyti Amerikoje. Po
šių gražių ir nuoširdžių pristatymų, mokiniai vieni kitiems uždavinėjo klausimus ir sužinojo, jog jų
šalyse skiriasi ne tik kultūra ar pomėgiai, bet ir maistas, kurį jie valgo. Taip pat vaikai iš Amerikos
pristatė skanėstus, kurie yra labai populiarūs Amerikoje ir visą tai bandė pristatyti lietuvių kalba!
Edukacinei pamokai einant į pabaigą, mokytoja leido mokiniams pabendrauti individualiai. Vaikai
pasijautė drąsiau ir vieni kitus mokė įvairių užsienio kalbų, kurių jie mokosi mokyklose, kalbėjo apie
jiems patinkančius naminius gyvūnus, pasakojo apie savo laisvalaikį bei labiau vieni su kitais suartėjo.
Parengė 8 - os kl. mokinė Gabija Pladytė ir anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė

Edukacinis užsiėmimas „Pažintis su
neregio pasauliu“
Šių metų kovo 6 dieną Rėkyvos progimnazijos
socialinė pedagogė A. Girdvainienė organizavo
1-5 klasių moksleiviams susitikimą su vaikiškų
pasakų kūrėja Indre Gaskaite, kuri nuo
kūdikystės turi visišką regos negalią.
Autorė ne tik pristatė išleistus kompaktinius pasakų diskus, bet ir pati jas skaitė iš Brailio raštu
parašytų knygų. Užsiėmimo metu vaikai susipažino su nereginčio žmogaus pasauliu - vartė Brailio
rašto knygas, išbandė lentelę ir grifelį, pamatė kalbantį termometrą, suprato baltosios lazdelės ir pinigų
atpažinimo kortelės paskirtį, ant savo aprangos patikrino kalbančio spalvų detektoriaus veikimą.
Viešnia noriai atsakinėjo į vaikų klausimus, dalijo savo gyvenimišką patirtį ir mokė juos Brailio rašto
mašinėle parašyti savo vardą. O labai jausmingos ir pamokančios pasakos vaikams paliko gilų įspūdį.
Parengė Šiaulių Rėkyvos progimnazijos socialinė pedagogė Alma Girdvainienė

Antrokų išvyka į keramikos užsiėmimą S.
Daukanto gimnazijoje
Kovo 14 d. Rėkyvos progimnazijos antrokai su
mokytojomis Violeta Nečajeva ir Vita Ravkiene vyko į
keramikos užsiėmimą S. Daukanto gimnazijoje su
mokytoja Elida Ignatavičiene - projektas "Pavasario žiedai"
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Edukacinis rytmetys ,,Mes lietuvaičiai”
Kovo 9 d. 1b klasės mokiniai skubėjo į Rėkyvos biblioteką,
kurioje vyko edukacinis rytmetys ,,Mes lietuvaičiai”, skirtas
Kovo 11 –ajai paminėti. Mokytoja I. Valatkevičienė
supažindino pirmokus su Lietuvos simboliais, vėliava, himnu,
herbu. Pirmokai atliko kūrybinę užduotį: iškirpo, sudėliojo ir
nuspalvino Lietuvos herbą, mokėsi giedoti Lietuvos himną
V.Kudirkos ,,Tautinę giesmę”.
Parengė pradinių klasių mokytoja Irena Valatkevičienė

„Moksliukų laboratorija 2017“
Progimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių mėginimų, bandymų,
įrodymų popietė „Moksliukų laboratorija 2017“. Mokiniai
demonstravo bandymus „Stebuklingas maišelis“, „Stebuklingų
burbuliukų šokis", „Draugiški obuoliai“, sužinojo, kokiame vandenyje
neskęsta kiaušinis ir įsitikino, kokia stipri gumos tamprumo jėga.
Renginį vedė 4 klasės mokinė Nerija Š. ir 3 klasės mokinė Auksė K.
Ketvirtokė Gustė Č. ir trečiokės Ugnė P. ir Auksė K. savo paruoštus
eksperimentus pristatė Romuvos progimnazijoje vykusioje Šiaulių
miesto bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių pažintinėje praktinėje konferencijoje "Paprasti ir smagūs eksperimentai".
Parengė Gustė Česnuliavičiūtė, 4 kl. mokinė

Kūrybinių darbų – maketų paroda „Lietuvos pilys ir tvirtovės“ (iš antrinių
žaliavų)
Kovo 13 d. Šiaulių kultūros centro
Rėkyvos skyriaus kultūros namuose vyko
kūrybinių darbų – maketų parodos „Lietuvos
pilys ir tvirtovės“
uždarymas. Renginį
pradėjo 6 klasės moksleivė Lauryna Maironio
„Trakų pilis“ eilėmis. Ne tik pilių maketais,
pagamintais nuo degtukų iki sunkiai
pakeliamų medinių tvirtovių, pasipuošė
Rėkyvos kultūros namai, bet ir įspūdingus
galvos apdangalus su pilimis pademonstravo
Šiaulių moksleivių namų mados teatro grupė
„Mūza“. Pilių ir tvirtovių maketų ekspozicija,
kuri buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai – Vasario 16-ajai paminėti, prasidėjo vasario 13 dieną Rėkyvos progimnazijoje. Garbingą
Lietuvos istoriją panoro prisiminti ir įprasminti net 100 Šiaulių miesto PUG, 1-8 klasių mokinių ir
mokytojų iš Rėkyvos, „Rasos“, Dainų, „Sandoros“, Jovaro progimnazijų, logopedinės, „Ringuvos“
spec. mokyklų bei Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos.
Visoms mokykloms dėkojame ne tik už dalyvavimą parodoje, bet ir įprasminant mūsų garbingą
istorinę praeitį.
Šiaulių miestiečiai turėjo galimybę susipažinti su Šiaulių miesto PUG, 1-8 klasių mokinių kūryba.
Paroda toliau eksponuojama stiklinėje galerijoje Šiaulių bulvare.
Parengė mokytojos Ilona Kievišienė ir Ina Rimkuvienė
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Klasikos penktadienis
Kovo 10 d. Rėkyvos progimnazijos mokiniai į mokyklą atėjo apsirengę
klasikiniais drabužiais. Klasikinis stilius, tai aprangos stilius, kuris iš esmės
niekada neišeina iš mados. Klasikos penktadienis sutapo su kovo 11–osios
išvakarėmis. Renginio tikslas – skatinti progimnazijos bendruomenę kitaip
praleisti penktadienį. Dauguma progimnazijos mokinių apsirengė klasikiniais
drabužiais.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Pirmokų šimtadienis
Kovo 15 d. vyko pirmokų šimtadienis. Renginio tikslas –
parodyti tėveliams, ko išmoko pirmokai per 100 dienų
mokykloje. Pirmokai paruošė nuotaikingą programą, kurios
metu vaidino Zuikių mokyklą, Nykštukus mieste,
besmegenių kelionę, šoko lietuvių liaudies šokius ,,Katins
juods“ ,,Tu girele Lietuvos“, ,,Oželis“, deklamavo
eilėraščius. 1a šimtadieniui gamino tinginį. Jo ilgis 3.85 cm.
Tėveliai buvo patenkinti savo vaikučių pasirodymu.
Vaikai sulaukė siurprizo. Tėveliai padovanojo vaikams
spektaklį „Plėšikas Hocenplocas“.
Parengė pradinių klasių mokytojos Ilona Kievišienė ir Ireva Valatkevičienė

Pirmokai spektaklyje „Plėšikas Hocenplocas“
Kovo 17 d. pirmokai vyko į spektaklį „Plėšikas Hocenplocas“. Vilniaus
kamerinio teatro spektaklyje pristatomi dviejų neišskiriamų draugų
Kaspariuko ir Zepuko nuotykiai. Jie abu pasiryžta sugauti plėšiką Hocenplocą,
kuris pagrobė močiutės branginamą kavos malūnėlį. Tačiau, nelaimei, jie
pakliūva į plėšiko Hocenploco ir galingo bei pikto burtininko Petrozilijaus
Cvakelmano rankas...
Pirmokams patiko spektaklis „Plėšikas Hocenplocas“.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Madų šou iš antrinių žaliavų „Aš kuriu Lietuvai“
Kovo 20-oji diena Šiaulių Rėkyvos progimnazijos kiemelyje
prasidėjo Žemės vėliavos pakėlimu ir 1-8 klasių mokinių šokiu,
skirtu Žemei. Paskui moksleiviai surengė madų šou iš antrinių
žaliavų „Aš kuriu Žemei“. Klasės nuo pačių mažiausiųjų,
pirmokų, iki vyriausiųjų, aštuntokų, demonstravo įspūdingas ir
įdomias, dvelkiančias pavasariu, kolekcijas. Mokiniai ne tik
pristatė madas, bet ir aptarė visai žmonijai aktualias problemas
apie atliekų rūšiavimą, gyvūnų ir augalų globą, upių, ežerų
taršą, žolės deginimą.
Renginys baigėsi progimnazijos mokinių priesaika: „Sieksime visi, maži ir dideli, kad Žemė ir visa
gamta taptų mums gaivinančiu, niekad neišsenkančiu gyvybės šaltiniu mums ir ateinančioms kartoms.
Težydi Žemė nuo mūsų šypsenų ir gerų darbų“.
Mokiniai džiaugėsi, sugebėję patys sau įrodyti, kad gali nereikalingus daiktus paversti gražiais
kūriniais.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė
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VAIKŲ

KŪRYBA

Rėkyvos progimnazijos antrokai ir mokytojos V. Ravkienė, V. Nečajeva, anglų mokytoja E.
Aksomaitienė vykdo eTwinning projektą "Pasitinkime ir švęskime pavasarį".

2a mokinių mintys apie Žemę
2a klasės mokiniai mano:
Mes mylime savo Žemę, nes joje gimėme, augame. Ji graži, spalvota, mūsų maitintoja, mūsų
namai, nes ji vienintelė.
Mes ją saugome, nešiukšliname, nes čia gyvena visi brangiausi žmonės. Norime gyventi švarioje
aplinkoje, todėl rūšiuojame atliekas. Saugome, nes gyvena daug žmonių, daug gyvybių.
Aš myliu savo Žemę, nes ji ypatinga ir graži.
Aš saugau savo Žemę, nes ji svarbiausia, brangi. (Arijus Bula)
Aš myliu savo Žemę, nes aš čia užaugau, labai graži gamta.
Aš saugau savo Žemę, nes joje gyvena žmonės, nes joje daug gyvybės. (Luka Pivavorovaitė/ mama
Eglė)
Aš myliu savo Žemę, nes yra graži. (Idilija Limantaitė)
Aš myliu savo Žemę, nes ji graži ir didelė. (Linas Nemaniūnas)
Aš myliu savo Žemę, nes joje gera gyventi.
Aš ją saugau, nes ji mano gimtinė. (Augustė Dijokaitė/Augustės tėvai)
Aš myliu savo Žemę, nes aš čia gimiau ir užaugau.
Aš saugau Žemę, nes myliu ją. (Nomeda Žukauskaitė/ Nomedos tėveliai)
Aš myliu savo Žemę, nes yra brangi mūsų gimtinė.
Aš saugau Žemę, nes noriu kad būtų švari, kad visi vaikai švariai gyventų. (Rokas Pangonis/tėvai)
Aš myliu savo Žemę, nes ji gyva ir graži, nes visų namai.
Mes saugome Žemę, nes ji pražūtų . Todėl rūšiuojame atliekas. (Liepa Burškaitytė ir tėveliai)
Aš myliu savo Žemę, nes ji tvarkinga, ji maitina žmones nes mes čia gyvename.
Mes saugome Žemę-rūšiuojame atliekas, nešiukšliname. (Mindaugas Spudas)
Aš myliu savo Žemę, nes ji mūsų maitintoja.
Mes saugome Žemę, nes ji gyvybės šaltinis. (Emilija Šmitaitė/ tėveliai)
Aš myliu savo Žemę, nes ji spalvota.
Mes mylime ją, nes norime, kad ji išliktų. Mes joje gimėme, užaugome ir gyvename.
Joje šviečia saulė. (Dovydas Švambarys/tėveliai)
Aš myliu savo Žemę, nes čia gyvenu.
Mes saugome ją, nes norime gyventi švarioje aplinkoje. (Meida Pautieniūtė/tėveliai)
Aš myliu savo Žemę, nes ji vienintelė. Mes joje gyvename.
Mes saugome ją, nes čia gyvena brangiausi žmonės. Čia gyvena vaikai ir gyvens anūkai. (Arminas
Poškus/tėveliai)
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2b mokinių mintys apie Žemę
AŠ MYLIU SAVO ŽEMĘ
Aš myliu savo Žemę, nes ji graži, didelė, žalia, daug augalų. (Vytarė Barakauskaitė)
Aš myliu savo Žemę, nes ji graži ir joje gyvena nuoširdūs žmonės, kad aš čia gimiau. (Augustas
Juknevičius)
Aš myliu savo Žemę, nes čia graži mano šeima, čia aš gimiau. (Benas Žolpis)
Aš myliu savo Žemę, nes čia mano gimtinė. Aš saugau savo Žemę, nes man čia patinka miškai, upės,
ežerai, kalvos. (Viktorija Bučnytė)
Aš saugau savo Žemę, nes ji yra labai graži ir miela. Aš myliu savo Žemę, nes aš čia gimiau.(Austėja
Mockaitė)
Aš myliu savo Žemę, nes ji yra protinga ir aš ją myliu, nes čia aš gyvenu. (Kornelija Vaišnoraitė)
Aš myliu savo Žemę, nes ji labai graži. Aš saugau savo Žemę, nes aš ją labai myliu. (Miglė
Povilaitytė)
Aš myliu savo Žemę, nes ji labai graži, nes čia šilta. Aš saugau savo Žemę, nes aš čia gimiau. (Ugnius
Jankaitis)
Aš myliu savo Žemę, nes joje tave priima tokį, koks esi. Joje visi Tau padės, gerbs, mylės. Taip pat
myliu mūsų Rėkyvos ežerą. (Elija Formaniukaitė)
Aš saugau savo Žemę, nes čia mano gimtinė, nes čia yra daug mano draugų, nes čia man linksma.
(Justas Guzevičius)
Aš myliu savo Žemę, nes aš čia gimiau, užaugau ir čia mano šeima. (Luknė Citavičiūtė)
Aš myliu savo Žemę, nes ji yra labai graži. Aš saugau savo Žemę, nes turiu mamą ir tėtį. (Samanta
Petkutė)
Aš saugau savo Žemę, nes čia traukiniai važiuoja ir daug gražių lygumų, upių, ežerų... ( Dovydas
Četyrkinas)

