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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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Paroda – konkursas „Pavasario žiedai“
Šiaulių S. Daukanto gimnazijoje keramikos parodos-konkurso
"Pavasario žiedai – V" uždarymo metu. 2A klasės mokinys Arminas
Poškus tapo laureatu. Konkurse dalyvavo visi 2A ir 2B klasių mokiniai
ir mokytojos Vita Ravkienė ir Violeta Nečajeva.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Susitikimas - edukacinė anglų kalbos pamoka “Healthy Way of Living“
Gegužės 17 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokiniai su savo anglų kalbos mokytoja R.
Ramoniene vyko į P. Višinskio bibliotekoje esančią Amerikos skaityklą. Joje įvyko penktasis
susitikimas - edukacinė anglų kalbos pamoka
“Healthy Way of Living“. Šiame projekte paskutinį
kartą šiais mokslo metais gyvai (On- line) bendravo
vaikai iš Linkolno vidurinės mokyklos, Portlando ir
Rėkyvos progimnazijos mokiniai. Edukacinė
pamoka truko beveik valandą, kurios metu
bendraamžiai padiskutavo apie savo pomėgius, kaip
mėgsta praleisti laisvalaikį. Mokiniai iš Rėkyvos
progimnazijos pristatė kompiuterinę medžiagą apie
būrelius, kuriuos jie lanko, o vaikai iš Linkolno
vidurinės mokyklos ne tik parengė pristatymus apie
savo pomėgius, bet juos ir nufilmavo. Taip pat jie
supažindino mus su nauja sporto šaka – softbolu bei
parodė lopinėlį nuostabaus Meino valstijos kraštovaizdžio. Vėliau, šiek tiek išdrąsėję vaikai vieni
kitų klausė klausimus apie mokomuosius dalykus mokyklose bei sužinojo, jog Amerikoje ir Lietuvoje
mokoma visiškai skirtingų dalykų. Šioje pamokoje vaikai ne tik išplėtė anglų kalbos žinias, bet ir
išmoko dirbti drauge bei išklausyti vienas kito. Mokiniams ši edukacinė pamoka buvo nepaprastai
reikšminga, nes jie įgijo pasitikėjimo savimi, įsitikino, jog reikia mokytis užsienio kalbų, ruoštis
gyventi daugiakalbiame pasaulyje bei nebijoti susirasti naujų draugų net ir už Atlanto vandenyno. Tiek
mokiniai iš Rėkyvos, tiek vaikai iš Amerikos džiaugėsi galėję pabendrauti ir daugiau sužinoti apie
bendrus pomėgius ar būrelius. Tai buvo paskutinysis susitikimas šiais mokslo metais, bet vaikai iš
Rėkyvos ir Portlando tikisi vėl pasimatyti Anglų – Amerikos skaitykloje kitais mokslo metais.
Parengė anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė

„Įveikiame kartu“
Prevencinę programą "Įveikiame kartu" vykdė Šiaulių
Rėkyvos progimnazijos soc. pedagogė Alma Girdvainienė
su progimnazijos antrokais.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

Aktyviausių mokinių pramogos Lazertrone
Gegužė 23 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 1-4 klasių
aktyviausieji mokiniai gavo dovaną pramogauti Šiaulių Lazertrone.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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IT konkursas „Greičiasias teksto
rinkėjas“
Gegužės 10 – 12 d. mūsų mokykloje vyko
kasmetinis mokyklinis informacinių technologijų
greito teksto rinkimo konkursas. Šio konkurso
tikslas - išsiaiškinti, kas mokykloje greičiausiai
renka tekstą be klaidų. Visiems mokiniams buvo
duotas tekstas apie gandrą. Pirmai grupei buvo
duotas trumpesnis tekstas nei antrai. Konkurse
dalyvavo 76 mokiniai: 64 1-5 klasių mokiniai ir
12 6-8 klasių mokinių.
Dalyviai buvo vertinami pagal tai, kiek laiko
užėmė teksto rašymui. Baudos taškai bus taikomi už klaidas: 1 gramatinė klaida verta – 2 sekundės, 1
rašybos klaida verta – 2 sekundės.
Buvo renkamas greičiausias teksto rinkėjas:
 kiekvienoje klasėje (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
 kiekvienoje grupėje (I ir II).
Labai džiaugiamės mokiniais, kurie užėmė prizines vietas. Sveikiname juos:
I grupėjė
II grupėjė
1 vietą užėmė Mikalauskaitė Neda (5A klasė)
1 vietą užėmė Butkevičius Naglis (6 klasė)
2 vietą užėmė Lapinskaitė Gerda (5B klasė)
2 vietą užėmė Gutauskas Rokas (6 klasė)
3 vietą užėmė Šedovikas Aironas (5B klasė)
3 vietą užėmė Krilauskaitė Agnė (7 klasė)
1 klasių tarpe greičiausiai tekstą surinko Jukna Dovydas iš 1A klasės.
2 klasių tarpe greičiausiai tekstą surinko Pangonis Rokas iš 2A klasės.
3 klasių tarpe greičiausiai tekstą surinko Petrauskaitė Andrėja iš 3 klasės.
4 klasių tarpe greičiausiai tekstą surinko Matulis Armandas iš 4 klasės.
5 klasių tarpe greičiausiai tekstą surinko Mikalauskaitė Neda iš 5A klasės.
6 klasių tarpe greičiausiai tekstą surinko Butkevičius Naglis iš 6 klasės.
7 klasių tarpe greičiausiai tekstą surinko Krilauskaitė Agnė iš 7 klasės.
8 klasės mokiniai konkurse nedalyvavo.
Parengė informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė

Paroda pagal pasaką „Eglė žalčių karalienė“
Gegužė 23 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2A klasės mokiniai
parengė piešinių parodą pagal pasaką "Eglė-žalčių karalienė". Piešinių
parodos uždaryme dalyvavo 2A klasės mokinės Augustės mama Rasa.
Dėkojame mamai už piešinių parodos aptarimą.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Išvyka į „Atlantis Cinemas“
Gegužės 24 dieną 5 – 8 klasių mokiniai su mokytojomis
D. Narkiene ir I. Rimkuviene vyko į „Atlantis Cinemas“ kino
teatrą. Tai progimnazijos dovana aktyviausiems mokiniams,
kurie surinko daugiausiai mokyklos gandriukų lipdukų.
Mokiniai bei mokytojos žiūrėjo nuotykių filmą „Karalius
Artūras“. Juos sudomino filmas įvairiais nuotykiais, efektais,
siužetu, įvairiais personažais. Todėl visi liko patenkinti ir
linksmi.
Parengė 7 klasės mokinė Rusnė Gutauskaitė

Šeštokų išvyka į Vilnių
2017 m. gegužės 30 dieną šeštos klasės mokiniai vyko į Vilnių.
Dalyvavo Ekstremalaus veiksmo žaidime „Labyrinthus“, lankėsi Lietuvos
banko Pinigų muziejuje, grožėjosi Vilniaus senamiesčiu: prezidentūra,
rotuše, arkikatedra bazilika, Aušros vartais, bažnyčiomis, Gedimino pilies
prieigomis.
Parengė mokytoja Dalia Narkienė

Koncertas, skirtas mamų dienai „Skiriu žiedelį Tau pražystantį mano širdy“
Gegužės 4 dieną Šiaulių Kultūros centro Rėkyvos kultūros
namuose buvo organizuotas koncertas, skirtas paminėti mamų
dienai. Koncerte dalyvavo Šiaulių lopšelio darželio „Bangelė“,
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokinių kolektyvai, Rėkyvos
kultūros namų kolektyvai. Žodžiai, dainos, šokiai, muzika
buvos skirti brangiausiam žmogui – Mamai.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Tarpmokyklinis projektas „Bendraminčiai –
2017“
Gegužės 12 dieną Rėkyvos progimnazijos 5 – 8 klasių
mokiniai dalyvavo naktigonėje „Bendraminčiai 2017“ , kuri
vyko Šiaulių Jovaro progimnazijoje. Tik renginio pradžioje
vaikai pristatė save kitoms mokykloms. Paskui vos spėjome
dalyvauti įvairioje veikloje: šokome įvairių stilių šokius,
žaidėme žaidimus ir įdėmiai klausėmės iš „Aikido“ atvykusio
svečio - Roko Leonovičiaus. Taip pat mokiniai dalyvavo
estafetėse, tikrino savo žinias dalyvaudami protų mūšyje bei
dainavo ir parodijavo garsius Lietuvos dainininkus. Naktigonėje vaikai susipažino vieni su kitais,
susirado naujų draugų, įgijo naujos patirties. Mokiniai labai džiaugėsi dalyvaudami šioje vakaronėje ir
tikisi ten vėl sugrįžti kitais metais...
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė
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1A klasės išvyka į Šiaulių Apollo boulingą
Gegužės 25 dieną Rėkyvos progimnazijos 1A klasės mokiniai vyko į
Šiaulių Apollo boulingą Akropolio prekybos centre. Pirmokai mokėsi
bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, pagelbėti fiziškai
silpnesniems, pasidžiaugti laimėjusių mokinių geresniais rezultatais.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

Šiaulių dramos teatro spektaklis „Sausio
žibuoklės“
Gegužės 25 dieną Rėkyvos progimnazijos 1 – 2 klasių
mokiniai žiūrėjo spektaklį „Sausio žibuoklės“ Šiaulių
kultūros namų centre. Spektaklyje buvo puoselėjamos
žmogiškosios vertybės: pagarba kitam žmogui,
gebėjimas mandagiai paprašyti, užuojauta silpnesniam.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

1A klasės išvyka į Šiaulių Rėkyvos durpyną
Gegužės 29 dieną Rėkyvos progimnazijos 1A klasės
mokiniai vyko į Šiaulių Rėkyvos durpyną. Pirmokai susipažino
su durpyno atsiradimo istorija. Sužinojo, kad durpės susidaro
per labai ilgą laiko tarpą. Durpė – organinė degioji
nuosėdinė uoliena, susidariusi iš pelkių augalijos liekanų,
kurios ne visai mineralizavosi dėl vandens pertekliaus
ir deguonies trūkumo. Pirmokai susipažino su Rėkyvos
durpyne reikalingomis profesijomis. Dauguma nori užaugę
dirbti durpyne.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

1-5 klasių mokinių mokslų užbaigimo šventė
Vasariškai šiltą, saulėtą rytą gegužės 30 dieną Rėkyvos progimnazijos 1-5 klasių mokiniai ir
auklėtojos susirinko mokyklos kieme, kad vienas kitu pasidžiaugtų
prieš prasidedant vasaros atostogoms. Pagaliau labai laukta
mokslo metų baigimo šventė. Trumpam atsisveikins su mokykla,
nutils šurmulys per pertraukas, laiko nevaržys skambutis, santykių
nesugadins pažymys, ilsėsimės, keliausime, džiaugsimės visais
vasaros teikiamais malonumais. Prieš nuotaikingą šventę mokiniai
buvo pakviesti paskutinį kartą šiais mokslo metais susirinkti savo
klasėse, atsisveikinti vasaros atostogoms su auklėtojomis,
mokytojomis, bendraklasiais.
Mokinių rezultatais pasidžiaugė ir padėkos raštus už puikų mokymąsi, aktyvią veiklą, labai gerą
lankomumą įteikė progimnazijos pavaduotoja Rima Vitkauskienė ir direktorius Romas Senkus.
Parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kievišienė

