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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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Rugsėjo 29 d. - GELTONA diena
mokykloje
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Išvyka į edukacinį užsiėmimą „Saugaus eismo klasė“ Šiaulių apskrities
vyriausiame komisariate
Rugsėjo 7 dieną, vykome į edukacinį užsiėmimą
Šiaulių policijos saugaus eismo klasėje. Užsiėmimas
patiko: įtvirtinome savo žinias, kaip reikia elgtis gatvėje,
kaip taisyklingai ją pereiti, prisiminėme, kaip teisingai
važiuoti dviračiu, keturračiu, vaizdžiai parodė, kaip
taisyklingai užsidėti atšvaitus ir šalmą. Vaikai, kartu su
policijos atstove, aptarė visas jiems šią vasarą įvykusias
traumas kelyje bei jų pasekmes. Policijos pareigūnė su
vaikais kartu prisiminė ir aptarė pagrindines saugaus
elgesio kelyje taisykles, mokiniai išklausė pareigūnų
svarbių patarimų, kad kelyje neištiktų nelaimė ir
kiekvienas iš mūsų laimingai pasiektume kelionės tikslą.
Parengė 5 klasės mokiniai

6 klasės mokinių išvyka į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
muziejų
Rugsėjo 7 dieną 6A ir 6B klasių mokiniai,
lydimi klasės vadovių Inos Rimkuvienės ir
Neringos
Vaidilienės,
lankėsi
Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos
komisariato muziejuje. Mokiniai sužinojo
muziejaus,
kuris įkurtas
1996
metais,
istoriją,
Lietuvos ir Šiaulių policijos
atsiradimo istoriją, susipažino su policijos
tradicijomis, policininkų sporto ir meno
veikla, susipažino
su
policininko
profesija. Mokiniai turėjo galimybę liesti
eksponatus, juos matuotis, sužinojo daug
praktinių patarimų, kaip elgtis, jei vyksta įsilaužimas, siūloma narkotikų. Mokiniai liko
sužavėti Šiaulių apskrities VPK muziejumi.
Parengė mokytojos Ina Rimkuvienė ir Neringa Vaidilienė

Dalyvavimas Judumo savaitėje
Rugsėjo 19 d. 3-iokų ir 7-okų bėgimas aplink
progimnaziją. Judumo savaitė.
Parengė 3A klasės mokiniai

3

Išvyka į technologijų ir verslumo renginį
„Switch 2017″
Rugsėjo 19-ąją Kauno Žalgirio arenoje vyko moderniųjų
technologijų ir verslumo renginio #SWITCH! Mūsų mokyklą
atstovavo 7 – 8 klasių mokiniai ir dvi mokytojos. Mokiniai išbandė
begalę įdomių ir inovatyvių atrakcijų: virtualioje realybėje vaikai
paskraidė parasparniu, skraidino droną, stebėjo robotų kovas ir 3D
spausdintuvo veikimą, išbandė virtualios realybės akinius, stebėjo
skysto azoto šou pasirodymą. Visi dalyviai turėjo progos išgirsti
pasaulyje garsių pranešėjų idėjas. Paskaitose išgirdo, kad fizinė
vieta skaitmeniniame amžiuje neturi reikšmės ir visi Europos
gyventojai privalo turėti prieigą prie to paties turinio. Renginio
dalyvius stebino fantastiškai skambančios naujienos iš inovacijų
pasaulio: apie tai, kad greitai mokėjimo sistemos gali būti
integruotos į šaldytuvus, lengvuosius automobilius, o tai leistų šaldytuvui užsisakyti produktus, o
automobiliams užsimokėti už kurą, remonto paslaugas.
Parengė 7 ir 8 klasės mokiniai

Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje
bibliotekoje Anglų – Amerikos skaitykloje ‘Meeting Again.’ ‘Our Summer
Holidays‘
Rugsėjo 22 d. angų kalbos mokytoja Rita Ramonienė, su 6 – 8 klasių mokiniais vyko į Šiaulių m.
P. Višinskio bibliotekos Anglų – Amerikos skaityklą susipažinti su naujais projekto nariais, praplėsti
anglų kalbos žodyną. Taip pat įgyti drąsos kalbant su nepažįstamais žmonėmis užsienio kalba.
Bendrauti su Amerikos partneriais gyvai,
internetu. Aptarti kitų edukacinių pamokų
planą bei temas. Papasakoti apie savo vasaros
atostogas. Bei žinoma susirasti naujų draugų
ir turiningai praleisti laiką. Susitikimo
pradžioje vaikai susipažino su naujais narias.
Senieji projekto dalyviai atpažino vieni kitus,
apsikeitė keliais klausimais.
Pamokos metu moksleiviai kalbėjo bei
pristatė skaidres apie savo vasaros atostogas.
Aptarė, kokias šalis aplankė, ką jose veikė.
Taip pat kalbėjo apie praleistą laiką namuose
ar pas senelius. Palygino atostogų trukmę.
Progimnazijos mokiniai supažindino draugus už Atlanto su Lietuvos kraštovaizdžiu, Baltijos pajūriu.
Mokiniai iš Portlando papasakojo kaip jie aktyviai praleido vasaros atostogų dienas.
Antrojoje edukacinės pamokos pusėje vaikai pasitarė apie tolimesnes temas bei visų metų planą.
Nusprendė kito susitikimo metu pasikalbėti apie ateitį, svajonių profesijas ar net užsibrėžtus tikslus.
Vėliau aptarė jiems būdingus klausimus. Palygino Lietuvos ir Amerikos klimatą. Pasikalbėjo apie savo
hobius. Moksleiviai praplėtė anglų kalbos žinias bei akiratį. Palygino atostogų trukmę bei laisvalaikio
praleidimo formų įvairovę. Progimnazijos mokiniai supažindino draugus su Baltijos šalių
kraštovaizdžiu. Projekto dalyviai liko patenkinti užsiėmimo sėkme.
Parengė mokinė Rusnė Gutauskaitė ir anglų kalbos mokytoja
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Judumo savaitė
Rugsėjo 18 – 29 d. progimnazijoje
vyko ,,Judumo savaitės – 2017“
renginiai, kurių tikslas: tausoti gamtą
renkantis tvarią transporto priemonę;
skatinti mokinius sportuoti; stiprinti
draugiškus
mokinių
tarpusavio
santykius. Judumo savaitėje dalyvavo 18 klasių mokiniai. Progimnazistai darė
visuotinę mankštą, dalyvavo akcijoje
,,Diena be automobilio“ – kūrė ir dalijo
lankstinukus Rėkyvos bendruomenėje,
bėgo apie progimnaziją. Vyresniųjų klasių
mokiniai svečiavosi pas pradinukus ir
suteikė jiems žinių apie akciją, paaiškino,
kodėl esant galimybei verta rinktis tvarią
transporto
priemonę.
Mokytoja
I.
Valatkevičienė, minėdama akciją, pakvietė
savo auklėtinius į dviračių žygį.
Progimnazijos bendruomenė buvo
skatinama judėti, tausoti gamtą, stiprino
tarpusavio santykius.
Parengė mokytoja Dalia Narkienė

Pirmokų bendradarbiavimas su
l/d "Bangelė" auklėtiniais
Rugsėjo 29 d. 1 klasės mokiniai
(mokytoja V. Tunikaitytė) ir l/d
"Bangelė" auklėtiniai (pedagogė R.
Nemaniūnienė)
SPORTAVO
LINKSMAI prie Rėkyvos ežero. Vaikai
smagiai praleido laiką, pasportavo.
Parengė 1 klasės mokiniai ir mokytoja
Virginija Tunikaitytė

