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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Kalėdiniai skaitymai Rėkyvos bažnytėlėje
Gruodžio 5 dienos pavakary Rėkyvos bažnytėlėje įvyko Kalėdinių
skaitymų vakaras. Šią šventę bendruomenei jau antri metai iš eilės
organizuoja Rėkyvos progimnazijos mokiniai ir mokytojai. Renginį
pradėjo tikybos mokytoja Vida Daukšienė. Ji kalbėjo apie Advento
pradžią-susikaupimo ir ramybės laiką, kuris veda į didžiąją šventę Kalėdas. Drauge su moksleivėmis mokytoja skaitė Advento vainiko
Keturių žvakių maldų ištraukas. 2-4 klasių ansamblio ,,Debesėlis“ ir
Dainavimo studijos atliekamos giesmės ir dainelės (muzikos mokytoja
N. Bacienė) mus kvietė giliau pažinti adventinio laikotarpio prasmę. Vakaro baigiamąjį žodį tarė bažnytėlės
klebonas Donatas Grabažis. Jis džiaugėsi jau tradicija tampančiu renginiu ir visus paragino pirmą kartą Rėkyvos
bažnytėlėje dalyvauti Kūčių vakaro pamaldose, kurios vyks gruodžio 24 dienos vakare, 21.00 valandą.
Pasibaigus vakarui visi susirinkusieji buvo apdovanoti mokinių sukurtais angeliukais.
Parengė lietuvių kalbos mokytoja Liudvika Kelpšienė
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Protų mūšis ,,AIDS geriau žinoti’
Lapkričio 6 dieną visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė 7-8 klasių mokiniams organizavo protų mūšį ,,AIDS
geriau žinoti’’. Jo metu suteikė žinių apie Šios klastingos ligos
atsiradimą, vystymąsi, gydymą, profilaktiką. Papasakojo apie
mokslininkų atliekamus tyrimus, žymius žmones sergančius šia
liga, organizacijas, padedančias sergantiesiems. Mokiniai
demonstravo savo žinias varžydamiesi tarpusavy. Dalyvius
nudžiugino VSP skyriaus dovanėlės.
Parengė matematikos mokytoja Dalia Jasiūnienė

Mokomojo – pažintinio projekto ,,Žemė” pristatymas 5-8 klasėms
Gruodžio 11 dieną aktų salėje įvyko mokomojo – pažintinio projekto
,,Žemė” pristatymas 5-8 klasėms. Popietės vedančiosios Neda ir Lauryna
visiems priminė, kaip reikia globoti ir saugoti žemę. 7 klasės mokiniai atliko
sukurtą dainą ,,Odė Žemei’’, muziką pritaikė muzikos mokytoja N. Bacienė.
Aštuntokai raiškiai perskaitė savo kūrybos istorinę pasaką ,,Pasaka apie
kunigaikštį Gediminą", kurią drauge kūrė su lietuvių kalbos mokytoja N.
Vaidiliene ir istorijos mokytoja I. Rimkuviene. 7 klasės mokinės Medeinė ir
Goda pristatė sukurtas skaidres apie žemę, jos išsaugojimą.
Parengė lietuvių kalbos mokytoja Liudvika Kelpšienė

Lietuvių liaudies šokių ir žaidimų popietė
2017 m. antrokai dalyvavo projekte ,,Žemė“, prisiminė, kada ir
kodėl švenčiama Pasaulinė Žemės diena, kokius augalus išaugino mūsų
Žemė.
Folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė“ šokėjai išmoko lietuvių
liaudies šokių - žaidimų ,,Aviža prašė“, ,,Pjoviau šieną“, ,,Sėjau rūtą,
sėjau mėtą“, ,,Aš pasėjau linelius“ ir pakvietė į žaidimų popietę 2A
klasės mokinius. Mokiniai grojo įvairiais muzikos instrumentais, žaidė,
šoko ir dainavo.
Parengė folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė“ vadovė I. Valatkevičienė ir mokytoja I. Kievišienė
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Kalėdiniai skaitiniai anglų kalba
Gruodžio 13 d. projekto „Iš širdies į širdį” metu trečiokai ir
septintokai organizavo kalėdinius skaitinius anglų kalba su anglų k.
mokytojomis E. Aksomaitiene ir R. Ramoniene, auklėtojomis V.
Ravkiene, V. Nečajeva, D. Narkiene. Vieni kitiems linkėjo gerų
ateinančių metų. Džiaugėsi vieni kitų draugyste.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė

Projekto „Iš širdies į širdį” baigiamasis renginys
Gruodžio 20 d.vyko pradinių klasių mokinių ir mokytojų projekto „Iš širdies į širdį” baigiamasis renginys.

Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė
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RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS ŠIAULIŲ MIESTE

Projektas „Iš širdies į širdį“
Gruodžio 5 d. 3A klasės mokiniai projekto „Iš širdies į širdį” metu
Rėkyvos bibliotekoje vedė kalėdinius skaitinius l/d „Bangelė”
auklėtiniams, o PUG pedagogė R.Nemaniūnienė pravedė edukacinį
užsiėmimą „Kalėdinės dirbtuvėlės”.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė

„Saldžioji laboratorija“
Gruodžio 11 d. 2B kl. mokiniai apsilankė Rūtos saldainių
fabriko Šokolado muziejuje, sužinojo, iš ko gaminamas
šokoladas, interneto pagalba kūrė saldainių įpakavimo
popierėlius, dalyvavo edukcinėje pamokėlėje ,,Saldžioji
laboratorija", kurioje patys pasigamino įvairių skonių
šokoladinių saldainių.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Valatkevičienė

Trečiokų išvyka į ŠPRC Technologijų skyrių
Gruodžio 12 d. Rėkyvos progimnazijos trečiokai lankėsi ŠPRC Technologijų
skyriuje, edukaciniame užsiėmime pagal OPA programą, susipažino su
gamintojo/kūrėjo iš odos profesija. Gamino apyrankes iš odos. Džiaugėsi odos
gaminiais.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė
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Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų – Amerikos skaitykloje ‘Our Schools ‘. Sveika gyvensena
Gruodžio 15 d. 6 - 8 klasių mokiniai ir jų anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė dalyvavo renginyje edukacinėje pamokoje, kuri vyko Višinskio bibliotekos Anglų – Amerikos skaitykloje. Renginio pradžioje
progimnazijos mokiniai papasakojo savo draugams už Atlanto mūsų mokyklos istoriją, parengė ir pristatė
skaidres bei trumpą filmuką, kaip atrodo visi trys
mokyklos pastatai skirtingais metų laikais. Tuomet
amerikiečiai parodė skaidres ir filmuką apie savo
mokyklą. Mokiniai pastebėjo keletą skirtumų tarp
mokyklų ir nutarė tęsti šią temą kitos edukacinės pamokos
metu.
Užsiėmimo metu mokiniai parodė keletą nuotraukų,
kokiomis dekoracijomis šiemet ypatingai metų šventei
Kalėdoms pasipuošė savo mokyklą, klases. Mokiniai
papasakojo, kaip jie patys dekoruoja ir puošiasi namus
žiemos laikotarpių.
Kadangi ir Lietuvos mokiniams, ir amerikiečiams buvo įdomu sužinoti, kaip atrodo jų mokyklos, nusprendė
ir kitą kartą pratęsti šia temą ir parengti dar daugiau skaidrių bei plačiau papasakoti apie savo mokyklas bei
mokymosi ypatumus.
Parengė 8-os kl. mokinė Rusnė Gutauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė

Kalėdinių ir naujamečių kompiuterinių atvirukų konkursas „Žiemos
fantazija“
Nuo lapkričio 1 iki gruodžio 21 d. 3, 5 ir 6 klasių mokiniai dalyvavo kasmetiniame
Kalėdinių ar naujamečių kompiuterinių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija“. Konkurse gali dalyvauti visi
mokiniai, kurie domisi informacinėmis technologijomis, kompiuterine grafika, animacija ar multimedijos
technologijomis. Konkursui galima piešti atviruką arba kurti judančią animaciją. 11 mokinių kūrė animacijas,
likę atvirukus. Į konkursą darbus kelti privalėjo patys mokiniai. Visi dalyvavę mokiniai gavo padėkas. Darbus
galima peržiūrėti http://kaledos.nkkm.lt/index.php/atvirukai ir http://kaledos.nkkm.lt/index.php/atvirukai/2animacija. Darbus vertino pedagogų, dizainerių, IT specialistų komisija iki 2017 m. gruodžio 17 d. Konkurso
rezultatai paskelbti svetainėje www.nkkm.lt iki 2017 m. gruodžio 21 d.
Parengė informacinių technologijų mokytoja K. Juodeikienė
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Kūrybinės dirbtuvės „Jaunasis inžinierius“
Gruodžio 19 d. trys 5 klasės mokiniai dalyvavo Dainų progimnazijoje vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse
„Jaunasis inžinierius“. Dirbtuvių metu mokiniai buvo supažindinti su mikrobitais, Vex, Kne'x robotais, jų
programavimu ir valdymu. Renginio metu mokiniai ir
mokytojai išbandė Mikrobitus, Vex, Kne'x robotus, rašė
jiems programas, tikrino, kaip jos veikė. Mokiniai buvo
suskirstyti į komandas, kiekvienoje komandoje buvo po
vaiką iš skirtingos mokyklos. Komandos turėjo pagal
parodytą pavyzdį užprogramuoti mikrobitą, tuomet Kne'x
robotą reikėjo suprogramuoti taip, kad paspaudus mygtuką
pasikeltų pakeliamas tiltas. Paskutinės užduoties metu
mokiniai valdė Vex robotukus ir atlikinėjo įvairias užduotis
su jais. Visi vaikai gavo padėkas bei saldžias dovanėles.
Parengė 5 klasės mokinė Ugnė Rapševičiūtė

ĮDOMU…

Ką žada 2018 – Geltonojo žemės Šuns metai?
Pagal rytų tradicijas kiekvieni metai yra priskiriami tam tikram gyvūnui ar
totemui, kuris valdo metų energetiką. 2018 metai patenka į Geltonojo žemės
Šuns globą. Ši tradicija laikosi taisyklės, kad kiekvieni metai prasideda stojus
pirmajai Mėnulio jaunačiai metų kalendoriuje. 2018 metais pirmoji Jaunatis įvyks vasario 16 dieną.
Geltonasis žemės Šuo yra apdovanotas ištikimybe ir atsidavimu, draugišku nusiteikimu, atsakingumu. Jam
ypač svarbios šeimos vertybės. Šuo labai atsidavęs ir ištikimas gyvūnas, gebantis saugoti artimuosius ir jais
rūpintis. Jis labai darbštus ir kryptingas, savo tikslo siekia mažais žingsneliais ir iki galo.
Žemės stichijos akcentas 2018 metais stiprins aiškius ir apčiuopiamus ketinimus ir tikslus. Visi veiksmai
bus nukreipti materialinio gerbūvio stiprinimui ir stabilumo kūrimui bei išsaugojimui.
Norintiems sulaukti metų globėjo Šuns palaikymo, prasminga garderobe naudoti daugiau geltonos spalvos,
žemės atspalvių, ypač palankiai veiks kailis.
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