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Tai atsinaujinimo, susitaikymo ir atgaivos metas. Naujųjų
naktis lai atneša Jums malonių dovanų, žvalų ir vėjuotą ūpą, šaltis stiprina
jėgas. O Kalėdų šventė - naujų gyvenimo permainų, neapsakomo
džiaugsmo ir vilties, kad gyventi verta ir prabėgę metai neprabėgo veltui.
Su nauja viltimi, laimę ir šiluma Jūsų namams!
Romas Senkus, progimnazijos direktorius
Rima Vitkauskienė, pavaduotoja ugdymui
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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Tęsiasi akcija ,,Mokykla skaito“. Metų knygos rinkimai Rėkyvoje
Metų knygos rinkimų akcija vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros
įvykiu. Ši akcija buvo įtraukta į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą. Metų knygos
rinkimus inicijavo Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija ir ją rengia kartu su Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija bei
Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.
Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine
lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja
– pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius
keturiose – vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir poezijos – knygų kategorijose.
2018 m. įtraukta penkta kategorija – publicistikos ir dokumentikos.
Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos Rėkyvos filialas (Energetikų
g. 7) laimėjo knygų kategoriją, skirtą paaugliams. Ta proga, bibliotekos
darbuotoja Giedrė Butkutė, kartu su šalia esančio Rėkyvos kultūros centro renginių organizatore Veronika
Novickaite keliavo į Šiaulių Rėkyvos progimnaziją pristatyti knygų, skirtų paaugliams, komplekto.
Šiais metais paaugliams priskirtos trys knygos nominantės: Ilonos Ežerenytės „Verksnių klubas“, Aido
Jurašiaus „Pypas ir jo nutikimai“ ir Justino Žilinsko „Kaukas Gugis ir kerų karas“.
Visos šios knygos buvo pristatytos 5–8 klasių mokiniams bei jiems išdalino lankstinukus su informacija
apie knygas. Taip pat jie gavo užduotį – kiekvienos klasės atstovas turėjo išsitraukti knygą, kurią dalimis turės
perskaityti visa klasė ir ją aptarti.
Vaikai labai susidomėjo šia knygų skaitymo užduotimi ir nekantraudami laukia, kada galės išsirinkti savo
metų knygą!
Giedrė Butkutė, Rėkyvos bibliotekos darbuotoja

Knygos – puiki dovana
Gruodžio 5 dieną labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus” progimnazijai
padovanojo 18 grožinės literatūros knygų. Smagaus skaitymo!
Gruodžio 12 dieną progimnazijos biblioteka pasipildė dar 27 naujomis knygomis,
kurios laukia skaitytojų.
Kristina Juodeikienė, bibliotekininkė
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Akcija ,,Globokime Rėkyvos ežerą visais metų laikais‘‘
Gruodžio 7 dieną Rėkyvos progimnazijos trečiokai ir ketvirtokai vykdė projektą
,,Laimingas vanduo". Dalyvavo akcijoje ,,Globokime Rėkyvos ežerą visais metų laikais’’.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja

Protmūšis ,,Ką žinai apie profesijas ir darbo pasaulį”
Lapkričio 26 dieną aktų salėje vyko 5-8 klasių protmūšis ,, Ką žinai apie profesijas ir darbo pasaulį”.
Kovėsi 5 komandos, sudarytos iš penkių tos pačios klasės
mokinių. Komandos pristatė pavadinimus ir pradėjo I- ąjį turą,
kuriame reikėjo atspėti, kokios profesijos atstovai atlieka tam
tikrą darbą. II-ame ture privalėjo atpažinti Lietuvą garsinančius
įvairių profesijų atstovus, III – jame ture dalyviai stebėjo darbo
įrankius- turėjo nurodyti, kokiai profesijai reikalingi šie įrankiai.
Tuo pačiu metu sirgaliai galėjo padidinti savo klasės komandos
taškų skaičių, atlikdami papildomas užduotis. Kol skaičiavo
rezultatus, mokiniai susipažino su rečiausiomis bei ateities
profesijomis. Taigi protmūšyje I-ąją vietą laimėjo 8 klasės mokiniai, II –ąją – 7 klasės komanda, o III-oji atiteko
6 klasės komandai.
Nijolė Bacienė, ugdymo karjerai specialistė

RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Rėkyvos bibliotekoje - edukacinis užsiėmimas „Senis besmegenis“
Gruodžio 5 dieną
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos Rėkyvos filiale 3b klasės mokiniai, naudodami modeliną,
pasigamino sau po žiemos simbolį- senį besmegenį. O dabar visi
laukiame, kada galėsime nusilipdyti tikrą senį besmegenį iš tikro sniego.
Irena Valatkevičienė, pradinių klasių mokytoja
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Advento vakaras
Gruodžio 6-osios vakare Rėkyvos kultūros centre įvyko
Advento vakaras, kuriame dalyvavo lopšelio-darželio
,,Voveraitė‘‘ mergaičių ansamblis „Mažieji voveriukai“
(mokytoja Diana Polekienė), Rėkyvos progimnazijos mokiniai,
Šiaulių S. Sondeckio dainininkės, vokalinis ansamblis ,,Credo“.
Tikybos mokytoja Vida apžvelgė Advento kalendoriaus
kiekvienos dienos svarbą iki Kalėdų, 8 klasės progimnazijos
mokinės iš Šventojo Rašto skaitė keturių Žvakių uždegimo
tekstų ištraukas. Dainavo mergaičių ansamblis ,,Debesėlis“
(vadovė N. Bacienė) bei pasirodė ,,Rėkyvėlės“ atlikėjai (
mokytoja I. Valatkevičienė). Įpusėjus renginiui žodį tarė Rėkyvos parapijos kunigas Donatas Grabažis,
primindamas, ką turime daryti, prasidėjus Adventui – ramybės ir susikaupimo laikotarpiui.
Liudvika Kelpšienė, lietuvių kalbos mokytoja

Edukacinis užsiėmimas ,,Batai, mano batai..."

Gruodžio 11 dieną Frenkelio viloje Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ketvirtokai edukacinio užsiėmimo
,,Batai, mano batai..." metu susipažino su batų atsiradimo istoriją, domėjosi batsiuvio profesija, patys kūrė
avalynės modelius.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja

Ketvirtokų išvyka į Šiaulių Buitinių paslaugų skyrių
Gruodžio 12 dieną Šiaulių Buitinių paslaugų skyriuje Šiaulių Rėkyvos
progimnazijos ketvirtokai susipažino su ,,Sporto klubo paslaugų darbuotojų” specialybe.
Vyko edukacinis užsiėmimas ,,Sportuok ir būsi sveikas".
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja
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Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų - Amerikos skaitykloje ,,Christmas Time“
Gruodžio 14 dieną 7 - 8 klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė dalyvavo edukacinėje
pamokoje Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų Amerikos skaitykloje ,,Christmas Time“. Netradicinėje anglų
kalbos pamokoje, vykusioje P. Višinskio bibliotekos Anglų –
Amerikos skaitykloje, mokiniai dar kartą susitiko ir bendravo su
draugais iš Portlando. Tai jau trečiasis įvykęs susitikimas šiais
mokslo metais. Mokiniai vieni kitiems pristatė skaidres apie
laukiamiausią metų šventę – Šv. Kalėdas. Šio susitikimo metu
progimnazijos moksleiviai daugiau sužinojo apie amerikiečių
Kalėdų papročius ir tradicijas. Juos labiausiai sužavėjo tai, kad ant
šventinio stalo dedami tik 7 patiekalai, o mes patiekiame net 12!
Mūsų draugai yra įvairaus tikėjimo, todėl jie pristatė, kaip Kalėdas
švenčia ne tik krikščionys, bet žydų bei musulmonų tautybių žmonės.
Amerikiečiai labai susidomėjo lietuvių kalba, todėl mes kito susitikimo metu prižadėjome trumpai parengti
pristatymą lietuviškai.
Baigiantis virtualiai edukacinei pamokai moksleiviai susitarė, kad kitą kartą kalbėsis apie žiemos pramogas ir
užsiėmimus.
Lauryna Dulinskaitė, 8 klasės mokinės ir Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

KALĖDINĖ VAIKŲ KŪRYBA
Atėjo jau Kalėdos,
Eglutė papuošta.
Jau greit Kalėdų senis
Ir aplankys tave.
Palikime seneliuiSausainių ir pienelio.
O elniui ilgaragiuiMorkytę ir vandens.
Apskries Kalėdų senis
Pasaulį savo rogėm.
Paliks mums dovanėlių
Su nuotaika smagia!
Rasviltė, 5A klasė
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Žemė pasidengė sniegu,
Varvekliai kabo ant stogų.
Kalėdų senis sau linksmai
Žygiuoja į vaikų namus.
Snaigės jau padengė medžius,
Viskas balta laukuose,
Vaikučiai griebia rogutes
Ir čiuožia nuo kalnų.
Simona, 5A klasė
Trakšt trakšt per sniegą,
Girdim, kaip senelis bėga!
Su šiltais auliniais batais
Jis eglutės kirsti lekia.
O Snieguolė ilgakasė,
Vakarienę seniui ruošia!
Vakarienės prisivalgę
Eis visi eglutės puošti.
Mėja, 5A klasė

Snieguoti patalai prigludę
Prie upių, ežerų.
Prie papuoštos eglutės
Vaikai jau laukia dovanų.
Fausta, 6 klasė

Kalėdiniai atvirukai
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Mokinių kryžiažodžiai ,,Kas aš toks?”

Jurgita Mačikunytė, kūno kultūros mokytoja
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