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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Popietė ,,Dalinuosi atradimo džiaugsmu“
Vasario 9 dieną progimnazijoje įvyko popietė ,,Dalinuosi atradimo
džiaugsmu“, skirta 5-8 klasių mokiniams. Renginį pradėjo direktoriaus
pavaduotoja ugdymui R. Vitkauskienė. Ji paaiškino mokiniams, kodėl
minima Kalbų diena. Aštuntokai, vyriausieji mokyklos mokiniai, parodė
spektaklį pagal V. Šekspyro dramą ,,Romeo ir Džuljeta“ (spektaklio
vadovė N. Vaidilienė). Įspūdį sustiprino mokinių rūbai, atspindintys to
laikmečio dvasią. Po pertraukos vyko viktorina ,,Neieškok žodžio
kišenėje“. Buvo tikrinamos mokinių žinios iš literatūros, gramatikos,
kalbos kultūros. Na, o sirgaliai atsakinėjo į vedančiųjų Laurynos ir Nedos
suktus klausimus. Visi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis
dovanomis, pralaimėjusių nebuvo...
Parengė lietuvių kalbos mokytojos L. Kelpšienė, N. Vaidilienė
v

Viktorina „Ar aš saugus internete?”
Vasario 7 dieną
informacinių technologijų
kabinete įvyko viktorina „Ar aš saugus internete?",
skirta 3 klasių mokiniams.
Internetas - tai neatsiejama mūsų kasdienio
gyvenimo dalis. Dauguma vaikų net neįsivaizduoja
savo gyvenimo be interneto ir jo teikiamų paslaugų, tad
viktorinos tikslas ir buvo - supažindinti mokinius su
interneto gudrybėmis, įdomybėmis bei išmokti
apsisaugoti nuo interneto grėsmių ir pavojų. Mokiniai
atlikdami interaktyvias bei popierines užduotis bandė
nustatyti, kiek jie yra saugūs naršydami interneto
labirintuose.
Kiekvienas mokinys šioje viktorinoje dalyvavo
individualiai - nebuvo komandų. Iš viso dalyvavo 9 mokiniai.
Parengė informacinių technologijų mokytoja K. Juodeikienė
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Programos „Antrasis Žingsnis“ akcija
„Už vaikystę be smurto“
Vasario 13 dieną pradinių klasių mokiniai
dalyvavo programos „Antrasis Žingsnis“
akcijoje „Už vaikystę be smurto“.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė

Dailiojo rašymo konkursas ,,Mažos rankelės dailiai rašo”. Eilės
Lietuvai
Vasario 9 dieną progimnazijoje vyko renginiai, skirti Kalbos dienai. Vienas iš jų
dailiojo rašymo konkursas ,,Mažos rankelės dailiai rašo“, skirtas Lietuvos 100. Dešimt
dailiausiai rašančių pradinių klasių mokinių dailyraščiu užrašė Lietuvos poetų eiles
apie mūsų gimtinę Lietuvą.
Visa progimnazijos bendruomenė galėjo pasidžiaugti surengta dailiausiai rašančių
pradinukų darbų parodėle.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Valatkevičienė

Popietė ,,Medaus kelias”
Sausio 29 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 5-8 klasių mokiniai
dalyvavo popietėje ,,Medaus kelias”. Progimnazijos valgykloje mokiniai,
paragavę medaus su žolelių arbata bei užkandę saldumynų, keliavo į aktų
salę. Salėje vyko edukacinis užsiėmimas ,,Medaus kelias”. Vaikai
sužinojo, koks sudėtingas yra medaus kelias, kokių priemonių imasi
bitininkai, kad išsaugotų bites. Visiems buvo smalsu, kaip medus iš
avilio patenka į stiklainį, kaip suranda bitės kelią namo. Vadovė priminė,
kad naudingas ne tik medus, bet ir bitučių gaminamas pikis, bičių duona.
Medus lietuviams visada turėjo ypatingą reikšmę. Tai įrodo gausybė
posakių, kaip „kieno burna karti, tam ir medus nesaldus; ant visų žolynų
bitelės leidžiasi, bet ne nuo visų medų ima“.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė
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Valentino diena ,,Meilės baras”
Vasario 14 dienos rytą Rėkyvos progimnazijos
mokiniai ir darbuotojai galėjo pasidžiaugti širdelėmis
papuošta Valentino pašto dėžute, į kurią buvo dedami
laiškučiai nuo Valentino. Per ilgąją pertrauką aktų
salėje visų laukė Mokinių seimo įspūdingai papuoštas
,,Meilės baras“, kuriame už ,,Meilės kuponus“ buvo
galima pasivaišinti ,,Karameliniu bučiniu“, ,,Meilės
sūkuriu“, ,,Verenos burtais“ ar ,,Švelniuoju Valentinu“ .
Paskui vyko smagūs žaidimai.
Tikimės, kad Valentino diena atnešė į mokyklą
daugiau meilės.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė

Edukacinis užsiėmimas ,,ATRASK DINOZAURĄ”
Vasario 28 dieną 2-4 klasių mokiniai dalyvavo
edukaciniame užsiėmime „Atrask dinozaurą“, kurį
vedė Dino.lt OZAS vadovė Virginija Pašukonytė.
Kiekvienas vaikas gavo gipso molio lentelę bei
tikro archeologo įrankius: kaltuką, graibštuką ir
teptuką. Molinė lentelė – tai tarsi žemės paviršius,
sudarytas iš daugelio sluoksnių-minkštų, kietesnių ar
net kietų. Su gautais archeologo įrankiais „mažieji
archeologai“ savarankiškai skaptavo molio lentelės
žemės sluoksnius ir ieškojo pasislėpusių fosilijų-prieš
milijonus metų išnykusių dinozaurų griaučių.
Edukacinio užsiėmimo metu vaikai pasijuto
tikrais archeologais. Pačių rankomis atrastas ir surinktas dinozauras bus nepamirštamas suvenyras kiekvienam
mažajam kūrėjui.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Nečajeva
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RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ
Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų – Amerikos skaitykloje ,,Our Schools Cities”. Sveika gyvensena
Vasario 2 dieną 6 – 8 klasių
mokiniai ir anglų kalbos mokytoja
R. Ramonienė
Šiaulių m. P.
Višinskio bibliotekos skaitykloje
susitiko su virtualiaisiais draugaisamerikiečiais.
Virtualios edukacinės anglų
kalbos pamokos pradžioje mūsų
progimnazijos mokiniai jau ne
pirmą kartą stebėjo, kaip draugai
iš Amerikos pradeda pamokas,
giedodami ar kitaip išreikšdami
pagarbą savo šaliai. Šį kartą ir
Rėkyvos progimnazijos mokiniai,
pasipuošę trispalve atributika,
supažindino
amerikiečius
su
Lietuvai svarbia švente ir drauge
pakvietė prisijungti prie mūsų
valstybės atkūrimo šimtmečio.
Virtualieji draugai už Atlanto
pasakojo ir rodė filmuotą medžiagą
apie savo mokyklą bei gimtąjį
Portlando
miestą.
Mokiniai
diskutavo, atsakinėjo vieni į kitų klausimus.
Bendraamžiai iš Amerikos žavėjosi Vilniaus kalėdine egle, mūsų mokyklos aplinka, Šiaulių miestu.
Džiugu, kad projektą papildė nauji nariai, kurie norėjo bendrauti su lietuvaičiais, ypač juos domino ledrogių bei
optimistų sporto čempionatas, vyksiantis Rėkyvoje vasario 5-9 dienomis.
Diskutuodami moksleiviai susitarė, kad kito susitikimo metu kalbėsis apie Valentino dieną, lygins, kaip
šios šventės švenčiamos pas mus ir Amerikoje.
Kiekvieną kartą mūsų mokiniai tampa vis drąsesni, stengiasi kuo daugiau papasakoti apie save ir sužinoti
apie naujuosius draugus.
Parengė anglų klasių mokytoja R. Ramonienė
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Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokinių integruotas istorijos ir
informacinių technologijų edukacinis renginys „Lietuvos šimtmetis praeityje ir
kompiuteryje“
Vasario 7 dieną Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko konkursas,
kuriame dalyvavo 5 mūsų progimnazijos penktokai. Iš viso konkurse
dalyvavo 8 komandos iš skirtingų Šiaulių miesto progimnazijų.
Kiekvienoje komandoje buvo po 5 penktokus. Konkurso metu
organizatoriai siekė skatinti jaunąją kartą aktyviai domėtis Lietuvos
valstybės šimtmečio istorija, šalies gamta, iškiliomis asmenybėmis; plėtoti
istorijos ir informacinių technologijų tarpdalykinius ryšius ir integraciją;
ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją, formuoti socialinius įgūdžius.
Konkursas prasidėjo komandų prisistatymu, atspindinčiu renginio tematiką.
Po prisistatymo vyko įvairios interaktyvios integruotos užduotys apie Lietuvą.
Visus dalyvavusius mokinius progimnazijos direktorė apdovanojo
padėkomis ir saldžiais prizais, o pirmos, antros ir trečios vietos
nugalėtojams buvo įteikti diplomai. Mokiniams renginys patiko, jie įtvirtino
bei įgijo naujų savo istorijos bei informacinių technologijų įgūdžių, smagiai
praleido laiką.

Parengė informacinių technologijų mokytoja K. Juodeikienė

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią”

Vasario 12 dieną Rėkyvos progimnazijos pradinių klasių mokiniai ir mokytojos dalyvavo viktorinoje
„Moki žodį-žinai kelią” Rėkyvos kultūros namuose, kurią vedė Rėkyvos bibliotekos vedėja Giedrė Butkutė.
Mokinių komandos rungėsi atsakinėdami į klausimus, o pertraukėlių metu kiekvienos klasės atstovai džiugino
skaitymu apie lietuvių kalbą, Tėvynę Lietuvą.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė
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Projektas ,,Draugaukime su šuneliu“
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pradinių klasių
mokinių ir lopšelio - darželio ,,Bangelė“ ugdytinių
bendras projektas ,,Draugaukime su šuneliu“
(Logopedė L. Volbikienė). Vasario 10 dieną pradinių
klasių mokiniai ir mokytojos darželyje aplankė šuniukų
parodą, pasidžiaugė darbais.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė

Edukacinis užsiėmimas ŠU bibliotekoje
Vasario 13 dieną Rėkyvos progimnazijos 2a ir 2b klasių mokiniai
lankėsi Šiaulių universiteto bibliotekoje. Antrokai susipažino su
bibliotekos erdvėmis ir paslaugomis bei pastato istorija.
Vaikai sužinojo, kiek daug knygų gyvena bibliotekos karalystėje.
Įdomiausia visiems
buvo skaitykloje, nes čia įsikūrusios
spalvingiausios, įvairiausių dydžių ir formų knygos, laikraščiai ir
žurnalai. Mokiniams ypač patiko pati didžiausia Lietuvoje knyga, kurios
dydis - 90x120x25 cm, o sveria net 113 kg. Bibliotekos darbuotojos
mokinius supažindino su bibliotekininko profesija. Vienas iš didžiųjų
bibliotekininko profesijos privalumų – bendravimas su žmonėmis.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė

Keramikos edukacinis užsiėmimas „Paukščių čiulbesys”

Vasario 12 dieną Rėkyvos progimnazijos trečiokai ir ketvirtokai dalyvavo keramikos edukaciniame
užsiėmime ,,Paukščių čiulbesys", susipažino su keramiko profesija S. Daukanto gimnazijoje. Užsiėmimą vedė ir
su keramiko profesija supažindino keramikos mokytoja Elida Ignatavičienė. Mokytojos:V. Ravkienė, V.
Nečajeva, I. Grigelienė
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė
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ŠIAULIŲ MIESTO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ
KOMPIUTERINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS
„LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMAS“
Nuo 2017 metų sausio 25 dienos iki 2018 metų vasario 16
dienos Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 5–8
klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas „LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS”, kurį organizavo
Rėkyvos progimnazijos informacinių technologijų mokytoja K.
Juodeikienė. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kompiuterinius,
kūrybinius ir meninius gebėjimus, puoselėti istorines ir pilietines
vertybines nuostatas. Konkurse dalyvavo 5 – 8 klasių mokiniai iš
Šiaulių miesto mokyklų. Kiekviena mokykla galėjo pateikti iki 8
darbų. Iš viso dalyvavo 18 mokinių iš Šiaulių miesto Gegužių,
Salduvės, Rėkyvos, Romuvos progimnazijų. Piešdami mokiniai
kūrybingai praleido laisvalaikį, domėjosi Lietuvos istorija. Darbai
ir nugalėtojų pavardės publikuojami internetinėje svetainėje www.rekyvospm.com ir pateikti žemiau esančioje
lentelėje.

Konkurso nugalėtojų sąrašas
Eil.
nr.
1.

2.
3.

4.

NOMINACIJA
Kūrybiškiausias,
tautiškiausias ir
pilietiškiausias
piešinys
Originaliausias
piešinys
Tautiškiausias
piešinys

Pilietiškiausias
piešinys

Piešinio pavadinimas, autorius, klasė, mokytoja
„Lietuvos valstybės atkūrimas“. Autorė Urtė Vaišytė, 7d klasė, Šiaulių
Romovos progimnazija. Mokytoja Rita Nemanienė
„Neprikausoma Lietuva“. Leonas Šėferis, 5b klasė, Šiaulių Gegužių
progimnazija. Mokytoja Rasa Balčiūnienė
„Ąžuolas“. Autorius Lukas Antanavičius, 8c klasė, Šiaulių Romovos
progimnazija. Mokytoja Rita Nemanienė
„Neprikausomybės Aktas“. Eimantė Rakauskaitė, 5b klasė, Šiaulių
Gegužių progimnazija. Mokytoja Rasa Balčiūnienė
„Lietuva – tu tokia graži!“, Gintarė Vaišvilaitė, 7c klasė, Šiaulių
Salduvės progimnazija, mokytoja Rima Valčiukienė
„Mano Lietuvėlė“. Autorė Ieva Česnauskaitė, 8 klasė, Šiaulių Rėkyvos
progimnazija. Mokytoja Kristina Juodeikienė
„Lietuva, mes tavo vaikai!“, Martyna Tarosaitė, 7c klasė, Šiaulių
Salduvės progimnazija, mokytoja Rima Valčiukienė
„Mano Lietuva“. Autorė Armida Davtianaitė, 8 klasė, Šiaulių Rėkyvos
progimnazija. Mokytoja Kristina Juodeikienė
„Lietuva – mano gimtinė“. Autorė Ugnė Rapševičiūtė, 5 klasė, Šiaulių
Rėkyvos progimnazija. Mokytoja Kristina Juodeikienė
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Eil.
nr.
5.

NOMINACIJA
Labiausiai
atspindintis istorinę
atmintį piešinys

6.

Meniškiausias
piešinys

7.

Labiausiai Šiaulių
istorinę atmintį
menantis piešinys

8.

Spalvingiausias
piešinys

Piešinio pavadinimas, autorius, klasė, mokytoja
„Lietuvos Nepriklausomybės Aktas“, Edgaras Jokšas, 6a klasė Šiaulių
Salduvės progimnazija, mokytoja Jurgita Leliūnienė
„Neprikausomybės Aktas“. Akvilė Stankevičiūtė, 7c klasė, Šiaulių
Gegužių progimnazija. Mokytoja Rasa Balčiūnienė
„Lietuvos nepriklausomybė“. Autorė Viltė Daujotaitė, 5b klasė, Šiaulių
Romovos progimnazija. Mokytoja Rita Nemanienė
„Lietuva“. Autorė Gustė Kulikauskaitė, 8b klasė, Šiaulių Romovos
progimnazija. Mokytoja Rita Nemanienė
„Lietuvaitė“. Autorė Rusnė Gutauskaitė, 8 klasė, Šiaulių Rėkyvos
progimnazija. Mokytoja Kristina Juodeikienė
„Laisvės paukščiai“. Melita Peleckytė, 7a klasė, Šiaulių Gegužių
progimnazija. Mokytoja Rasa Balčiūnienė
„Šiauliai“, Gytis Jankauskas, 6b klasė Šiaulių Salduvės progimnazija,
mokytoja Jurgita Leliūnienė
„Nepriklausoma Salduvė“, Andrius Chlevickas, 6a klasė Šiaulių Salduvės
progimnazija, mokytoja Jurgita Leliūnienė
„Lietuvaitė mėlynakė“. Autorė Agnė Krilauskaitė, 8 klasė, Šiaulių
Rėkyvos progimnazija. Mokytoja Kristina Juodeikienė

Ačiū mokiniams už puikius piešinius, o mokytojams už mokinių paruošimą konkursui.
Parengė informacinių technologijų mokytoja K. Juodeikienė

Popietė ,,Supinkime Lietuvai kasas” lopšelyje-darželyje ,,Bangelė”

Vasario 14 dieną folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė” šokėjai ir dainininkai, ansamblis ,,Debesėlis” ir
dainavimo studija, vadovaujami muzikos mokytojos N.Bacienės skubėjo į lopšelį-darželį ,,Bangelė”, kur
susirinko gausus būrys tautiniais rūbais pasipuošusių darželio auklėtinių ir mokinių. Popietėje visi iškilmingai
giedojo Tautinę giesmę, skambėjo eilės ir dainos apie Lietuvą, linksmai sukosi šokėjų poros.
Visiems labai patiko smagi popietė, kurios metu mokiniai ir darželinukai šventė Lietuvos 100 metų
gimtadienį.
Parengė folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė”vadovė I.Valatkevičienė
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Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės laikraštis
_____________________________________________________________________________
Čia ežeras banguoja,
Aplink žalia gamta.
Balta lyg karalienė –

Rėkyvos mokykla.
Galbūt ji ir mažytė,
Bet mums labai miela

__________________________________________________________________________________________________

Užgavėnės Rėkyvoje
Vasario 10 dieną prie Šiaulių Rėkyvos ežero vyko Užgavėnių šventė, į kurią sugužėjo Rėkyvos
progimnazijos 1-8 klasių mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai. Savo
kūrybiškumą ir išradingumą parodė
mokiniai, pasipuošę
spalvingomis gyvulių kaukėmis ir įvairių personažų drabužiais.
Persirengėliai šoko, dainavo, lenktyniavo, krėtė išdaigas, vaišinosi
blynais ir arbata.
Rėkyvos progimnazijos bendruomenės sukurta Morė dalyvavo
,,Baisiai gražios Morės“ rinkimų konkurse ir išrinkta kaip gražiausia
Morė.
Šventės kulminacija tapo Morės sudeginimas. Užgavėnių
lauže kartu su More sudeginome tamsą, blogį ir visus negerumus.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė
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