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MOKYKLOS ĮVYKIAI

Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų - Amerikos skaitykloje ‘My best summer memories‘
Spalio 18 d. anglų k. mokytoja R. Ramonienė ir 6a, 6b, 7, 8 klasių mokiniai lankėsi Šiaulių
m. P. Višinskio bibliotekos Anglų – Amerikos skaitykloje. Tai buvo pirmasis mokinių

susitikimas šiais mokslo metais su draugais amerikiečiais. Šio susitikimo metu vaikai
kalbėjosi apie praėjusios vasaros nuotykius, veiklas, keliones. Jie aptarė įdomias
lankytinas vietas, užsienio šalis. Draugai iš Amerikos susipažino su mūsų grupės
naujais nariais, pasidalijo bendrais pomėgiais. Mes sužinojome, jog dauguma
amerikiečių šią vasarą aplankė artimuosius, smagiai leido laiką su draugais,
sportavo, kai kurie iš jų, atostogavo net Europoje. Virtualaus susitikimo metu ir
mūsų mokyklos mokiniai pasidalijo mintimis apie savo vasaros nuotykius, maudynes Baltijos jūroje, pas
artimuosius, bendrą veiklą su draugais, atostogas Turkijoje, Slovakijoje, Lenkijoje bei kitose užsienio šalyse.
Baigiantis virtualiai edukacinei pamokai, abiejų šalių mokiniai nusprendė sekančio susitikimo metu kalbėtis
apie plačiai pasaulyje švenčiamą Visų šventųjų dieną (Halloween). Klausė bei atsakė į įvairius klausimus. Šios
edukacinės pamokos metu mokiniai sužinojo, kaip amerikiečiai dažniausiai leidžia vasaros atostogas, kokie jų
pomėgiai, užsiėmimai.
Greta Garnytė, 8 klasės mokinė ir Rita Ramonienė, anglų k. mokytoja
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Integruoto gamtamokslinio ugdymo dienoje – „Lapai“
Spalio 16 dieną 2A ir 2B klasės mokiniai dalyvavo integruoto
gamtamokslinio ugdymo dienoje – „Lapai“. Mokiniai ir mokytojos skaitė V.
Palčinskaitės eilėraščius ir rašė diktantą „Po ąžuolu“. Tyrinėjo medžių
lapus, grėbė ir kūrė iš lapų geometrines figūras ir ieškojo simetrijos ašies.
Atlikdami užduotį „Nuo kokio medžio aš nukritau?“, kokie vabalai gyvena,
nukritusių lapų krūvose, naudojosi informacinėmis technologijomis. Savo
skaičiavimo įgūdžius pasitikrino atlikdami užduotį „Nuspalvink mane“. Iš
surinktų medžių lapų atliko kūrybinį darbelį – „Pelėda“ ir surengė darbelių
parodą.
Rūta Dambrauskienė, pradinių klasių mokytoja

Popietė ,,Sportuokime kartu“

Spalio 22 dieną 1A, 1B, 5 klasės mokiniai dalyvavo bendroje popietėje ,,Sportuokime kartu“. Pirmokai ir
penktokai pristatė savo mėgiamas estafetes, aktyviai sportavo, formavo draugiškus tarpusavio santykius.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja

LAIMINGAS VANDUO’19 – DAROM BANGĄ!
Spalio 22 dieną neformalaus ugdymo lektorė Loreta Valuckienė 4A ir 4B
klasių mokiniams taikydama aktyvius metodus, organizavo diskusiją apie
gyvybės atsiradymą, vandens svarbą žmogaus gyvenime. Lektorė organizavo
socialinių-edukacinių filmukų peržiūrą, kurių tikslas: siekti pagilinti
pilietiškumo, savanorystės ir ekologijos, darnaus vystymosi suvokimą.
Refleksijos metu buvo apibendrinta patirtis įgyta atliekant projekto veiklas,
nagrinėjami sėkmingų pilietinių akcijų ir iniciatyvų pavyzdžiai.
Mokiniai patobulino socialinę ir pažinimo kompetencijas.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
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Pižamų diena Rėkyvos progimnazijoje
Spalio 18 dieną Rėkyvos progimnazijos Mokinių seimas organizavo pižamų dieną.
Visi mokiniai galėjo dieną mokykloje praleisti vilkėdami pižamą, chalatą arba tiesiog
turėti pagalvėlių ir jaukiai bei šiltai sėdėti pamokose.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Mokytojų diena ,,Ačiū, Tau Mokytojau”
Spalio 4 dieną buvo neeilinė diena – Mokytojo diena. Kiekviena klasė
ruošė staigmenas ne tik auklėtojams, bet ir dėstantiems mokytojams.
Mokytojo dienos šventė – tai mokinių padėkos šventė pedagogams.
Mokinių seimas mokytojus per ilgąją pertrauką pakvietė į aktų salę, kur
„Romos ir Egipto imperijoje“ išsakė pačius gražiausius sveikinimo ir padėkos
žodžius. Džiugu, kad turime daugybę nuoširdžiai ir atsakingai dirbančių
mokytojų, kurių gyvenimą įprasmina veikla ir kūryba, o ypač – darbas iš
pašaukimo.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Rėkyvos progimnazijos 55-ojo gimtadienio renginiai
Rugsėjo 30 - spalio 4 dienomis Rėkyvos progimnazijos mokiniai ir
mokytojos atšventė mokyklos 55-ąjį gimtadienį, kuris truko visą savaitę.
O įdomiausia buvo tai, kad be įprastų pamokų vyko ir renginiai, kurių metu
mokiniai galėjo gerai praleisti laiką, išreikšti savo kūrybinius gebėjimus,
pademonstruoti talentus.
Šventinis bruzdesys mokykloje ypatingai buvo jaučiamas paskutinėmis
dienomis. Mokytojai uoliai derino pramogas, o svarbiausiu akcentu tapo fotosesija
ir mokyklos medžių papuošimas balionais su mokinių sveikinimais.
Paskutinę gimtadienio dieną visa progimnazijos bendruomenė skanavo
keksiukais nuo didžiulio torto maketo.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Helovinas – Rėkyvos progimnazijoje
Spalio 25 d. prieš pat mokinių rudens atostogas mūsų mokykloje buvo
surengta Helovino šventė: puiki proga ne tik susipažinti su Vakarų Europoje
švenčiamos šventės atributais, bet ir linksmai savaitei atsisveikinti su mokykliniais
rūpesčiais. Įkvėpti heloviniškos nuotaikos mokiniai ėmėsi iniciatyvos ir pradėjo
atsakingai ruoštis. Mokyklos erdvės buvo išpuoštos šikšnosparniais. Visą savaitę
mokiniai ruošė, skaptavo moliūgus, karpė šikšnosparnių dekoracijas. Per ilgąją
3

2019 m. SPALIS Nr. 2 (112)
GANDRO ŽINIOS
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės laikraštis
_____________________________________________________________________________
Čia ežeras banguoja,
Aplink žalia gamta.
Balta lyg karalienė –

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

_____________________________________________________________________________
pertrauką mokiniai ir mokytojai skubėjo į aktų salę, kurioje jų laukė ,,Šikšnosparnių madų šou“. Kūrybiškumas
ir fantazija liejosi per kraštus: išpaišyti veidai, vienas už kitą išradingesni šikšnosparnių kostiumai, kaukės.
Kiekvienas stengėsi atrodyti kuo originaliau. Kompetetinga komisija išrinko ir apdovanojo kūrybiškiausiai
apsirėdžiusius mokinius. Po renginio visi skirstėsi laimingi namo. Juk kitą savaitę rudens atostogos!!!
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

3-4 klasių kvadrato varžybos
Spalio 18/22 dienomis 3-4 klasės mokiniai dalyvavo Šiaulių miesto 3-4 klasių
mokinių kvadrato varžybose. I - me ture pasisekė, o antrame - ne. Bet sportas
priklauso nuo sėkmės. Ačiū 3-4 klasių mokiniams už pastangas!
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

4A klasė ŠU Botanikos sode
Spalio 2 dieną 4A klasės mokiniai vyko į edukacinį užsiėmimą ,,Džiuginantį sodą kuriu
pats“ ŠU Botanikos sode. Mokiniai sėjo ir sodino augalus, kuriais papuoš mokyklos erdves.
Ketvirtokai liko sužavėti Botanikos sodo augmenija.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

4A klasė Forum Cinemas filme ,,Šuns tikslas 2“
Spalio 3 dieną 4a klasė vyko į Šiaulių Forum Cinemas žiūrėti filmą ,,Šuns tikslas 2“.
Mokiniai žiūrėdami filmą galėjo pasimokyti, kaip būti ištikimam ir atsakingam. Šios savybės
ugdo tvirtą asmenybę.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Akcija ,,Atverk duris pūkuotai širdžiai”
Spalio 1-10 d. Rėkyvos progimnazijos 1-8 klasių mokiniai ir jų mokytojos dalyvavo akcijoje ,,Atverk
duris pūkuotai širdžiai“, kurią organizavo mokyklos Mokinių seimas. Šios akcijos
metu buvo surinktas maistas ir kraikas Gyvūnų globos prieglaudai ,,Šiaulių
letenėlė“. Ketvirtokai, penktokai ir šeštokai ne tik nuvežė surinktą paramą
gyvūnams, bet ir praleido šiek tiek laiko su kačiukais: pašėrė, išvalė narvelius,
pažaidė. Tas laikas suteikė daug emocijų: liūdesio ir gailesčio benamiams
kačiukams. Mylėkime, saugokime, globokime savo mažuosius augintinius, o esant
galimybei ,,Šiaulių letenėlės“ augintiniai visada laukia naujų, draugiškų, rūpestingų
šeimininkų.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
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