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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Valentino diena ,,Meilė pasaulio šalių kultūroje”
Vasario 14-tos renginį mokykloje organizavo Rėkyvos progimnazijos Mokinių
seimas. 4-8 klasių mokiniai inscenizavo pasirodymus, kaip Valentino dieną švenčia
pasaulio šalys. Taip pat veikė meilės paštas. Mokiniai galėjo nudžiuginti savo draugus
meilės laiškeliais. Šią dieną visi dalinosi puikia nuotaika, saldžiais prizais, buvo
kupini gerų emocijų ir įspūdžių. Linkime nuolat mylėti ir rodyti meilę vienas kitam ne
tik per šv. Valentino šventę, bet ir kiekvieną dieną.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
,,Gardūs pyragai Lietuvai” - Vasario 16-osios paminėjimas
Vasario 14 d. mūsų mokykloje vyko Vasario 16-osios – Lietuvos atkūrimo
dienos minėjimas. Vedančioji
pakvietė visus susirinkusius mokinius su
mokytojais sugiedoti Lietuvos himną. Po to išgirdome eilėraštį apie Lietuvą, buvo
išsakytos mintys apie mūsų gimtinę. Galėjome pasigrožėti mūsų vaikų ir
mokytojų kūrybiškumu, išradingumu ir kulinariniais gebėjimais. Visi vaišinosi
savo suneštais gardžiais pyragais.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
Humanitarinių-meninių dalykų metodinės grupės organizuotas renginys
„Integruota muzikos, lietuvių, anglų ir rusų kalbų popietė“
Vasario 24 d. progimnazijos aktų salėje vyko humanitarinių-meninių dalykų
metodinės grupės organizuotas renginys „Integruota muzikos, lietuvių, anglų ir rusų
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kalbų popietė”. 5-8 klasių mokiniai klausėsi anglų, lietuvių ir rusų kalbų patarlių, sekė lietuvių liaudies pasaką
„Jaučio trobelė”, anglų kalba deklamavo eilėraščius apie pavasarį, pristatė skaidres apie jų mėgstamiausius
filmus ir aktorius. Rusų kalbos grožis atsiskleidė skaidrėse apie suvenyrus ir muziejus. Renginio metu mokiniai
dainavo rusų bei anglų kalbomis, spėliojo mįsles, buvo apdovanoti prizais.
Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

Pradinių klasių mokinių šaškių turnyras
Sausio 27 d. dalyvavau pradinių klasių mokinių šaškių turnyre. Dalyvavo po du mokinius iš visų pradinių
klasių. Mergaitės - Atėnė (1A), Saneta (1B), Austėja (2A), Greta
(2B), Goda (3), Jorė (3), Lėja (4A), Vilmantė (4B). Berniukai –
Dominykas (1A), Dovydas (1B), Jogaila (2A), Paulius (2B),
Armandas (3), Rapolas-Matas (3), Dovydas (4A), Vilius (4B).
Mokytoja Virginija priminė žaidimo taisykles ir paaiškino, kaip
žaisime. Mergaitės žaidė prieš mergaites, berniukai – prieš
berniukus.
Mergaičių tarpe pirmą vietą laimėjo Goda iš 3 klasės, antra vieta
atiteko Lėjai iš 4A klasės, trečią vietą užėmė Greta iš 2B klasės.
Berniukų tarpe pirmą vietą laimėjo Dovydas iš 4A klasės, antra vieta atiteko Dovydui iš 1B klasės. Dėl
trečios vietos rungėsi net trys berniukai – Vilius, Armandas ir Rapolas – Matas. Trečią vietą užėmė RapolasMatas iš 3 klasės.
Goda Lukytė, trečios klasės seniūnė
RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ
Rėkyvos bibliotekoje išrinkta mėgstamiausia knyga

Vasario 10 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale (Energetikų g. 7) įvyko
paskutinis susitikimas, skirtas metų knygos rinkimams. Į susitikimą tradiciškai atkeliavo Šiaulių Rėkyvos
progimnazijos 1A ir 1B klasių mokiniai, lydimi mokytojų Vitos Ravkienės ir Violetos Nečajevos.
Šį kartą mokiniai pasitikrino žinias apie perskaitytas „Metų knygos rinkimų 2019“ akcijos knygas.
Pirmokai sudalyvavo interaktyvioje „Kahoot“ viktorinoje, kurią sudarė klausimai apie nominuotų knygų
vaikams penketuką.
Viktorinoje dalyvavo 6 komandos. Pasirodo, pirmokai turi puikią vaizdinę atmintį, kadangi visi prisiminė
kokios knygos buvo pavaizduotos klausimuose. Sudalyvavus viktorinoje liko paskutinė užduotis – išrinkti
geriausią pirmokų metų knygą. Renkant metų knygą vyko balsavimas, kiekvienas turėjo pakelti ranką už jam
patikusią knygą, o balsavimas 2 kartus negalimas. Taigi, daugiausia balsų surinko Vytauto V. Landsbergio
knyga „Pūkis karalius“.
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Galime pasidžiaugti, kad Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 1A ir 1B klasių mokiniai aktyviai įsitraukė į
Metų knygos rinkimus, skaitė, gerino komandinio darbo įgūdžius. Iki kovo 10 d. galite išvysti pirmokų
kūrybinių darbų parodą „Mano metų knygos herojus“.
Violeta Nečajeva, pradinių klasių mokytoja
Edukacija, skirta vasario 16-ajai paminėti

Vasario 12 d. penktokai dalyvavo edukacijoje, skirtoje vasario 16-ajai paminėti, kuri vyko P. Višinskio
bibliotekoje. Mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie 1918 m. vasario 16-osios aktą, apie Šiaulių miesto
Juliaus Janonio auklėtinius signatarus: Jonas Vileišis, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis, Mykolas Biržiška.
Penktokai stebėjo 1928 metų Šiaulių miesto vaizdus, Nepriklausomybės 10-mečio minėjimą, Vasario 16 dienos
minėjimą 1989 m. Žinias įtvirtino dalyvaudami interaktyvioje viktorinoje.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja
Profesinio veiklinimo užsiėmimas Vandentvarkos muziejuje
Vasario 24 d. 5 klasės mokiniai lankėsi Vandentvarkos muziejuje, kuris įkurtas 1974 m. Šiaulių
vandentiekio bokšte. Mokinius sudomino unikali ekspozicija išdėstyta 100 kv. m. plote
ratu pagal apvalų bokšto perimetrą. Muziejaus ekspozicija turtinga ir įvairi: joje
atsispindi bendrovės istorija ir šiandieniniai veiklos rezultatai, miesto vandentiekio ir
nuotekyno raidos etapai, ūkio plėtojimas ir modernizavimas, bendrovės kolektyvo
tradicijos. Mokinius sudomino retos nuotraukos, bylojančios apie vandentiekio ir
nuotakyno statybų eigą, Šiaulių miesto istoriją, surinkti ir išsaugoti darbo įrankiai,
prietaisai, įrenginių maketai.
Mokiniai sužinojo, kur ir kokias profesijas reikia įgyti norint dirbti UAB
,,Šiaulių vandenys“.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja

Užgavėnių šventė darželyje
Vasario 25 d. į l/d ,,Bangelė” salę susirinko gausus būrys pasipuošusių Užgavėnių šventės dalyvių,
darželio auklėtinių. Folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė” dainininkai vieną po kitos dainavo dainas apie ubagėlius,
oželį, čigonėlį, kvietė visus šventės dalyvius linksmai šokti, trypti ir
triukšmauti, kad žiema kuo greičiau pabėgtų iš mūsų kiemo. O kokios Užgavėnės
be Lašininio ir Kanapinio kovos?.. Teko išbandyti jėgas, traukiant virvę ir padėti
kanapiniui nugalėti. O kokios Užgavėnės be blynų , kuriais visi vaišinosi šventės
pabaigoje.
Visiems labai patiko puiki popietė, kurios metu mokiniai ir darželinukai
taip triukšmingai išvarė žiemą iš mūsų kiemo, kad net ėmė snigti.
Irena Valatkevičienė, folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė” vadovė
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Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų Amerikos skaitykloje ‘Skills and Talents‘
Vasario 28 d. 6A, 6B, 7, 8 klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė vyko į renginį –
edukacinę anglų kalbos pamoką Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų - Amerikos skaitykloje
‘Skills and Talents‘. Šio susitikimo metu mokiniai kalbėjosi, diskutavo apie savo
pomėgius, hobius, talentus, gebėjimus. Sužinojome, jog amerikiečiai yra labai
aktyvūs. Daugeliui mokinių patinka sportuoti ir žaisti krepšinį, futbolą bei ledo
ritulį. Mūsų mokyklos mokiniai draugams iš Amerikos papasakojo apie savo
lankomus būrelius. Aptarėme ir kompiuterinius žaidimus. Didelė dalis
amerikiečių dažnai žaidžia ,,Minecraft“, ,,Super Mario Bros“, ,,Tetris“, veiksmo
bei kovinius žaidimus.
Susitikimas baigėsi diskusijomis apie maistą, kokius delikatesus norėtųsi
paragauti ir kokius jau esame ragavę.
Emilija Ivanauskaitė, 8 klasė, Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

VAIKŲ MINTYS APIE TĖVYNĘ

Mano tėvynė ateityje
Tėvynė - žodis, kuris visą gyvenimą skleis šilumą, meilę. Visą, kas sups mus, lydės gyvenimo kelyje.
Ateityje mūsų tėvynė vis gražės, augs miestai ir miesteliai, statys daugiau mokyklų, įrengs puikius aikštynus,
stadionus. Mes savo darbais mylėsime savo tėvynę. Tausosime, garbinsime ir mylėsime savo gimtinę. Ji bus tik
viena ir tokia išliks visada.
Rokas Žurauskas, 4A klasė
Aš labai norėčiau, kad po dviejų ar trejų metų viskas pasikeistų. Vandens telkiniai būtų švarūs, o visur
aplink būtų taip pat švaru. Aš ją saugau ir visad saugosiu!
Aronas Aleknavičius, 4A klasė
Po 2-3 metų, kai aš paaugsiu gali būti taip, kad mes naudosimės vien išmaniaisiais įrenginiais:
kompiuteriais, telefonais ir t.t. Ir dar naujesniais įrenginiais. Po 2-3 metų mūsų Tėvynė padidės. Žmonės
pasidarys protingesni ir labiau išsilavinę. Ir aš manau, kad stengsiuosi nešiukšlinti ir neteršti Žemės.
Lėja Zavadskytė, 4A klasė
Aš tikiuosi 2-3 metų, kad nebus nei vienos šiukšlės. Bus išrasta daugiau vaistų. Gyvensime be muštynių.
Globosime gyvūnėlius. Tausosime maistą.
Gabija Juraitė, 4A klasė
Po 2 arba 3 metų mano tėvynėje bus daug medžių. Niekas nebešiukšlins, nebebus taršos. Visi mylės gamtą
ir ją saugos. Niekas nekalbės apie žemę blogai. Aš tai pat pasižadu saugoti žemę.
Emilija Fiodorovaitė, 4A klasė
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