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Mokykla... kiekvienam šis žodis savaip brangus. Prieš aštuonerius metus kaip smėlio smiltelės pabirote
mokyklos koridoriais, džiugindami savo juoku, keliamu šurmuliu. Čia rašėte pirmąsias raides, mokėtės
skaičiuoti, pažinti jus supantį pasaulį, išgyvenote daug džiugių akimirkų. Čia ieškojote savęs. O šalia jūsų
buvome mes – mokytojai, norintys patarti, padėti, besidžiaugiantys kiekviena jūsų sėkme ir skaudžiai
išgyvenantys jūsų klaidas.
Jūs užaugote, laikas skirtis… Atsiveria nauji keliai, laukia nauji siekiai, nauji draugai, o aš noriu palinkėti:
Eikite ir mylėkite taip, kaip Romeo ir Džiuljeta.
Svajokite kaip romantiškasis Don Kichotas,
Ieškokite kaip nerimstantis Faustas ir net pačiose
Sudėtingiausiose gyvenimo situacijose atminkite
Ypatingai svarbią Mažojo Princo tiesą:
„Kas svarbiausia, nematoma akimis, matyti galima tik širdimi...“.
Sėkmės Jums linki klasės auklėtoja Dalia
Šioje mokykloje daug ko išmokau, ir ne tik matematikos ar lietuvių kalbos, bet ir bendravimo. Ir kokie
mes vieningi kartais sugebame būti! Sunku bus palikti draugus, su kuriais tiek metų mokiausi vienoje klasėje,
kurie buvo šalia ir geromis, ir sunkiomis akimirkomis. Gabrielė Filipavičiūtė
Štai mes, aštuntokai, jau turime priimti pirmą svarbų sprendimą-pasirinkti gimnaziją, kurioje toliau
mokysimės ketverius metus. Atrodo, kad žmonės gyvenime susiduria su didesniais sunkumais nei aštuntos
klasės baigimas, bet šis įvykis mums labai svarbus. Pagaliau mes užlipsime dar vienu laipteliu aukščiau.
Lauryna Dulinskaitė
Man atrodo, kad mes bendrausime ir išėję iš šios mokyklos- – juk esame kartu net nuo darželio laikų. Ir
vienas kitą gerai pažįstame – lyg būtume brolis ir sesuo... Pasiilgsiu šitos mokyklos aplinkos, jos grožio. Ir
mažosios mokyklėlės, kurioje vykdavo technologijų pamokos, kur su draugais gaminome maistą, kurdavome
įvairiausius darbelius. Milda Filipavičiūtė
Tačiau mes jau užaugome, ir jau metas skristi ant savo baltų sparnų, kurie sutvirtinti mokslo žiniomis bei
geromis emocijomis. Labai pasiilgsiu brangiosios auklėtojos, kuri visada patardavo ir paguosdavo, kai būdavo
nelengva. Eitvydė Bičiūnaitė
Būdamas pirmoku bijodavau pavėluoti į mokyklą. O dabar nuolat galvoju, kaip greitai prabėgo laikas, ir
aš vis dar einu į mokyklą tuo pačiu takeliu, visai nebijodamas, ar pavėluosiu į pamokas ar ne. Rokas
Gutauskas
Pasiilgsiu mokyklos, savų mokytojų, kuriuos pažįstu aštuonerius metus. Jauki mokyklos aplinka, čia pat
esantys mano namai – visko neteksiu, viskas pasikeis. Austėja Balčiūnaitė
Jau prabėgo aštuoneri metai. Atėjo laikas žengti į gimnaziją. Sunku palikti draugus ir mokyklą.
Dominykas Valantinas
Rodos, visai neseniai su balionais rankose į gyvenimą palydėjome praėjusios laidos aštuntokus,
palinkėdami jiems dar atrasti neatrastų kelių ir takelių. Ir laikui lekiant aš nepajutau, kai rudenį, Rugsėjo
pirmąją, atsistojau ant mokyklos slenksčio. Vienoje rankoje laikiau gėlių puokštę, o kitoje man ranką spaudė
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pirmokas. Mes juos palydėjome į pirmąją klasę, atvėrėme duris į naująjį pasaulį. Ir mes, aštuntokai, supratome,
kad tai mūsų kelio pabaiga šioje mokykloje. Mes jau užaugome. Rugilė Kančiauskytė
Viskas pasikeitė per greitai, ir jau nieko nebesugrąžinsi. Pasiilgsiu šios mokyklos, tai buvo mano antrieji
namai. Gal draugų daug neturėjau, bet prisiminimai ir smagios akimirkos pasiliks su manimi visą gyvenimą.
Goda Urbonaitė
Jau mokykloje gyvename paskutinius mėnesius. Bus gaila visus palikti. Paliekame mokyklą tam, kad
kiltume aukštyn, sužinotumėm ir išmoktume dar daugiau. Miglė Jankutė
Rėkyvos progimnazijoje galėtų būti dvylika klasių, nes čia tikrai geri mokytojai moko ir supa puikūs
draugai. Labai liūdna palikti šią puikią mokyklą, kurioje labai daug ko išmokau. Nedas Žolpis
Paskutinį kartą matau savo klasę, kiek daug čia visko būta: ir juoko, ir ginčų, ašarų...Norėčiau ir toliau
svajoti, tikėti savimi, siekti užsibrėžtų tikslų. Tikiuosi, kad man gyvenime pavyks įgyvendinti savo siekius, ir aš
būsiu laiminga. Rusnė Dapkutė
Paskutinis skambutis jau greitai nuskambės mums, aštuntokams. Jau sakome jums visiems ,,sudie‘‘. Mes
turime palikti šią mokyklą ir eiti toliau. Linkiu mokytojams laimės ir ištvermės mokant vaikus.
Naglis Butkevičius
Greitai visi išsiskirstysime į kitas gimnazijas. Tai ne pats maloniausias jausmas, bet mes nieko pakeisti
nebegalime. Reikės kitur kažkaip prisitaikyti ir viską ištverti. Žygimantas Jablonskis
Aš visą laiką galvoju apie savo kelionę į kitą mokyklą, kaip reikės važiuoti į miestą, eiti pėsčiomis,
susitikti su naujais draugais ir mokytojais. Svarbiausia, kad pradėsiu iš naujo mokytis. Arnas Jankauskas
Po aštuonerių metų pagaliau keliausiu į gimnaziją. Tiesą sakant, manęs tai negąsdina. Tiesiog pakeisiu
mokymosi vietą. Mane labiau jaudina tai, kai reikės apsispręsti, kokią aukštąją mokyklą rinktis ir ką studijuoti.
Žinau, kad šie pasirinkimai turės įtakos mano tolesniam gyvenimui. Tokią pat didelę reikšmę turėjo ir šios
aštuonios klasės Rėkyvos progimnazijoje. Man sunku įsivaizduoti kasdienį gyvenimą kažkur kitur ar su kitais
draugais. Aš niekada nepamiršiu šios gimnazijos. Arnas Kazanavičius
MOKYKLA – lengviausia gyvenimo dalis, nes nereikia nieko pačiai spręsti, kelias nutiestas ir tiesiog juo
reikia eiti. Kaip ir daugelis kitų, aš svajojau kuo greičiau užaugti ir gyventi savarankiškai be nurodinėjimų ar
taisyklių. O dabar esu įsikibusi į DABARTĮ ir nesuprantu, kodėl kaip tik dabar noriu sustabdyti laiką. Bet
LAIKAS slysta iš rankų ir bėga šviesos greičiu. Nesu tikra, ką darysiu ateityje, bet žinau, kad neleisiu nė vienos
dienos veltui. Medeinė Butkevičiūtė
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MOKYKLOS ĮVYKIAI

Popietė ,,Kas greitesnis“

Birželio 3 dieną aštuntokai pakvietė 4A ir 4B klasių mokinius į popietę ,,Kas greitesnis“. 4-8 klasių mokiniai
susiskirstė į komandas ir išbandė savo jėgas estafečių konkurse. Pralaimėjusi komanda turėjo ant pečių pernešti
nugalėtojus į kitą stadiono pusę. Popietė suteikė daug gerų emocijų, paskatino mokinius sportuoti ir dirbti
komandoje.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja

RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų Amerikos skaitykloje ‘Easter. Spring Activities‘
Gegužės 10 dieną 5A, 7, 8 klasių mokiniai ir anglų kalbos
mokytoja R. Ramonienė vyko į Šiaulių m. P. Višinskio bibliotekos
Anglų – Amerikos skaityklą.
Tai buvo priešpaskutinis mokinių susitikimas šiais mokslo
metais. Vaikai kalbėjosi apie pavasario atostogų veiklas bei Šv.
Velykų šventę. Sužinojome, kad dauguma amerikiečių per Šv.
Velykas ėjo į bažnyčią, žaidė žaidimus, ieškojo paslėptų kiaušinių.
Na, o mūsų moksleiviai šią šventę praleido su artimaisiais, lankė
gimines. Tiek amerikiečiai, tiek mūsų mokiniai labai laukė
pavasario atostogų, o joms prasidėjus – tikrai nenuobodžiavo:
dalyvavo įvairiose varžybose, žaidė beisbolą, krepšinį, žiūrėjo bei
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patys kūrė trumpus filmukus, keliavo. Aštuntos klasės mokiniai Medeinė ir Naglis pasidalino įspūdžiais,
patirtais Kinijoje. Mokiniai pristatė skaidres apie kiniškos virtuvės ypatumus, kinų kultūrą bei tradicijas. Taip
pat vaikai turėjo galimybę išgirsti aštuntos klasės mokinių atliekamą dainą ,,Riptide“.
Baigiantis pamokai mokiniai susitarė, kad kitą kartą kalbėsis apie socialinius tinklus.
Rita Ramonienė, anglų k. mokytoja ir Lauryna Dulinskaitė, 8 klasės mokinėa

Edukacinis užsiėmimas ,,Ebru menas”

Gegužės 14 dieną aštuntokai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Ebru menas“ – tapyba ant vandens,
kuris vyko Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Mokiniai sužinojo, kad šis menas kildinamas iš
Senovės Kinijos, o XVI a. išplito dabartinės Turkijos žemėse, kur įgavo Ebru pavadinimą. Edukatorė
papasakojo, kad tapyba ant vandens padeda išlieti emocijas, suteikia pasitikėjimo savimi, skatina motyvaciją.
Dirbant specialiomis lazdelėmis lavinami rankų judesiai, dėmesys, susikaupimas, mokėjimas toleruoti
neapibrėžtumą. Mokiniai noriai išbandė šį meną ir sukūrė įspūdingus darbus.
Austėja Balčiūnaitė, 8 klasės seniūnė

Šiaulių miesto bėgimas ,, Aš esu Šiauliai"
Gegužės 16 dieną 4B klasės mokinės Elija Formaniukaitė ir Vytarė
Barakauskaitė dalyvavo Šiaulių miesto bėgime ,, Aš esu Šiauliai". Mergaitėms
patiko po bėgimo pasivaišinti arbata, ypač įsimintinas susitikimas su kandidatu į
prezidentus G. Nausėda.
Violeta Nečajeva, pradinių klasių mokytoja
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Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų Amerikos skaitykloje ‘Spring activities. Social Media.‘
Gegužės 31 dieną 5A, 7, 8 klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė vyko į Šiaulių m. P.
Višinskio bibliotekos Anglų – Amerikos skaityklą. Tai buvo
paskutinis mokinių susitikimas šiais mokslo metais. Šio susitikimo
metu vaikai kalbėjosi apie pavasario veiklas, žaidimus gamtoje bei
socialinius tinklus, jų daromą
įtaką mokinių gyvenimui.
Sužinojome, jog dauguma amerikiečių naudojasi tokiomis
programomis kaip ,,Netflix“ ,,YouTube“ ir ,,Facebook“. Na, o mūsų
mokiniai dažniausiai naršo ,,Snapchat“ ir ,,Instagram“ paskyrose.
Tiek amerikiečiams, tiek mūsų mokiniams socialiniai tinklai yra
reikalingi tam, kad galėtų sekti įžymybių gyvenimą, bendrauti su
savo draugais ir susirasti naujų bendraminčių, žiūrėti filmus bei
vaizdo įrašus. Taip pat vaikai aptarė socialinių tinklų daromą žalą.
Atsirado ir tokių, kurie pareiškė, jog socialinius tinklus naudoja labai retai.
Baigiantis virtualiai edukacinei pamokai mokiniai apsikeitė paskyromis, el. pašto adresais.
Rita Ramonienė, anglų k. mokytoja ir Lauryna Dulinskaitė, 8 klasės mokinė

Edukacinis užsiėmimas ,,Kraštovaizdį kuriu pats“

Birželio 5 dieną aštuntos klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Kraštovaizdį kuriu pats“.
Kraštovaizdžio architektas moksleivius mokė kurti sodelių maketus ant atskirų mažų modeliavimo pagrindų,
naudojant gamtines natūralias medžiagas. Kūrybos proceso metu pateikė teorinę medžiagą apie pagrindinius
maketavimo ir planavimo principus. Aštuntokai susipažino su kompozicijos pagrindais, išmoko derinti įvairias
medžiagas tarpusavyje, laikydamiesi spalvinės dermės principų. Vienas iš raktinių užduoties aspektų buvo
kiekvienos atskiros kompozicijos kontekstualumas – kiekviena iš kompozicijų turėjo derėti prie kaimyno
kompozicijos, taip sukūrė ne atskirą kūrinį, o bendrą visumą. Kartu aptarėme, kaip sėkmingai pritaikyti
kraštovaizdžio architektūros principus, ieškojome analogų kasdieninėje moksleivių viešoje aplinkoje.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja
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Paaiškėjo ,,Jaunieji inovatoriai"
Birželio 11 dieną Šiauliuose vyko 2–6 klasių mokinių Micro:Bit kompiuteriukų programavimo turnyras
,,Jaunieji inovatoriai". Toks konkursas Šiaulių apskrityje organizuotas pirmą kartą. Mūsų mokyklai atstovavo 5
šeštokės.
Renginio pradžioje mokiniai buvo suskirstyti į 6 komandas, kurios atliko užduotis su Micro:Bit kompiuteriukais, LEGO robotais, elektronikos komponentais ir
kitomis priemonėmis, sužinojo įdomių faktų apie Micro:Bit kompiuteriukus interaktyvioje viktorinoje.
Kiekvienas dalyvis pademonstravo savo gebėjimus,
pritaikė programavimo ir konstravimo žinias bei įgūdžius, mokėjimą būti komandos nariu.
Pirmą vietą turnyre užėmė ,,Komanda" (Agnė
Sankauskaitė (Rėkyvos progimnazija), Dominykas
Vorevičius, Kristina Kaupaitė (Dainų progimnazija),
Jokūbas Lašinskas (VšĮ Išmanioji mokykla), Kajus
Lukoševičius (Šiaulių rajono Kairių mokykla).
Antra buvo komanda ,,ElcroSoft" (Emilija Juodeikytė, Dominikas Juodis, Gerardas Steponavičius, Pijus
Rakauskas (VšĮ Išmanioji mokykla), Austėja Šteimonaitė (Rėkyvos progimnazija).
Trečią vietą turnyre užėmė ,,Išminčiai" (Aidas Urbietis (Šiaulių rajono Kairių mokykla), Atlantas Ališauskas (Dainų progimnazija), Fausta Perskaudaitė (Rėkyvos progimnazija), Domantas Čepelis, Vakaris Jurgaitis (VšĮ Išmanioji mokykla).
Renginio sumanytojai ir organizatoriai – Kristina Juodeikienė, Lina Tankelevičienė ir VšĮ Išmanioji mokykla.
Agnė Sankauskaitė, 6 klasės mokinė

Kompiuteriukų ralio finalinis renginys
Daugiau nei 150 penktų–aštuntų klasių moksleivių iš visos Lietuvos varžėsi pirmą kartą šalyje surengtose
„Micro:bit“ kompiuteriukais valdomų robotukų lenktynėse „Aplink Lietuvą“. Mūsų progimnazijai atstovavo 6
klasės mokinės Fausta Perskaudaitė ir Agnė Sankauskaitė. Jaunieji programuotojai galėjo pademonstruoti, ko
išmoko per beveik pusmečio trukmės projektą „Kompiuteriukų ralis – IT pamokas keičianti kelionė“.
Baigiamajame renginyje vaikai vos per valandą sukonstravo robotukus, valdomus net mobiliaisiais telefonais.
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Net 40-yje mokyklų informatikos ir
technologijų buvo mokomasi šiuolaikiškai
– su „Micro:bit“ programavimo rinkiniais.
Penktadienį Vilniuje moksleiviai susitiko
finaliniame
renginyje
ir
konstravo
kompiuteriukus, kurie varžėsi 4 skirtingose
kategorijose:
įspūdingiausio
dizaino,
greičiausių mašinyčių, valdomų telefonu ir
iš anksto suprogramuotų – nuotolinio
valdymo – kompiuteriukų. Labiausiai
išpuoštos ir gražiausios mašinytės laurai
atiteko Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ir
Šiaulių rajono Pakapės mokyklos jungtinei komandai. Po įtemptos kovos greičiausiąja „micro:bit“
kompiuteriukais valdoma buvo tituluota Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija. Greičiausiai trasą, valdant
telefonu, įveikė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos komandą. Nuotolinio valdymo – lygių neturėjo Šiaulių
Dainų progimnazijos moksleiviai. „Azartiška ir kupina įtampos diena! Renginyje vaikai ne tik kūrė mašinėles ir
jomis lenktyniavo, bet ir pristatė pusmetį gamintus bei puoselėtus kūrinius – robotizuotus ir užprogramuotus
senus savo žaislus. Priimti iššūkį kompiuteriukais juos sukurti arba prikelti antrajam gyvenimui mokytojus ir
vaikus pakvietė iniciatyvos rėmėjas „Pildyk“.
Grįžome laimėję daug prizų ir I vietą.
Fausta Perskaudaitė, 6 klasės mokinė

Renginių ciklas „Edukacijos muziejuje“
Birželio 18 dieną 5-8 klasių moksleiviai dalyvavo renginių cikle „Edukacijos muziejuje“. 5A ir 5B klasių
mokiniai lankėsi Šiaulių „Aušros“ muziejuje edukaciniame užsiėmime „Archeologinis kostiumas ir virvučių
vijimas su akmenukais“. 6-os klasės mokiniai vyko į Ch. Frenkelio viloje esančias odininko dirbtuves ir
pasigamino autentiškas apyrankes. Septintokai Žaliūkių malūnininko sodyboje kepė senovinius sausainius, o
aštuntokai sėmėsi fotografijos žinių dalyvaudami Fotografijos muziejuje organizuotame užsiėmime „Mėlyni
saulės atvirukai“. 5A ir 5B klasių mokiniai vijo virvutes su akmenukais (mokyt. N. Bacienė, A. Mikulienė). 6
klasės mokiniai gamino odines apyrankes (mokyt. L. Kelpšienė, K. Tamulis). 7 klasės mokiniai kepė senovinius
vardinius sausainius (mokyt. I. Rimkuvienė). 8 klasės mokiniai gamino atvirukus (mokyt. R. Ramonienė).
Rita Ramonienė, humanitarų – meninių dalykų metodinės grupės pirmininkė
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