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RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS

Čia ežeras banguoja,
Aplink žalia gamta.
Balta lyg karalienė –

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

“Mūsų kelias – ne švelni žolė. Tai kalnų takas su daugybe uolų. Bet jis veda aukštyn,
į priekį, link saulės …”
(Ruth Westheimen)
Tikėkite savo jėgomis. Visi pokyčiai prasideda tiktai nuo Jūsų. Būkite kūrybingi,
sumanūs, draugiški.
Išnaudokite vasaros malonumus. Džiaukitės saule, vandeniu, daug sportuokite, kad
rudenį sveiki ir puikiai pailsėję vėl grįžtumėte į mūsų progimnaziją semtis naujų žinių.
Violeta Nečajeva, 4B kl. mokytoja

Dėkojame
Direktoriui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui-už
suteiktą galimybę mokytis Rėkyvos mokykloje.
Direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams ir
pagalbininkui už suolus ir kėdes,
Raštinės vedėjai už el.pažymėjimus,
Buhalterei už pinigų skaičiavimą,
Bibliotekos vedėjai už knygas, kurias galėjome
skaityti,
Logopedei už taisyklingą kalbą,
Sporto mokytojai Rūtai už judrius žaidimus,
Tikybos mokytojai už Dievo pažinimą,
Mokytojai Vitai ir mokytojams, kurie mus mokė,
dėkojame už žinias,
Valgyklos darbuotojoms už skanų maistą,
Budėtojai už skambučius ir ,,labas rytas",
Valytojai už švarą klasėje,
Gerbiamai Emilijai už gėlynų grožį,
Kūrikams už šilumą progimnazijoje.
Mes esame laimingi, kad mokomės Karpių dvare.
Mes mylime tėvus ir jiems dėkingi,
Kad esame Rėkyvos progimnazijos mokiniai.

“Mūsų kelias – ne švelni žolė. Tai kalnų takas su daugybe uolų. Bet jis veda aukštyn, į priekį, link saulės …”
(Ruth Westheimen)
Tikėkite savo jėgomis. Visi pokyčiai prasideda tiktai nuo Jūsų. Būkite kūrybingi, sumanūs, draugiški.
Išnaudokite vasaros malonumus. Džiaukitės saule, vandeniu, daug sportuokite, kad rudenį sveiki ir puikiai
pailsėję vėl sugrįžtumėte į mūsų progimnaziją semtis naujų žinių.
Violeta Nečajeva, 4B kl. mokytoja

Linkiu gerų mokslo metų ir niekada nenuleiskite
rankų, stenkitės ir siekite išsvajoto tikslo. Ačiū mano
mokytojai, kad šių dalykų ji mane išmokė. Svajokite ir
neatsisakykite svajonių. Gerų Jums atostogų.
Lauryna Dulinskaitė,4 B kl.
Ačiū mokytojams, kad jie mus mokė. Visiems
mokyklos darbuotojams sakau AČIŪ. Visų klasių
mokiniams linkiu kantrybės, ištvermės, kantrumo, noro
dirbti, mokytis ir daug ko pasiekti. Artėja vasara, todėl
linkiu, kad ji Jums būtų saugi.
Miglė Jankutė, 4B kl.
Gerbiami mokiniai,
Linkiu Jums laimingos vasaros ir gerų likusių metų. Gerai
mokykitės ir garsinkite Lietuvą mokslu, žvalumu, gerais darbais ir
puikiais sprendimais. Taip pat rodykite pavyzdį tiems, kurie mokysis
vėliau.
Arnas Kazanavičius,4B kl.
Linkiu gerų mokslų, ir kad turėtumėte daug draugų. Nesipykite,
nesimuškite, nesikeikite, neatsikalbinėkite prieš mokytojus, nesirkite.
Linkiu Jums baigti ketvirtąją klasę tik aukščiausiais įvertinimais. Noriu
padėkoti mokytojai, kuri mus mokė ir daug išmokė. Greit ateis vasara ir
bus smagu, linkiu geros vasaros visiems mokiniams ir mokytojams.
Nedas Žolpis,4B kl.
Aš linkiu, kad sektųsi mokslai, ir niekada Jums nebūtų liūdna. Būkite visi linksmi, o mokytojos – stiprios.
Vyresniųjų klasių mokiniams linkiu sėkmingo mokslų meto užbaigimo, o pirmokėliams, kad klasėje būtų jauku.
Labai Jums dėkoju už nuoširdumą ir kantrybę.
Kotryna Šimkutė,4B kl.

Aš linkiu visiems stengtis, kantrybės, kad ant jūsų nepyktų
mokytojos. Turėkite visas reikiamas pamokoms priemones,
nesipykite su klasės draugais ir, žinoma, nesirkite.
Gabrielė Filipavičiūtė,4B kl.
Linkiu gerai mokytis bei būti sveikiems. Gerai praleiskite
vasarą namuose ar kitoje šalyje. Būkite klusnūs, nesipykite su
mokytojais ir draugais. Linkiu, kad mokykloje būtų smagu. Dėkoju
visiems mokytojams už suteiktas žinias.
Rusnė Dapkutė,4B kl.
Linkiu Jums sėkmės moksle, daug gerų pažymių. Turėkite
labai gerą ir draugišką klasę. Ir kad mokytoja būtų miela, gera ir švelni. Būkite geri, suteikite tėveliams džiaugsmą,
gaudami aukštus įvertinimus. Linkiu ir gerų, turiningų
atostogų, ir kad jos būtų kupinos nuotykių, juoko ir
džiaugsmo.
Milda Filipavičiūtė 4B kl.
Mieli pradinukai, linkiu jums ištvermės kitais mokslo
metais. Sportuokit ir būkit sveiki, nepamirškite valgyti
daržovių. Linkiu geros ir linksmos vasaros, skaitykit knygas!
Austėja Balčiūnaitė, 4B kl.
Ačiū mokyklos direktoriui, kad mane priėmėte, ir
perduodu linkėjimus būsimiems pirmokams. Ačiū, kad
globojate gandrus ir juos saugote. Dėkui už šilumą. Ačiū,
mokytoja, kad mus mokėte. Gera buvo su Jumis ir jauku.
Žygimantas Jablonskis, 4A kl.
Dėkoju mokytojai už ketverių metų gerumą. Džiaugiuosi,
kad lankau Rėkyvos progimnaziją. Norėčiau, kad visada
mokyklos simboliu būtų gandras. Linkiu mokytojai gerų pirmokų,
o mokyklai aukštų laimėjimų, prizinių vietų. Rėkyvos mokyklageriausia!
Ačiū mokyklai!
Ačiū mokytojai!
Ačiū ežerui!
Ačiū už skanų maistą!
Ačiū už mokslą!
Ačiū už gražią aplinką!
Ačiū! Ačiū! Ačiū!
Rokas Gutauskas, 4A kl.
Linkiu pirmokams gerai mokytis, klausyti mokytojos,
nesipykti ir gauti aukštus įvertinimus. Dėkoju visiems, kurie
man padėjo ir maitino. Mokytojams, logopedei, valgyklos
vedėjai, budėtojoms, direktoriui ir jo pavaduotojai – Ačiū Jums.
Neimantas Miežys, 4A kl.
Aš labai pasiilgsiu mokytojos. Ačiū visiems, kurie mus skaniai
maitino. Mes pasiilgsim Martyno, nes jis išvyks į kitą mokyklą.
Tiek daug su mokytoja atlikome gerų darbų, o dabar ji mokys
pirmokėlius. Jie bus linksmi, kaip ir mes, nes mūsų mokytoja
labai gera. Ačiū Jums visiems.
Dominykas Valantinas, 4A kl.

Gražiausias paukšti gandre, žinau tu nelankai mokyklos, bet gal galėtum pasakyti:
-

Ar būti penktoku geriau nei ketvirtoku?
Man įdomu, kiek šiais metais gandras kiaušinių padės?
Aš manau, kad penkis arba keturis…
O kodėl tu taip manai?
Taip manau, nes greitai būsiu penktokė.

-

Labas, Eitvyde! Kaip tu manai, kodėl gandras čia
visada atskrenda?
Tikriausiai dėl to, kad šioje mokykloje yra daug
gerų mokytojų ir vaikų.
Medeinė Butkevičiūtė, 4A kl.

-

Per ketverius metus aš sužinojau daug dalykų. Aš
noriu pasakyti, kad mano pradinių klasių mokytoja buvo
neapsakomai gera, patyriau daug džiaugsmo. Mokytojai
Vitai linkiu laimės, kantrybės ir visko, ko trokšta Jūsų širdis.
Būsimieji pirmokai, kreipiuosi į Jus, kad žinotumėte, kas yra mokytojos meilė. Gerbkite šią nuostabią mokytoją, nes
ji yra nepakartojama.
Martynas Kildonavičius, 4A kl.
Kai lankiau darželį, svajojau mokytis didelėje mokykloje: ruošti pamokas, išmokti rašyti, skaityti... Labai
norėjau eiti savarankiškai į mokyklą takeliu. Kai dabar jau esu ketvirtokė, noriu būti penktoke. Noriu žengti į priekį,
o ne atgal kaip vėžys. Noriu siekti tos žvaigždelės, kuri visada šviečia savo darbais.
Ačiū mokslui ir gyvenimui!
Ačiū visiems už paramą!
Adrijana Vaičekauskaitė, 4A kl.
Man visus ketverius metus labai patiko mokytis! Labai
dėkoju už maistą! Valgykloje gėrėme arbatėlę, sveikai maitinomės:
valgėme obuolius, morkas, gėrėme sultis. O mokytoja Vita buvo
tiesiog puiki ir gera. Išmokė visko: ir matematikos, ir lietuvių kalbos.
Nepamiršiu ir kūno kultūros mokytojos Rūtos, ji- labai šauni. Gaila,
kad jau baigiu ketvirtąją klasę…
Mokausi Žalioj mokykloj...
Štai žiūriu -parskrenda gandrai!
Aš dėkoju – Ačiū, ačiū, ačiū.
Už geriausius mano mokslus!
Eitvydė Bičiūnaitė, 4A kl.
Palinkėsiu mokytojai sėkmės ir stiprybės, daug laimės ir džiaugsmo.
Mokytojai labai dėkoju, kad ji išmokė rašyti raideles nuo A iki Ž, skaičiuoti. Tai buvo pati geriausia mokytoja.
Rugilė Kančauskaitė, 4A kl.
Stengiuosi negalvoti apie išleistuves, nes man graudu. Norėčiau atsukti laiką atgal į pirmąją klasę.
Linkiu aštuntokams nepamiršti šios baltos lyg gulbė, žalios kaip žolė mokyklos.
Goda Urbonaitė, 4A kl.

