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RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS
Čia ežeras banguoja,
Rėkyvos mokykla.
Aplink žalia gamta.
Galbūt ji ir mažytė,
Balta lyg karalienė –
Bet mums labai miela
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Renginys „Augame žali“
Kovo 24 d. vyko renginys "Augame žali" - projektas
"Žemė", eTwinning projektas "Pasitikime ir švęskime
pavasarį". Su l/d "Bangelė" auklėtiniais ir PUG pedagoge R.
Nemaniūniene antrokai ieškojo pavasario.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Saugaus eismo pamoka Jaunųjų technikų centre
Kovo 30 d. 2a ir 2b klasės mokiniai su mokytojomis V.
Ravkiene ir V. Nečajeva lankėsi saugaus eismo pamokėlėje
Jaunųjų technikų centre. Mokiniai gatvės makete sprendė
įvairias žaidybines situacijas, mokėsi pereiti gatvę net toje
vietoje, kur nėra pėsčiųjų perėjos, blogas matomumas.
Peržiūrėjo mokomuosius filmukus apie saugų eismą,
prisiminė ir pakartojo saugaus eismo taisykles, aptarė, kaip
nereikėtų elgtis gatvėje. Prisiminė atšvaitų svarbą mokinių
saugumui.
Parengė pradinių klasių mokytoja Violeta Nečajeva

Kūrybinės dirbtuvėlės „Velykiniai akcentai“
Balandžio 6 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2a
klasės mokinės: Nomeda, Meida, Idilija, Emilija dalyvavo
kūrybinėse dirbtuvėlėse "Velykiniai akcentai" Šiaulių
Sanatorinėje mokykloje. Kūrė, dekoravo kiaušinius, dažė
margučius vašku.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

Išvyka į Šiaulių Dailės galeriją
Kovo 31 d. šeštokai lankėsi Šiaulių Dailės
galerijoje. Joje Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Šiaulių skyrius surengė projektą, respublikinę
tautodailės darbų parodą "Lietuvių liaudies tekstilės
ornamentika tautodailininkų kūryboje", skirtą
tautinio kostiumo tematikai, gyvų tautodailės
tradicijų paieškoms ir tęsimui. Parodos dalyviai tautodailininkai gyvenantys Lietuvoje. Parodoje
eksponuojama vaizduojamoji ir taikomoji dailė,
paprotinis menas, Lietuvos regionų (žemaitiški,
aukštaitiški, suvalkietiški, dzūkiški, Klaipėdos
krašto) tautiniai kostiumai, žieminio tautinio kostiumo dalys: megztos pirštinės, riešinės, kojinės, veltos
vyriškos skrybėlės. Mums ši paroda patiko.
Parengė 6 klasės mokinė Austėja

2a išvyka į Šiaulių dailės galeriją
Balandžio 7 d. 2a klasės mokiniai ir mokytoja
Vita lankėsi Šiaulių dailės galerijoje. Stebėjo
tautinio kostiumo ekspoziciją, tautodailininkų
darbus, vašku margino kiaušinius.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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2a dalyvavimas parodoje „Mokslas ant ratų“
Balandžio 21 d. 2a klasės mokiniai dalyvavo Šiaulių
universiteto edukacinėje parodoje "Mokslas ant ratų". Buvo
įdomu.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

Antrokai dalyvavo „Mažosiose Velykėlėse“
Balandžio 22 d. Šiaulių Rėkyvos kultūros namuose "Mažųjų
Velykėlių" metu antrokai margino kiaušinius, rideno margučius,
puošė velykinį medį, Luka Pivavorovaitė dainavo velykiniame
koncerte. Buvo smagu. Štai kaip puoselėjame lietuvių liaudies
tradicijas.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) pavasario
forumas 2017
Šiais metais teko atstovauti Rėkyvos progimnazijos mokyklai ir
dalyvauti balandžio 21-23 dienomis Vilniuje LMS pavasario
forume. Primenu, kad Lietuvos moksleivių sąjunga yra
visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių
savivaldas vienijanti asociacija. Tomis dienomis dalyvavome
įdomiose diskusijose, susitikome su įvairių profesijų žmonėmis, jie dalijosi savo sėkme. Šeštadienį
vyko asamblėja Mykolo Riomerio universitete, buvo pristatyta metinė veikla ir jos ataskaita. Išrinkome
naująją LMS prezidentę - Ramintą Matulytę. Susitikome ir su pramogų pasaulio žvaigžde - Jonu
Nainiu. Jis papasakojo, kaip skynėsi kelią į garsenybių pasaulį.
Diskutuojant ir klausantis kitų laikas prabėgo greitai, dauguma dalyvių atsisveikindami verkė. Tikrai
įgijau neįkainojamos patirties ir įspūdžių. Tikiuosi, kad dar teks dalyvauti ir kitame moksleivių
forume...
Parengė 6 klasės mokinė Rugilė Kančiauskytė

Šokantis bulvaras 2017
Balandžio 28 d. antrokai, šokių mokytoja I. Lukavičienė
ir mokytojos V. Nečajeva, V. Ravkienė dalyvavo renginyje
"Šokantis bulvaras 2017". Šokome su Šiaulių miesto
mokiniais ir darželinukais.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Sąsiuvinių patikra ,,ATVERSK IR PARODYK SĄSIUVINIUS‘‘
Kovo 27 d. – balandžio 3 d. progimnazijoje vyko 1-8 klasių mokinių sąsiuvinių patikra
,,ATVERSK IR PARODYK SĄSIUVINIUS‘‘. Patikros tikslas - įvertinti mokinių sąsiuvinių tvarką,
rašto kultūrą; susipažinti, kaip laikomasi vieningų reikalavimų visame sąsiuvinyje.
Patikros metu mus labiausiai nustebino pradinių klasių mokiniai. Planavome suorganizuoti
„Geriausiai tvarkomų sąsiuvinių“ parodą. Bet nesugebėjome rasti ir atrinkti tvarkingų sąsiuvinių. Iš
visų pradinių klasių vienintelės 1B klasės mokinės URTĖS PLADYTĖS tvarkingiausi, dailiausi ir
švariausi sąsiuviniai. Toje pačioje klasėje tvarka išsiskyrė MILDOS ir FAUSTO sąsiuviniai.
Pastebėjome, kad pradinukai sąsiuviniuose mėgsta lankstyti kampus, kai kurių raidės netelpa eilutėje,
daug brauko, lapuose pastebimos rašalo dėmės. Kai kurie netinkamai pasirenka parkerį ir nekokybiškus
sąsiuvinius: rašant susilieja eilutės, nes per ploni lapai.
5-8 klasių mokiniai aprašinėja paraštes, piešia su tušinuku, raštas dažniausiai neįskaitomas, taip
pat daug braukoma, netikslios sąsiuvinių antraštės, netgi su rašybos klaidomis, draskomi lapai.
Atsiranda tokių mokinių, kurie į vieną sąsiuvinį rašo kelis dalykus. Tačiau klasėse yra ir pakankamai
tvarkingai rašančių mokinių.
Dėkojame šiems mokiniams už tvarkingai vedamus mokomųjų dalykų užrašus:
1-4 klasių: 1B klasė - URTĖI, MILDAI ir FAUSTUI.
3 klasė - UGNEI ir MIGLEI.
5-8 klasių: 5A klasė - KAMILEI, INETAI ir NEDAI.
5B klasė - AUŠRINEI
6 klasė LAURYNAI
7 klasė - EMILIJAI
8 klasė - AUKSEI ir GABIJAI
Parengė metodinės tarybos pirmininkė L. Kelpšienė

KVIETIMAS

