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MOKYKLOS ĮVYKIAI

Viktorina „Gudrusis riešutėlis“
Balandžio 13 dieną 1-4 klasių gudrieji matematikai susitiko
viktorinoje
,,Gudrusis
Riešutėlis".
Mokiniai
tobulino
matematinius
gebėjimus,
komandinio
darbo
įgūdžius.
Džiaugiamės viktorinos dalyviais ir žiūrovų palaikymu.
Visi mokiniai svečiavosi Gudriosios Matematikos šalyje.
Parengė pradinių klasių mokytojos V. Ravkienė ir V. Nečajeva

1

2018 m. GEGUŽĖ Nr. 9 (101)
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

__________________________________________________________________________________________________

RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Ankstyvojo profesinio orientavimo projekto „OPA“ užsiėmimas ,,Linksmojo foto rėmelio
darymas“
Balandžio 10 dieną Buitinių paslaugų skyriuje vizualinės
reklamos gamintojo dirbtuvėse vyko ankstyvojo profesinio
orientavimo projekto „OPA“ užsiėmimas ,,Linksmojo foto rėmelio
darymas“. 4 klasės mokiniai kartu su klasės vadove Inga Grigeliene
ir karjeros mokytoja Nijole Baciene susipažino su vizualinės
reklamos gamintojo profesija, mokėsi kurti rėmelį. Užsiėmimą vedė
profesijos mokytoja Vitolda Veriankaitė ir vizualinės reklamos
gamintojo specialybės I kurso mokiniai. Karjeros planavimo
specialistė Asta Abukaitienė supažindino su kabinetais, kuriuose
ruošiami kirpėjai, floristai, sporto paslaugų, higieninės kosmetikos
specialistai.
Parengė ugdymo karjerai specialistė N. Bacienė

Edukacinė pamoka UAB vaistinėje ,,Valerijonas"
Balandžio 12 dienos rytą Rėkyvos progimnazijos antrokai su savo klasės
vadovėmis Irena Valatkevičiene ir Ilona Kievišiene išskubėjo į Šiaulių miestą. Jų
laukė edukacinė pamoka UAB vaistinėje ,,Valerijonas". Vaistinės vedėja
papasakojo mokiniams apie vaistininko profesiją ir vaistinguosius Lietuvos
augalus, parodė, kaip jie atrodo. Vaikai sužinojo daug įdomios, naudingos
informacijos, vaišinosi kvapnia arbata ir sveikais saldumynais.
Parengė ugdymo karjerai specialistė N. Bacienė

Karjeros diena Šiaulių Romuvos gimnazijoje Rėkyvos progimnazijos 7-8 klasių
mokiniams
Balandžio 19 dieną 7- 8 klasių mokiniai su anglų kalbos mokytoja R. Ramoniene ir technologijų mokytoja
A. Mikuliene vyko į Šiaulių Romuvos gimnaziją. Aštuntokai tobulino chemijos žinias, atlikdami praktines
užduotis, o septintokai susipažino su nauju mokymosi dalyku, kuris jų lauks aštuntoje klasėje. Biologijos
pamokoje per mikroskopą mokiniai stebėjo telkinio vandenį ir jame gyvenančius gyvuosius organizmus. Paskui
informacinių technologijų kabinete mokiniai mokėsi programuoti, dirbo su CODE programa. Taip pat vaikai
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dalyvavo viktorinoje „Lietuviško medžio prieglobstyje‘‘. Kiekviena penkių dalyvių grupė kūrė plakatus bei
šūkius, kuriuos vėliau pristatė draugams. Moksleiviai pasitikrino savo žinias atsakinėdami į viktorinos
klausimus apie Lietuvos gamtą. Baigiantis renginiui Romuvos gimnazistai svečius pavaišino skaniomis
bandelėmis, arbata, toliau vyko pokalbis apie gimnaziją.
Parengė anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė

Renginys - edukacinė anglų kalbos pamoka „Šimtmečio patiekalas“ –blyninėje „La
Crepe“
Balandžio 20 dieną 7 - 8 klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja
R. Ramonienė vyko į kavinę – blyninę „La Crepe“. Renginio tikslas –
supažindinti progimnazijos mokinius su lietuviškos kulinarijos įvairove
bei įvertinti restorano – kavinės virtuvę. Vaikai su mokytoja pasirinko
kavinę – blyninę „La Crepe“, esančią PC „Saulės Mieste“. Vieni
mokiniai ragavo grikių ir grūdų lietinių (Buckwheat and Grain crepes)
su daržovėmis, avokadų ir varškės padažu (Buckwheat crepe with
vegetables, avocado and curd souce) bei su „La Crepe“ šefo sūdyta
lašiša ir salotų lapais (Grain crepe with „La Crepe“ chef‘s salted salmon
and lettuce). Kiti valgė amerikietiškų blynelių su vištiena ir morkomis (American pancakes with chicken and
carrots).
Parengė anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė

Susitikimas su poete Ramute Sauliene
Balandžio 23 dieną Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriuje
Rėkyvos progimnazijos 1-4 klasių mokiniai skaitė savo kūrybos
eilėraščius ir prozą. Vaikų kūrinių klausėsi ne tik mokyklos
mokytojai, bet ir garbūs svečiai – rašytoja Ramutė Saulienė ir švedų
kalbos dėstytojas, vertėjas Gintautas Saulis.
Visiems susirinkusiems buvo nepaprastai įdomu pasiklausyti
profesionalios rašytojos R. Saulienės poezijos, kurią skaitė autorė.
Švedišką eilėraščių variantą pristatė rašytojos vyras vertėjas G.
Saulis.
Parengė pradinių kalbos mokytoja I. Kievišienė
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Muzikinis spektaklis „Amžinieji Takiai“
Balandžio 26 dieną Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriuje Rėkyvos progimnazijos 1-4
klasių mokiniai žiūrėjo muzikinį spektaklį ,,Amžinieji Takiai“ pagal to paties pavadinimo Natalie
Babbitt romaną.
„Amžinieji Takiai“ – spektaklis-koncertas, kuriame žymiausia rupūžiukų grupės „Žalioji
eskadrilė“ solistė atskleidžia neįtikėtiną paslaptį... JAI 136-eri METAI! Personažai keliavo laiku ir
dalijosi stebuklingais prisiminimais.
Parengė pradinių kalbos mokytoja I. Kievišienė

VAIKŲ KŪRYBA
Snieguolė
Gyveno kartą Snieguolė, ji buvo gera mergaitė ir labai mylėjo gyvūnus. Tačiau atsirado tokia
ragana, kuri siekė Snieguolės mirties.
Vieną vasaros rytą Piktoji išgėrė stebuklingo eleksyro, kuris ją pavertė kitu žmogumi. Ragana
atėjo pas Snieguolę, o toji pagalvojo, kad tai dosni močiutė, nes ji turėjo krepšelį obuolių, iš kurių tik
vienas raudonas, o kiti žali. Raudonasis obuolys buvo užnuodytas. Snieguolė pasiėmė raudonąjį
obuolį, atsikando vieną kąsnį ir iškart nualpo. Ragana pabėgo. Netrukus atskubėjo žvėreliai pas mergaitę pietauti, nes ji
visuomet jiems paruošdavo pietus. Atliuoksėję žvėreliai pamatė, kad Snieguolė guli ant žemės. Jie priėjo prie mergaitės,
apuostė ir nesuprato, kas nutiko jų draugei.
Kitame miško gale gyveno septyni protingi nykštukai. Gyvūnai Snieguolę nunešė pas nykštukus. Mažieji draugai
apžiūrėjo nelaimėlę ir pamanė, kad ji negyva. Gyvūnai labai nuliūdo ir Snieguolę paguldė į karstą. Tuo tarpu pro šalį ėjęs
princas ir pamatė gražuolę, gulinčią karste. Princas susirūpinęs paklausė nykštukų, kas nutiko gražiajai mergaitei.
Nykštukas Zefyras paaiškino, kad ją užnuodijo ragana, o išgelbėti Snieguolę gali tik meilės bučinys. Princas, pamatęs
gražuolę, ją pamilo ir pabučiavo. Tuomet įvyko stebuklas, ir Snieguolė atgijo. Nykštukai ir visi miško gyvūnai džiūgavo
iš laimės. Tuomet princas ir Snieguolė susituokė ir visi laimingai gyveno.
Pasaką kūrė 3A klasės mokinė Augustė Dijokaitė

Elės ir vilko istorija
Vieną vasaros rytą iš urvo išlindo piktas vilkas. Jis nusliūgino į kaimą. Žmonės pradėjo labai
garsiai rėkti. Jie taip garsiai šaukė, kad net Elę pažadino iš saldžiausių sapnų.
Vilkas prikiūtino prie Elės namo ir suriaumojo. Mergaitė labai išsigando ir išbėgo laukan.
Lauke jos laukė piktasis vilkas. Jis priėjo prie mažosios, apuostė ją ir nusivedė į savo urvą.
Elė iš baimės pradėjo virpėti. Pilkasis suko ratus aplink mergaitę norėdamas įsitikinti, ar ji
neturinti ginklo. Elė virpančiu balseliu vilkui tarstelėjo, kad yra gera mergaitė ir neskriaudžia
gyvūnų. Nuo tada Elė ir vilkas tapo neišskiriamais draugais!
Pasaką kūrė 3A klasės mokinė Luka Pivavorovaitė
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