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Valandos, dienos, mėnesiai bėga kaip srauni upė... Baigėsi dar vieni mokslo
metai, artėja vasara... bus galima pasidžiaugti jos teikiamais malonumais. Ir
progimnazijoje atsitinka daugybė pačių įvairiausių įvykių, čia verda kartais
atsibostantis, bet tikras gyvenimas... Juk į ją mes einame toli gražu ne kiekvieną
dieną. Ar žinote, kad 1-4 klasių mokiniai šiais metais į progimnaziją ėjo tik 171
dieną, 5-8 kl. mokiniai – 182 dienas. Metuose yra 365 dienos, todėl nereikia
dejuoti, kad mokykla — tai tikras pragaras. Mažiausia, ką galime padaryti dėl pačių mūsų gerovės, tai pakeisti
požiūrį į mokyklą. Tereikia pažvelgti į ją šiek tiek optimistiškiau ir visiems kartu siekti, kad ji taptų dar geresnė,
įdomesnė, jaukesnė. Juk mokykla - tai antrieji namai!
Geros, šiltos, smagios vasaros visiems ir iki susitikimo rugsėjy!
Rima Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Elektroninė knygų biblioteka VYTURYS
Primename, kad yra galimybė skaityti knygas savo planšetiniuose kompiuteriuose ar
telefone vasaros atsotogų metu. Tyrimai rodo, kad per vasarą daug kas pamirštama, tad net
keli prisilietimai prie knygų neleis smegenims užsnūsti. Pamiršusiems primenu, kad mūsų
mokyklos mokiniams skirtas „dovanos kodas“ yra siauliai021 ir jis yra įvedamas
registracijos www.vyturys.lt metu ir pateikiamas šalia mokyklos pavadinimo.
Bibliotekininkės K. Juodeikienė ir N. Bacienė
MOKYKLOS ĮVYKIAI

Popietė ,,Sportuoju – esu sveikas“

Gegužės 21 dieną 3A, 3B ir 7 klasių mokiniai dalyvavo popietėje ,,Sportuoju – esu sveikas“. Šiame
renginyje kiekvienos klasės moksleiviai pristatė savo mėgstamas estafetes ir pakvietė draugus rungtyse aktyviai
dalyvauti. Sportuodami smagiai leidome laiką kartu. Tokia veikla stiprina progimnazijos mokinių draugiškus
santykius, skatina aktyviai leisti laisvalaikį.
Parengė 7 klasės mokinė A. Balčiūnaitė
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RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Trečiokų išvyka į ŠPRC

Gegužės 10 dieną Rėkyvos progimnazijos trečiokai su mokytojomis V. Nečajeva ir V. Ravkiene lankėsi
ŠPRC statybininkų skyriuje. Susipažino su staliaus profesija. Gamino medines pieštukines. Sužinojo, kokiomis
savybėmis pasižymi medis, ir ką iš jo galima pagaminti. Stebėjo, su kokia įranga dirba staliai.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė

Renginys geriausiems miesto pradinukams
Gegužės 10 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
trečios klasės mokinys Mindaugas Spudas su mokytoja
V.Ravkiene bei ketvirtokėmis Emilija Bekeryte, Rasvilte
Lazauskaite ir jų mokytoja I. Grigeliene dalyvavo Jėzuitų
mokyklos renginyje, kuris buvo skirtas Šiaulių miesto 3-4
klasių mokiniams, dalyvavusiems miesto olimpiadose.
Geriausiems pradinukams įteikė padėkas ir dovanas. Visi
džiaugėsi pasiektais rezultatais.
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė
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Renginys - edukacinė anglų kalbos pamoka Šiaulių miesto P. Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Anglų – Amerikos skaitykloje ,,Travelling“
Gegužės 11 dieną anglų kalbos mokytoja R.
Ramonienė ir 6-8 klasių mokiniai dalyvavo virtualiame
edukaciniame užsiėmime, Anglų-Amerikos skaitykloje.
Diskusijos tema- kelionės ir keliavimai. Mūsų mokiniai
paruošė skaidres apie tas šalis, kuriose yra buvę, kalbėjo
apie keliones į Afrikos šalį Zanzibarą, Italiją, Vokietiją,
Bulgariją, Egiptą, Škotiją, Skandinavijos šalis. Amerikiečiai
taip pat papasakojo, jog pabuvoję Italijoje, Belgijoje, Pietų
Afrikoje, keliavę po įvairius JAV miestus. Draugai už
Atlanto atskleidė savo norą- tai nuvykti į Norvegiją.
Susitikimo metu amerikiečius supažindinome su dainų
konkursu „Eurovizija 2018“, jos taisyklėmis, dalyviais.
Parengė anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė

Susitikimas su A. Kairaičio lėktuvo ieškančiais ekspedicijos
nariais
Gegužės 8 dieną aštuntos klasės mokiniai dalyvavo susitikime su
Klaipėdos universiteto ir Šaulių sąjungos narais, kariuomenės sausumos
pajėgų inžinerijos bataliono ir karinių oro pajėgų kariais, kurie vykdo
ekspediciją Rėkyvos ežere, ieškodami A. Kairaičio lėktuvo liekanų. Kariai
mokiniams papasakojo apie ekspedicijos lūkesčius, vykdomą darbą. Šaulių
sąjungos narai kalbėjo apie naro profesiją, kokių duomenų reikia, kad galėtum juo tapti. Žinoma, domėjomės,
kur galima įgyti šią profesiją.
Parengė matematikos mokytoja D. Narkienė

Progimnazijos dovana aktyviausiems pradinukams. Popietė boulingo klube ,,Apollo‘‘
Gegužės 24 dieną 32 aktyviausi Rėkyvos progimnazijos 1-4 klasių
mokiniai lankėsi pramogų ir laisvalaikio centre ,,Akropolis’’. Kasmet
mokykla pradžiugina šauniausius ir aktyviausius mokinius, kurie garsina
mokyklą, aktyviai dalyvauja sportinėje, kūrybinėje veikloje, įvairiose
olimpiadose ir konkursuose. Šiais metais mokiniai žaidė boulingą ,,Apollo’’
klube ir vaišinosi pica. Džiaugiamės mūsų šauniausiais moksleiviais.
Parengė pradinių klasių mokytoja I.Valatkevičienė
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Renginys - edukacinė anglų kalbos pamoka Anglų – Amerikos skaitykloje „Travelling
and My New Pen Pal“
Gegužės 25 dieną 6 - 8 klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė lankėsi Amerikos-Anglų
skaitykloje. Skaitykloje jie tęsė pokalbį apie keliones, aptarė, ką veiks
per vasaros atostogas. Mūsų progimnazijos mokiniai paruošė skaidres
ir filmukus apie šalis, lankytinas vietas ir pramogas. Amerikiečiai
dalijosi patirtimi apie „Disneilandą“, karuseles ir jausmą skriejant
jomis. Virtualieji draugai pasakojo, kad kiekvieną vasarą vyksta į
vandens parkus su šeima, o su draugais keliauja ilsėtis prie Atlanto
vandenyno pakrančių. Įdomu, kad amerikiečiai savaitei ar net visai
vasarai apsistoja įvairiose stovyklose, taip susirasdami naujų draugų.
Mūsų draugai rodė filmuką apie planetos gyventojų valgomą maistą
vasaros metu. Sulaukėme ir istorijų dėl geresnio gyvenimo iš Afrikos
atvykusių vaikų. Pamokos pabaigoje nutarėme, kad bendrausime per vasarą ir susitiksime kitais mokslo metais
„On – line“.
Parengė 8 klasės mokinė I. Česnauskaitė

Rėkyvos progimnazijos antrokai indėnų kaime Vinetu
Gegužės 29 d. mūsų progimnazijos antrokai mokslo metus
užbaigė įspūdinga kelione į Vinetu kaimą, esantį Klaipėdos rajone.
Mokiniai susipažino su Amerikos indėnų kultūra, jos istorija ir
dabartimi, buitimi, tikėjimu ir papročiais.
Vaikai mokėsi šaudyti iš lanko ir spjaudyklės. Susidomėję
klausėsi indėnų išminties, istorijų ir legendų, mokėsi indėniškų
ištvermės žaidimų, dalyvavo estafetėse ir įvairiose rungtyse. Indėnas
Judanti Uola išmokė pasisveikinti ir padėkoti indėniškai. Visi ragavo
indėnišką tacho paplotėlį su daržovėmis. Antrokai dėkojo
mokytojoms už suorganizuotą įdomią ekskursiją.
Parengė pradinių klasių mokytoja I.Valatkevičienė

Apsilankymas UAB ,,Šiaulių spaustuvė“
Birželio 1 dieną 7 klasės mokinės tėvelis Leonas Bičiūnas pakvietė dukters
Eitvydės klasę apsilankyti savo darbovietėje UAB ,,Šiaulių spaustuvė“. Čia
mokinių laukė edukacinė pamokėlė ,, Kaip gimsta knyga?“ Buvo įdomu klausytis
pasakojimo apie knygų maketavimą, įrišimą. Mokiniai darė vieno lanksto mažą
knygutę, lankstė įvairių spalvų, formų dovanų dėžutes. Atlikus darbus visų laukė
ekskursija po spaustuvę. Mokiniai pamatė, kaip ir kokiais prietaisais daromi
maketavimo, pjovimo lazeriu, po- spaustuviniai darbai, kaip įrišamos knygos.
Eitvydės tėtis papasakojo apie savo darbą, parodė sudėtingą spausdinimo aparatą
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ir kaip spausdinami plakatai, skrajutės, knygos, įvairūs raštai. Supratome, kad jo darbas vertinamas šioje
įmonėje. Labai dėkojame už šiltą priėmimą ir suteiktas žinias apie maketuotojo, inžinieriaus, knygrišio
profesijas.
Parengė ugdymo karjerai specialistė Nijolė Bacienė

DAR KARTĄ PAGALVOKIME - KODĖL VERTA SKAITYTI KNYGAS
2018-2019 mokslo metai Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje skelbiami SKAITYMO metais.
Keliausime ten, kur dar niekad nebuvome, išgirsime tuos, kurių dar neturėjome galimybės sutikti. Ir visa
tai - vos atsivertus knygą.
1. Knygų skaitytojai gali pakeisti pasaulį .
Žmonės, skaitantys knygas savo malonumui, yra labiau linkę lankytis teatre,
muziejuose ir koncertuose, dažniau prisideda prie labdaringos veiklos nei tie, kurie
knygų neskaito.
2. Skaitymas lavina dėmesio s utelkimą ir susikaupimą .
Knygų skaitymas naudingas tuo, kad jo metu reikia ilgą laiką išlaikyti dėmesį –
priešingai nei naršant internete, perbėgant akimis per antraštes, nuotraukas …
Pasinėrę į tekstą ir tai darydami nuolatos, koncentraciją lavinsite ir išlaikyti dėmesį
taps vis lengviau ir lengviau.
3. Skaitymas lavina žodinius gebėjimus .
Skaitantys žmonės turi gerokai turtingesnį žodyną nei tie, kurie knygų neskaito. Skaitytojų kalba gyvesnė,
aiškiau reiškia savo mintis ir kitiems lengviau juos suprasti.
4. Skaitymas sumažina stresą .
Knygų skaitymas sumažina stresą –tai aktualu visiems, nuolat paskendusiems darbų ir rūpesčių sūkuryje.
5. Skaitymas lavina vaizduotę .
Knygos mus nukelia į kitus pasaulius, svetimas realybes, pristato mums naujus žmones ir taip priverčia
vaizduotę veikti, kurti ir plėstis.
6. Skaitydami knygas tampate protingesni .
Skaitydami galite mokytis, sužinoti daug naujų dalykų, lavinti intelektą ir tapti protingesni!
7. Skaitydami tampate įdomesni .
Kuo daugiau dalykų sužinosite, kuo labiau apsiskaitę ir išsilavinę būsite, tuo geresniais pašnekovais jūs tapsite.
8. Skaitymas lavina atmintį .
Mūsų kūno sveikatai būtina mankšta, o knygos skaitymas yra geriausias pratimas smegenims. Pilkųjų ląstelių
mankšta, kuri atliekama skaitant knygas, padės apsisaugoti nuo ligų senatvėje.
9. Skaitydami knygas atrandame ir kuriame save .
Knygos atveria daugybę skirtingų patirčių, istorijų, išmoko kitaip pažvelgti į pasaulį, padeda tapti
išmintingesniems, stipresniems. Knygos skaitymas – tai lyg pokalbis su išmintingu draugu!
10. Skaityti yra smagu .
Pati paprasčiausia ir tuo pačiu svarbiausia priežastis – skaityti yra smagu ir gera! O dar smagiau skaityti žinant,
kaip tai naudinga tiek mūsų kūnui, tiek protui.

6

