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Elektroninė knygų biblioteka VYTURYS
Primenu, kad yra galimybė skaityti knygas savo planšetiniuose kompiuteriuose ar telefone
bet kuriuo metu. Mūsų mokyklos mokiniams, mokytojams ir mokinių tėveliams skirtas „dovanos
kodas“ yra siauliai021 ir jis yra įvedamas registracijos www.vyturys.lt metu ir pateikiamas šalia
mokyklos pavadinimo.
Parengė bibliotekininkė K. Juodeikienė

PRIMINIMAS ,,SĄSIUVINIŲ TVARKYMAS”
1. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose. Jų skaičių nustato mokytojas.
2. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio paskirtis:
3. Iš sąsiuvinio neleidžiama plėšyti lapų. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius senąjį.
4. Sąsiuviniuose mokiniai rašo tik mėlynos spalvos rašikliais.
5. Rašant kontrolinius darbus draudžiama naudotis korektoriais.
6. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ir virš jos užrašo

1

2018 m. SPALIS Nr. 1 (103)

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

__________________________________________________________________________________________________

reikiamą. Mokinys, norėdamas pakeisti žodį, sakinį ar jo dalį, vienu brūkšniu išbraukia tai, kas nereikalinga, ir
viršuj parašo kitus žodžius. Netinka keičiamus žodžius suskliausti ir palikti neišbrauktus.
7. Data rašoma dešinėje pastraipoje taip:
rašant naujojo sąsiuvinio pirmame puslapyje: 2018 – 09 – 02
rašant kituose puslapiuose: 09 – 03
8. Baigiant eilutę, neįžengiama į sąsiuvinio paraštę, nepaliekama nebaigtų eilučių prieš paraštę, išskirus tuos
atvejus, kai baigiasi pastraipa.
9. Tarp antraštės ir teksto paliekama tuščia eilutė. Ją reikia palikti ir rašomojo darbo gale prieš kito darbo antraštę.
10. Sąsiuviniuose nurodoma rašomojo darbo rūšis ( diktantas, atpasakojimas), rašinio ar atpasakojimo tema arba
pratimo Nr.
11. Tekstas pradedamas tame pačiame puslapyje, kur yra ir pavadinimas; negalima pavadinimo rašyti viename
puslapyje, o darbą kitame.
ANTRAŠČIŲ PAVYZDŽIAI
Sąsiuvinių antraščių pavyzdžiai
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
5a klasės mokinės
Žolės Žolytės
lietuvių kalbos darbai

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
5a klasės mokinės
Žolės Žolytės
istorijos darbai

lietuvių k. rašomieji darbai
matematikos darbai
Rašomojo darbo pradžios pavyzdys
Diktantas

09 - 02

Autobuse
Posūkyje netikėtai išnyra
geltonas autobusas. Stabteli
stotelėje prie jau žaliuojančio
pušynėlio...
Reikalų rašto pavyzdys
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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Visuotinis skaitymas su knyga ,,Svečiuose pas 40 tautų“
Rugsėjo 24 dieną 5-8 klasių mokiniai aktų salėje dalyvavo
visuotiniame skaityme: visi vienu kartu prisijungė prie ,,Vyturio“ skaityklos
ir skaitė 20 minučių Mato Šalčiaus kelionės knygą ,,Svečiuose pas 40
tautų“. Mokinių atidumą skaitant patikrino lietuvių kalbos mokytoja L.
Kelpšienė, sudarydama 10 klausimų iš perskaitytos ištraukos. Pagal tuos
klausimus mokytoja K. Juodeikienė parengė testą, atsakymus mokiniai
siuntė telefonu. Išrinkti trys geriausi mokiniai, kurie daugiausiai surinko
taškų.
Bibliotekos vedėja taip pat priminė mokiniams, kur galima susirasti privalomos literatūros sąrašą
Parengė 6 klasės mokinė F. Perskaudaitė

Konferencija ,,Gamta ir vaikas“
Rugsėjo 26 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje vyko tradicinė
Šiaulių regiono pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija ,,Gamta ir
vaikas“. Šių metų konferencijos tikslas – aptarti pradinių klasių mokinių
aplinkotyrinę, aplinkosauginę, gamtamokslinę veiklą, pasiekimus bei
pasidalinti nauja patirtimi, įgyta per praėjusius mokslo metus.
Renginyje dalyvavo Šiaulių Salduvės, ,,Romuvos”, Dainų, Medelyno,
Gegužių progimnazijų, Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Radviliškio
Vaižganto progimnazijos mokiniai ir mokytojai.
Mokiniai kalbėjo apie gamtos pasaulį, su kuriuo susipažįsta tyrinėdami natūralioje aplinkoje, mokyklos
teritorijoje, klasėje, apie sveikatos stiprinimą ir atliktus bandymus.
Parengė pradinių klasių mokytojos

Akcija ,,Mokykla skaito“
Spalio 15 dieną 8 klasėje vyko akcija ,,Mokykla skaito“, skirta Vydūno
metams paminėti. Renginyje dalyvavo 7-8 klasių mokiniai. 8 klasės mokinė
Medeinė išsamiai pristatė Vydūno gyvenimo kelią, kūrybą, sveikos gyvensenos
principus. Ir septintokai, ir aštuntokai drauge skaitė ištraukas iš filosofo Vydūno
kūrybos.
Parengė lietuvių kalbos mokytoja L. Kelpšienė
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RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Išvyka į renginį #SWITH
Rugsėjo 20 dieną 6-8 klasių mokiniai
vyko į Litexpo rūmus, kur ketvirtą kartą
vysta didžiausias moderniųjų technologijų ir
verslumo renginys Baltijos šalyse.
Į renginį mūsų mokyklos mokiniai
vyksta jau antrus metus iš eilės. Išvyką
laimėjo informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė, užpildžiusi konkurso dalyvių anketą.
Kelionės išlaidas finansavo #SWITH iniciatorius A. Guoga.
#SWITH! jaunimo programoje dalyvavę mokiniai
klausėsi sėkmės istorijų, kurias pasakojo ir aktorius,
televizijos renginių bei laidų vedėjas M. Stonkus, ir
pramogų pasaulio atstovė I. Stoškuvienė, ir fotografas,
šokėjas, socialinių tinklų žvaigždė Naglis Bierencas bei
kiti. Visi fotografavosi su žinomais žmonėmis.
#SWITCH!
technologijų
erdvėje
mokiniai
praktiškai išbandė technologijas bei inovacijas: skraidino
droną, išbandė parasparnio simuliatorių, 3D spausdintuvą.
#SWITCH! Mokslo mugėje susipažinome su technologijų ir verslumo studijų programomis.
Parengė 6 klasės mokinė U. Rapševičiūtė

Išvyka į Gulbinų ežerą
Rugsėjo 19 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ketvirtokų tėveliai
suorganizavo vaikams išvyką į Gulbinų mišką. Vaikai su tėveliais, mokytojomis
Vita ir Irma susitiko su Šiaulių miško urėdijos medžioklės plotų prižiūrėtoju,
medžiotoju Gyčiu Pyragu. Moksleiviai domėjosi miškininko profesija, miškų ir
gyvūnų priežiūra. Pažino taurųjį elnią, klausėsi gyvūnų riaumojimo. Dėkojame
Mindaugo Spudo tėveliams už iniciatyvą organizuojant išvyką.
Parengė 4A klasės mokiniai ir mokytoja V. Ravkienė
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Išvyka į traukinių muziejų
Rugsėjo 28 dieną 3A klasė lankėsi Šiaulių traukinių
muziejuje. Susipažino su ekspozicija, išsprendė kryžiažodį ir
sužinojo, kokių profesijų žmonės dirba traukiniuose. Paskui
trečiokai sėdo į traukinį ir išvyko į Radviliškį. Pasimėgavę
smagiu važiavimu išlipo Radviliškio traukinių stotyje.
Mokiniai apžiūrėjo traukinio vagoną, kuriuo 1941-1953 m.
buvo išremta į Sibirą apie 3000 Radviliškio gyventojų.
Į Šiaulius trečiokai sugrįžo traukiniu.
Parengė 3A klasės vadovė I. Kievišienė

UAB Nord|HR Steam programa

Spalio 4 dieną 5A klasės mokiniai vyko į pirmąjį STEAM užsiėmimą, kurį vedė UAB ,,Nord HR“
išmaniojoje mokykloje. Mokytoja įdomiai pasakojo apie naujausią technologijų kryptį – virtualią ir papildytą
realybę. Vėliau mokiniai patys su SCRETH programa (MIT mokslininkų sukurta programavimo kalba
vaikams) modeliavo 3D objektus, išbandė Virtualiosios Realybės galimybes. Laikas prabėgo nepastebimai,
ateityje laukia dar 3 įdomūs užsiėmimai.
Parengė ugdymo karjerai specialistė N. Bacienė

,,Skaitymo iššūkis“
Nuo birželio pirmosios iki rugpjūčio 31 dienos visoje Lietuvoje vyko ,,Skaitymo iššūkis“.
Aš irgi nutariau dalyvauti šiame išbandyme. Pirmiausia reikėjo Rėkyvos bibliotekoje
užsiregistruoti ir per vasarą perskaityti 5 knygas:
1. Draugo rekomenduotą,
2. Knygą, kurioje minima profesija.
3. Apie atostogas,
4. Apie Lietuvą,
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5. Tavo gimimo metais parašytą knygą.
Šį iššūkį man pavyko įveikti. Todėl rugsėjo 26 dieną vykau į Gytarių progimnaziją atsiimti prizų.
Skaitymas man iš tikrųjų yra malonumas.
Parengė 6 klasės mokinė F. Perskaudaitė

Anglų kalbos edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų Amerikos skaitykloje ,,My Summer Vacations“
Spalio 4 dieną 7- 8 klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė vyko į anglų kalbos edukacinę
pamoką Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, į pirmąjį virtualųjį
susitikimą su draugais iš Portlando miesto. Ir šiais mokslo metais tęsime
projekto ,,Healthy Way of Living“ veiklą. Pradėdami pokalbį, mokiniai
prisistatė, rodė skaidres apie savo vasaros atostogas, taip pat uždavė įvairių
klausimų. Vieni vaikai dalį atostogų praleido užsienyje, kiti – namuose,
sportuodami ir žaisdami kompiuterinius žaidimus. Amerikiečiai papasakojo,
kokias Europos šalis yra aplankę, minėjo, kuo norėtų tapti užaugę.
Sužinojome, kad vaikai lankėsi Suomijoje, Kroatijoje, su savo šeimos nariais
ilsėjosi Atlanto vandenyno pakrantėse.
Baigiantis virtualiai edukacinei pamokai moksleiviai susitarė, kad kito
susitikimo metu jie kalbėsis apie savo savaitgalį bei sveiką mitybą.
Parengė anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė

Ekskursija į Varšuvą
Spalio 12 dieną 5 - 8 klasių mokiniai keliavo į Lenkijos sostinę Varšuvą.
Ekskursijos pradžioje grožėjomės Lazienki parku. Lydimi gido susipažinome su
Varšuvos senamiesčiu, apsilankėme karalių rūmuose, pamatėme, kaip tuo metu
gyveno Lenkijos karaliai. Kelionės metu gidė mums papasakojo daug įdomių
legendų apie Lenkiją ir jos sostinę. Nuvykome į Koperniko mokslo centrą,
atlikome įvairius bandymus, kurie ne tik praplėtė mokslo žinias, bet ir buvo
nuotaikingi bei smagūs.
Parengė 8 klasės mokinė L. Dulinskaitė
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