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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Akcija ,,Atversk ir parodyk sąsiuvinius”
Balandžio 1-9 dienomis mokykloje vyko akcija ,,Atversk ir parodyk sąsiuvinius”. Mes, 8 klasės mokinės Austėja ir Miglė - drauge su mokytojomis L. Kelpšiene ir S. Barškiete patikrinome 2-8 klasių mokinių
sąsiuvinius. Mums pasirodė, kad pradinių klasių mokiniai tvarkingiau prižiūri sąsiuvinius, kreipia dėmesį į
dailesnį rašymą, stengiasi nebraukyti lapuose, nuolat dailina rašyseną, kreipdami dėmesį į savo mokytojų
pastabas. O vyresniesiems reikėtų nuolat mokytis iš mažesniųjų draugų, mat, jų sąsiuviniuose tvyro netvarka:
plėšomi lapai, prirašinėjamos paraštės, bet kaip braukoma. Žinoma, vyresnėse klasėse radome ir tvarkingai
rašančių mokinių. Pastebėjome, kad daugelis neužsirašo antraščių.
Austėja Balčiūnaitė ir Miglė Jankutė, 8 klasės mokinės
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Viktorina ,,GUDRUSIS RIEŠUTĖLIS”
Gegužės 6 dieną progimnazijoje vyko viktorina ,,GUDRUSIS
RIEŠUTĖLIS”, kurią vedė mokytojos V. Ravkienė ir V. Nečajeva. Viktorinos
tikslas buvo pažvelgti į matematiką kitaip ir patikrinti mokinių greitą matematinįloginį mąstymą.
Iš 1-4 klasių geriausių matematikų buvo sudarytos 2 komandos (po 6
mokinius), kurios tarpusavyje rungtyniavo, siekdamos teisingai ir greitai išspręsti
loginio mąstymo reikalaujančius uždavinius. Panaudodami gamtinę medžiagąavinžirnius ir medinius dantų krapštukus- kūrė , jungė geometrines ir erdvines
figūras. Tuo metu 4B klasės mokiniai sprendė matematinį kryžiažodį.
Išaiškinome
nugalėtojų komandą, vaikus apdovanojome viktorinos
simboliu-riešutais.
Violeta Nečajeva, pradinių klasių mokytoja
Rėkyvos progimnazijos Mokinių seimo prezidento rinkimai
Prabėgo dar vieneri įdomūs, linksmi, aktyvūs, naudingi metai,
per kuriuos Mokinių seimo prezidentė Rugilė Kančiauskytė ir jos
komanda spėjo daug ką nuveikti, tačiau atėjo metas išrinkti naująjį
progimnazijos mokinių prezidentą.
Visą savaitę Rėkyvos
progimnazijos mokiniai gyveno rinkimų nuotaikomis, o iš visų
kandidatų pareikalavo daug jėgų, energijos, idėjų ir pastangų.
Balandžio 19 dieną per ilgąją pertrauką mokyklos II-o aukšto
foje mokiniai galėjo atiduoti savo balsą už geriausią ir verčiausią kandidatą.
Balsų dauguma išrinkta nauja prezidentė Emilija Ivanauskaitė, jos pavaduotoja – Fausta Perskaudaitė.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
Akcija ,,Švaresnė Rėkyvos ežero pakrantė”
Balandžio 29 dieną Rėkyvos progimnazijos 3-4 klasių
mokiniai dalyvavo projekto ,,Laimingas vanduo“ organizuotoje
akcijoje ,,Švaresnė Rėkyvos ežero pakrantė“.
Mokiniai aktyviai prisijungė prie šios akcijos, nes žiemai
praslinkus, akis badė bundančią gamtą ir ežero pakrantę
teršiančios atliekos, besimėtantys tušti buteliai, pakuotės. Visiems
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dalyvavusiems talkoje netrūko geros nuotaikos, nes bendras darbas ir prasminga idėja visada sutelkia ir vienija.
Gera nuotaika – juk smagu, kai Rėkyvos ežero pakrantė tarsi atgijo švara.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
Velykinių kompozicijų paroda
Balandžio 15-19 dienomis progimnazijos II-o aukšto foje
organizuota paroda, skirta Šv. Velykų šventei.
1-8 klasių mokiniai sukūrė puokštes iš gamtinės medžiagos ir antrinių
žaliavų. Mokinių darbuose atsispindėjo artėjančių Šv. Velykų ir gamtos
pabudimo, gyvybės, derliaus simboliai. Sustačius visas kompozicijas su
puokštėmis iš pražydusių pirmųjų gėlių, krepšeliais su įvairiaspalviais
margučiais, zuikučiais, tekstilės, medžio dirbiniais paroda nušvito įvairiomis spalvomis ir pakvipo Velykomis.
Juk ne veltui sakoma, kad kartu su pavasario saule ir Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
Kūrybinių darbų paroda, skirta ugdymo karjeros dienai
Balandžio 10 dieną 1-4 klasių mokiniai kūrė kūrybinius darbelius apie tėvelių
profesijas. Pradinukai piešė ir rašė apie tėvelių profesijas. Iš sukurtų darbelių
organizuota paroda progimnazijos II-o aukšto foje.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje Anglų Amerikos skaitykloje ‘My Birthday‘
Balandžio 5 dieną 5A, 7, 8 klasių mokiniai su anglų kalbos mokytoja
R. Ramonienė vyko į Šiaulių m. P. Višinskio viešąją biblioteką. Šiais mokslo
metais tai buvo šeštasis mokinių susitikimas. Virtualioje pamokoje vaikai
kalbėjosi apie laukiamiausią metų šventę – gimtadienį. Sužinojome, jog kai
kurie amerikiečiai rengia teminius gimtadienius, susijusius su jų mėgstamais
filmais bei serialais, o kiti švenčia picerijose, važiuoja į pramogų parkus.
Vaikams per gimtadienius labiausiai patinka gauti dovanų ir valgyti tortą. O
3

2019 m. BALANDIS Nr. 7 (109)
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

_____________________________________________________________________________
mūsų moksleiviams gimtadienis – ypač svarbi šventė, kurią dažniausiai praleidžia su savo šeima ir draugais,
žaisdami žaidimus, žiūrėdami filmus bei pakuodami dovanas.
Baigiantis susitikimui mokiniai susitarė, kad kitą kartą kalbėsis apie Šv. Velykas bei pavasario veiklas.
Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja
,,Obuoliukų laboratorija"
Balandžio 5 dieną Rėkyvos progimnazijos ketvirtokai vedė gamtamokslinio
ugdymo užsiėmimą ,,Obuoliukų laboratorija" Rėkyvos lopšelyje-darželyje
,,Bangelės" auklėtiniams - būsimiems pirmokams su PUG pedagoge R.
Nemaniūniene.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja
Konferencija ,,Kūrybos kraitė"
Kovo 27 dieną Šiaulių Medelyno progimnazijoje vyko Šiaulių regiono bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių konferencija ,,Kūrybos kraitė". Savo kūrybą pristatė
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ketvirtokė Liepa Burškaitytė.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja

Šiaulių miesto ketvirtokų anglų kalbos olimpiada
Kovo 26 dieną Šiaulių V. Kudirkos progimnazijoje vyko Šiaulių miesto ketvirtos klasės mokinių anglų
kalbos olimpiada. Šiaulių Rėkyvos progimnazijai atstovavo Rokas Pangonis. Sveikiname Roką už puikius anglų
kalbos pasiekimus. Dėkojame anglų kalbos mokytojai E. Aksomaitienei.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja
Šiaulių miesto 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiada
Kovo 28 dieną Šiaulių Jovaro progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 3-4
klasių mokinių matematikos olimpiada. Šiaulių Rėkyvos progimnazijai
atstovavo trečiokė Urtė Pladytė ir ketvirtokas Mindaugas Spudas.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja
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Susitikimas su Ramune Burškaitiene
Balandžio 10 dieną Rėkyvos progimnazijos 4 A klasės mokiniai susitiko su klasės
draugės Liepos mama-Ramune Burškaitiene, knygų rašytoja. Ji pristatė rašytojos profesiją,
padovanojo savo pirmąją knygą, kurią skaitysime klasėje. Vedė edukacinį užsiėmimą
,,Pastatyk namą". Supratome, kad žmogaus misija gyvenime - ieškoti, atrasti, tobulėti, kurti...
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja
mokytoja
Išvyka į advokato A. Koskaus kontorą
Balandžio 10 dieną 6 klasės mokiniai vyko į advokato A. Koskaus kontorą.
Susitikimo metu A. Koskus papasakojo savo sėkmės istoriją, pasidalijo turimomis
žiniomis apie advokato profesiją, atsakė į visus vaikams kilusius klausimus. Šeštokai
domėjosi savo teisėmis ir pareigomis, baudomis už įvairius nusižengimus, klausė apie
advokato atlyginimą. Mokiniai liko sužavėti susitikimu.
Kristina Juodeikienė, informacinių technologijų mokytoja
Profesinio veiklinimo užsiėmimas 8 klasės mokiniams UAB ,, Artilux NMF“
Balandžio 10 dieną 8 klasės mokiniai lankėsi UAB ,,Artilux NMF“.
Mokiniai sužinojo apie įmonės veiklą, joje dirbančiųjų profesijas. Aštuntokai
stebėjo produkcijos surinkimo procesą, kompiuterizuotas operacijas, žmonių
atliekamus darbus, prekių pakavimą, sandėliavimą. Vadybininkė Dovilė išsamiai
papasakojo apie žaliavų pirkimą, gaminių projektavimą, konstravimą, prekės
kainos skaičiavimą, logistiką.
Mokiniai sužinojo, kur ir kokias profesijas galima įgyti norint dirbti
logistikos specialistu, dizainieriu, konstruktoriumi, vadybininku.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja
„Runway Run 2019“
Balandžio 6 dieną Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų Aviacijos bazėje,
Šiaulių karinio aerodromo kilimo – tūpimo take, vyko visuotinis bėgimas „Runway
Run 2019“.
Tai vienintelė tokia Lietuvoje bėgimo vieta, kurioje kyla ir leidžiasi Lietuvos
Karinių oro pajėgų orlaiviai kartu su NATO oro policijos misiją vykdančiais
5

2019 m. BALANDIS Nr. 7 (109)
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

_____________________________________________________________________________
sąjungininkų naikintuvais. Šis bėgimas įprasmino NATO aljanso 70 – ąsias metines, taip pat Lietuvos įstojimo į
NATO aljansą 15 – ąsias metines ir vieną svarbiausių datų Lietuvos aviacijai – Lietuvos kariuomenės Karinių
oro pajėgų įkūrimo šimtmetį. 3000 metrų atstumą dalyviai galėjo įveikti bėgdami ar eidami.
Ir aš, kaip kūno kultūros mokytoja, didžiuojuosi savo progimnazijos mokiniais, kurie dalyvavo
visuotiniame bėgime drauge su tėveliais, seserimis, broliais ar draugais. Šeštadienio puikus oras leido visiems
smagiai leisti laiką, neatsižvelgiant į amžių ar sportinius sugebėjimus.
Na, o pirmadienį progimnazijoje vaikai ne tik dalijosi patirtais įspūdžiais, bet ir džiaugėsi, kad buvo to
didelio bėgimo dalimi.
Jurgita Mačikunytė, kūno kultūros mokytoja

Pasaulinė kultūros diena
Balandžio 11 dieną 5A ir 5B klasių mokiniai, lydimi mokytojų N. Bacienės ir L. Kelpšienės, vyko į
Rėkyvos biblioteką. Čia visus pasitiko bibliotekos darbuotoja Giedrė. Ji paaiškino, kodėl ši diena minima,
laikoma Pasauline kultūros diena. Viktorinos dalyviams parengė klausimus iš muzikos ir literatūros programos
kūrinių. Iš viso dalyvavo 5 komandos: „Ežeras", „Maironis" „Žalia balta" „Literatūra" ir „Queens". Atsakymus
žymėjo planšetėse, na, po apylygės kovos pirmą vietą užėmė „Literatūros" komanda. Mokiniai parodė puikias
žinias apie muziką, literatūrą ir lietuviškas patarles. Visi buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis ir knygų
skirtukais.
Liudvika Kelpšienė, lietuvių kalbos mokytoja

LMS XXVIII neeilinė Asamblėjos sesija
Balandžio 12 - 14 dienomis Vilniuje dalyvavau LMS XXVIII neeilinėje
Asamblėjos sesijoje. Renginio metu mokiniai iš visos Lietuvos klausėsi įvairių
lektorių paskaitų, sprendė labai svarbius Lietuvos švietimo ir sporto ministerijos
klausimus, reiškė savo nuomonę. Asamblėjos metu išklausėme LMS prezidentės
revizijos dvejų metų ataskaitą ir ją patvirtinome. Taip pat išrinkome ir naująją LMS
prezidentę - Sarą Aškinytę bei naują revizijos komandą. Renginys buvo itin veiklus ir
informatyvus, išsprendėme daug iškeltų klausimų, kurie, mano manymu, turėtų kai ką keisti mokyklose.
Rugilė Kančiauskytė, 8 klasės mokinė
Edukacinė anglų kalbos pamoka
„Angliškai kalbančios šalys“

‘What can you visit during your holidays?‘ ‘Sightseeing tour‘.

Balandžio 11 dieną 7 klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė vyko į Šiaulių m. UAB
,,TravelTuras“. Edukacinio užsiėmimo metu kelionių vadybininkė Deimantė Kubickė 7 klasės mokiniams
6
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papasakojo apie šalis, kurias vertėtų aplankyti per šias Velykines atostogas. Deimantė Kubickė angliškai
papasakojo, jog kita puiki atostogų vieta – Egiptas. Ji garsėja savo įstabia kultūra, tradicine virtuve bei
piramidėmis. Kelionių vadybininkė vasaros atostogas taip pat siūlo praleisti Dubajuje bei įvairiose Europos
šalyse, kuriose vaikai galėtų kalbėti ir bendrauti anglų kalba, užsisakyti ekskursijas, lankytis muziejuose, ragauti
tradicinį maistą.
Emilija Ivanauskaitė, 7 klasės mokinė
,,Mūsų Europa - mūsų ateitis"
Gegužės 6 dieną 4A klasės mokiniai Rėkyvos bibliotekoje dalyvavo
edukaciniame užsiėmime, skirtame Europos dienai paminėti ,,Mūsų Europa - mūsų
ateitis", kurį vedė bibliotekos vedėja G. Butkutė. Mokiniai pagilino žinias apie
Europą.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja
a

Edukacinis užsiėmimas „Apšvieskim Lietuvą Tėvynę!“
Gegužės 2dieną 4B klasės mokiniai su mokytoja V. Nečajeva po pamokų Išmaniojoje mokykloje
dalyvavo edukaciniame
užsiėmime
„Apšvieskim
Lietuvą
Tėvynę!“. Edukacinio užsiėmimo metu, kurį vedė mokytoja K. Juodeikienė,
mokiniai interaktyviai susipažino su Lietuvos simboliais, 5-10 lankytinų vietų
Lietuvoje. Tuomet vaikams buvo papasakota, kas yra elektronika, kaip teka
elektros srovė, kuo skiriasi atvira ir uždara elektros grandinės, susipažino su
2-3 elektros šaltiniais. Mokiniai susipažino su kompiuteriuku Micro:Bit ir
sužinojo, kodėl jis gali veikti kaip elektros šaltinis. Užsiėmimo metu mokiniai
Micro:Bit kompiuteriuko ir jo priedų pagalba sukūrė šviečiančią Lietuvos
vėliavą, žinių įtvirtinimui ir apibendrinimui dalyvavo interaktyvioje viktorinoje.
Violeta Nečajeva, pradinių klasių mokytoja
a

Savonorystė ,,Šiaulių letenėlėje”
Balandžio 30 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokinių seimo
narės Fausta Perskaudaitė iš 6 klasės ir Mėja Kančiauskaitė iš 5A klasės su
mokytoja Ilona Kievišiene vykome savanoriauti į prieglaudą „Šiaulių
letenėlė". Tvarkėme narvelius, pamaitinome katinėlius ir su jais žaidėme.
Savanoriaujant galima padėti kitiems ir įgyti naujos patirties, įgūdžių.
Fausta Perskaudaitė, 6 klasės mokinė
a

a
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okytoja
a

Viktorina ,,Draugaukime su knyga” Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale
Balandžio 19 dieną Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale lankėsi 3A klasės
mokiniai. Į biblioteką vaikai atkeliavo artėjančios Nacionalinės bibliotekų savaitės proga, kuri vyksta balandžio
23–29 dienomis. Mokiniai turėjo progą dalyvauti interaktyvioje
„Kahoot" viktorinoje „Draugaukime su knyga". Tarpusavyje varžėsi
6 komandos, klausimai buvo susiję su įvairiais pasakų veikėjais:
Pinokiu, Pelene, Coliuke. Po įtemptos kovos pirmąją vietą laimėjo
„Kietuolių komanda". Viktorinos metu paaiškėjo, kad trečiokai
puikiai pažįsta pasakų herojus, o pasibaigus renginiui vienas mokinys
priėjo prie išvados, kad svarbiausia, jog visiems buvo smagu!
Po įtemptos kovos trečiokai atsipalaidavo smėlio ir spalvų
terapijoje, kuri buvo organizuojama įgyvendinat Lietuvos kultūros
tarybos iš dalies finansuojamą projektą „Bibliopramogos Rėkyvoje: kurkime, žaiskime, mokykimės kartu".
Taip pat artėjant Šv. Velykoms, tie, kurie norėjo, turėjo galimybę sudėti dėlionę.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
a
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