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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Akcijos ,,Mokykla skaito“ renginys
Š. m. sausio 21 dieną mokykloje vyko akcijos ,,Mokykla skaito“ renginys
,,Skaitome lietuvių, rusų, anglų kalbomis“. 5-8 klasių mokiniai lietuvių, rusų, anglų
kalbomis skaitė kūrinius apie žiemą. Dainavo rusų ir anglų kalbomis. Mokytoja K.
Juodeikienė pateikė išsamią analizę apie 3-8 klasių mokinių skaitomas knygas ir
apibendrino, ką skaito ne tik mokiniai bet ir jų tėveliai.
Skaityti turime mokėti ir užsienio kalba, nes nežinome, ko mums gyvenime
prireiks.
Lauryna Dulinskaitė, 8 klasės mokinė
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Trečiokai akcijoje ,,Mokykla skaito"
3B klasės mokiniai, skatinami mokytojos I.Valatkevičienės, tėvelių ir
draugų aktyviai įsijungė įprogimnazijoje vykdomą akciją ,,Mokykla
skaito". Trečiokai dalyvavo įvairiuose renginiuose Rėkyvos bibliotekoje:
rytmeryje ,,Skubėk į knygų pasaulį", Šviesos ir žodžio šventėje, skirtoje
Šiaurės šalių savaitei. Du kartus per mėnesį mokiniai pristato mokytojai
ir draugams perskaitytas knygeles. Pusmečio pabaigoje visi susirinko į
popietę ,,Knygų pasaulyje". Koks nuostabus šis pasaulis. skaitykite ir
tobulėkite, mielieji.
Irena Valatkevičienė, pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokinių šaškių varžybos
Sausio 14 d. progimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių šaškių varžybos.
Dalyvavo: pirmokai - Elija Ružauskaitė, Leila Sebeikaitė, Jonas Mažunavičius, Paulius Eidukaitis;
antrokai – Jorė Januškauskaitė, Faustas Ramutis; trečiokai –
Lėja Zavadskytė, Urtė Pladytė, Dominykas Urbonas, Oskaras
Gedminas; ketvirtokai – Liepa Burškaitytė, Kornelija
Vaišnoraitė, Benas Žolpis, Mindaugas Spudas.
Pirmą vietą laimėjo Jorė Januškauskaitė (2 kl.) ir
Mindagas Spudas (4A kl.).
Antrą vietą pasidalijo Leila Sebeikaitė (1B kl.) ir Urtė
Pladytė (3B kl.), Fastas Ramutis (2 kl.) ir Benas Žolpis (4A
kl.).
Trečia vieta atiteko Lėjai Zavadskytei (3A kl.), Pauliui Eidukaičiui (1B kl.) ir Oskarui Gedminui (3B kl.).
Virginija Tunikaitytė, pradinių klasių mokytoja

Kalbos diena ,,Dalinuosi atradimo džiaugsmu”
Vasario 11 dieną mokykloje vyko Kalbos diena, skirta 5-8 klasių mokiniams. Renginio pradžioje
minėjome vasario 16-ąją-Nepriklausomybės dieną, dalyvaudami
muzikos ir istorijos viktorinoje ,,Dainuojame Lietuvai (mokytojos
N. Bacienė ir I. Rimkuvienė). Po pertraukos žiūrėjome spektaklį
,,Pelenė“, kuriame vaidino 5B klasės mokiniai (mokytoja N.
Vaidilienė). 8 klasės mokinės Lauryna ir Medeinė pristatė dvi
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iškilias Lietuvai asmenybes-Maironį ir Vydūną, pateikė mokiniams užduočių. Taip pat balsuodami išrinkome
skaitomiausią 2018 metų jaunimo knygą.
Lauryna Dulinskaitė, 8 klasės mokinė

RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų - Amerikos skaitykloje ‘Winter Activities‘
2019 metų sausio 24 d. dieną 5A, 7 ir 8 klasių mokiniai vyko į
Šiaulių miesto P. Višinskio viešąją biblioteką Anglų – Amerikos
skaityklą. Šiais metais ketvirtąjį kartą susitiko su mokiniais iš Amerikos.
Visi vaikai mėgsta lipdyti sniego senius, žaisti sniego karą, slidinėti,
važinėtis su Netradiciniame anglų kalbos renginyje - pamokoje mokiniai
vieni kitiems pristatė informatyvias skaidres apie žiemos veiklas. Šio
susitikimo metu progimnazijos mokiniai pasidalino smagiomis
istorijomis, nuotykiais. Taip pat sužinojo, ką žiemą mėgsta veikti draugai
iš Portlando. Beveik visos progimnazijos ir amerikiečių moksleivių
rogutėmis nuo aukštų kalnelių, žaisti ledo ritulį, o taip pat atkasti sniego
užsnigtus takus prie savo namų bei vedžioti šunis.
Baigiantis virtualiai pamokai moksleiviai susitarė, kad kito susitikimo metu kalbėsis, kaip praleido
vasario mėnesio atostogas.
Lauryna Dulinskaitė, 8 klasės mokinė ir Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja
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MOKINIŲ KŪRYBA
Nebijok būti savimi
Lietuvių kalbos pamoka. Kristina, kaip visada, pamokai pasiruošusi: tobulai parašytas ir, žinoma,
geriausias klasės darbas, jau padėtas ant mokytojos stalo. Samanta, ne pirmą kartą, mokytojai užsiminus apie
namų darbus, rausėsi savo kuprinėje bandydama surasti tą popieriaus skiautę. Visi žinojo, kad ji namuose nė
knygos neatsiverčia, o ką jau kalbėti apie rašymą.
- Ir vėl namų darbų nepadarei? Jei dar kartą pasikartos, skambinsiu tėvams, - pasakė mokytoja. - Pažiūrėk
į Kristinos darbą, mokykis iš jos. Samanta nusuko akis. Pasigirdo skambutis į pertrauką. Netrukus kabinete liko
Kristina, Samanta ir Laura. Tobuloji mokinė Kristina. Gaila, kad tavo motinos mokytojai nepažįsta. Džiaukis,
kad neišpasakojau, kaip ji tavimi nesirūpina... Jei ne mano tyla, vaikų teisės akimirksniu tave atimtų iš tavo
alkoholikės mamos. Laura piktai man drėbtelėjo:
-Atstok nuo jos! Jei pamatysiu ką nors panašaus, į visą šitą reikalą bus įtraukta policija, - nuvalė Kristinai
ašaras ir surinko jos knygas.
Ir vėl naktį atsibudau nuo besibarančių tėvų, rodos, pasigirdo čaižus dūžtančių šukių garsas. Ryte
pasijutau neišsimiegojusi, pavargusi, ir dar tie namų darbai, kurie tupėjo ant mano stalo net nepaliesti- mane
varė iš proto. Jie visiškai nereikalingi. Susigrūdau tuščius lapus į savo kuprinę ir jau ruošiausi eiti pro duris, bet
išlindo mama. Ši, lyg nebūtų gana, kad neleido išsimiegoti, dar badė akimis sakydama, jog mano plaukai
susivėlę. Tegul pati juos šukuojasi, ir išvis nemanau, ar jai aš dar rūpiu. Tikriausiai tik tiek, kad kiti nepastebėtų,
kokia ji bloga mama.
Stotelėje nepažįstami vaikai prisikabino, tad teko juos gerai pamokyti, kad daugiau nelįstų į akis.
Apsibliovę vaikėzai nubėgo. Visi žino, kad išlieka stipriausieji. Mokykloje per lietuvių kalbos pamoką
mokytoja rinko namų darbus ir, aišku, sustojo prie manęs. Pažvelgusi nieko nesakančiomis akimis mestelėjo
Kristinos sąsiuvinį. Lyg tyčiodamasi kalbėjo, kokia tobula ta popieriaus skiautė, ir nepatikėsit, ta, tobuloji
pirmūnė, visąlaik daranti namų darbus, spoksojo į mane. Žiūrėjo, lyg aš būčiau koks nereikšmingas akmenukas.
Savaime aišku, taip lengvai jos žvilgsnio aš nepaleidau. Nuskambėjus skambučiui, pripuoliau prie jos ir
užsiminiau apie jos mamą- toji pravirko. Kažkokia verksnė, nors turėjo būti man dėkinga... Gal dabar bus kiek
atsargesnė ir išmoks nelįsti į akis stipresniesiems. Gaila, viskas nebuvo taip gražu, kaip norėjau. Pasirodė
netikėlė Laura. Vaidindama didvyrę pradėjo rinkti Kristinos knygas ir dar išdrįso pagrasinti. Nesinorėjo
pasirodyti bejėgei, tad išėjau. Kitą kartą ir ji gaus, ko nusipelnė...
Vakare ruošiau namų darbus. Mamytė visąlaik sakydavo, kad mokslas – geras darbas, darbas – pinigai, o
pinigai – laimė. Tikiuosi užaugusi gauti gerą darbą ir padėti mamytei. Užmigau labai vėlai ir kėliausi labai
anksti. Gyvenu toli nuo mokyklos. Per lietuvių kalbos pamoką mokytoja vėl paėmė mano darbą ir rodė kaip
pavyzdį Samantai. Išsigandau. Netyčia žvilgtelėjusi jai į akis, nusisukau. Nors ir nemačiau, bet jaučiau
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Samantos žvilgsnį. Lėtai ji priėjo prie mano suolo. Tik dabar suvokiau, kad nereikia peilio, jei nori sužeisti
žmogų. Galbūt iš tikrųjų manęs mamytė nemyli. Samanta vienu rankos mostu numetė knygas nuo mano stalo,
ir aš, parkritusi ant kelių, jas susirinkau. Atrodžiau tikrai apgailėtinai! Bet atėjo Laura, ir Ji padėjo man
atsikelti. Nežinau, ar tiesą sakė, kalbėdama tokius gražius dalykus apie mane, kad aš rūpestinga ir nepaprastai
pareiginga... Melas ar ne, tie žodžiai pakėlė nuotaiką. Pasaulyje galėtų būti daugiau tokių žmonių, kaip ji.
Kitą rytą atsibudau anksti. Spėjau pasidaryti mankštelę ir pamedituoti, pabūti su savimi. Pagaminau šeimai
pusryčius. Džiaugiausi, kad broliui įtikau, o jis maistui labai išrankus. Prie stalo ,,pasidalinau‘‘ savo mokslo
pasiekimais. Nors jie nelabai geri, bet tėvai vis tiek džiaugėsi.
Mokykloje buvau geros nuotaikos iki lietuvių kalbos pamokos. Mokytoja lygino Samantos ir Kristinos
darbus. Kristina, vargšelė, atrodė ir taip jau labai liūdna, ir taip jau turinti daug rūpesčių, o dar ta Samanta
užsipuolė... Kaip koks žvėris, puolantis savo auką. Mes - žmonės, kurie iš baimės įpratę kąsti, kai pajaučiame
bent kokią grėsmę. Nuvariau šalin Samantą. Pakėliau Kristinos knygas ir pasakiau jai, kokia ji iš tikrųjų
nuostabi. Aš pati nesugebu būti tokia nuolankia ir pareiginga.
Mes visi esame nepaprastai skirtingi. Kiekvieno mūsų veiksmus ir požiūrius keičia aplinka. Samanta niekas
nesirūpino, ji mokėsi iš savo tėvų. Gyveno nuolatinėje baimėje- visur jautėsi nesaugiai. Kristinai mama uždėjo
akinius, per kuriuos ji matė pasaulį taip, kaip mama norėjo matyti. Kristina mato tik darbą, ji neįsivaizduoja
kitos veiklos, o Lauros tėvai nevaržo. Ant jos nesukrovė lūkesčių naštos. Ji gali rinktis savo kelią-nebijo būti
savimi...
Omanita, 14 metų

Jūra
Labai didelis ir išdidus
Pasitinka jūsų uostas laivus.
Ten ir keltas darbštus
Jis plukdo žmones visus,
Laivai uoste ramiai laukia
Ir į jūrą vėl išplaukia.
Jūra banguoja, vis ošia,
Ir laivus kelionėn išleidžia.
Goda Lukytė, 2 klasė
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Skubu pas mamytę
Atsikėlus ankstų rytą
Skubu tiesiai pas mamytę.
Baisų sapną sapnavau,
Nusiklojau, sušalau.
Meškio neradau pašonėj,
Pasijutau nemaloniai.
Paieškojau, gal po lova?
Nesimato, viskas juoda...
Tad šlepečių neieškojau
Greit koridorium nukoriau,
Pas mamytę, ten kur šilta,
Ten kur būsiu apkabinta.
Mama švelniai nuramins,
Į lovytę pasiims,
Pabučiuos ir pamyluos,
Šilta antklode užklos.
Aleksandra Černov, 2 klasė
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