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RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS

Čia ežeras banguoja,
Aplink žalia gamta.
Balta lyg karalienė –

Šventų Kalėdų džiaugsmas
Apglėbia šiluma.
Jau artinasi šventė,
Palaimą nešdama.
Ir suvirpės vėl širdys
Nuo spindinčių kerų.
Linksmų šventų Kalėdų
Ir metų Jums gerų!
4A klasės mokiniai ir
mokytoja
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Rėkyvos mokykla.
Galbūt ji ir mažytė,
Bet mums labai miela.

Išvyka į Šiaulių profesinio rengimo centrą
Gruodžio 15 d. mūsų progimnazijos 4B klasės
mokiniai vyko į ŠPRC., kuris įsikūręs Pagėgių gatvėje. Vos
įžengus pro duris, mus maloniai pasitiko šios profesinio
ugdymo įstaigos darbuotojai, kurie pasirūpino, kad
mokiniai ne tik gerai jaustųsi, bet ir kuo geriau susipažintų
su šia mokykla. Ketvirtokai stebėjo filmą apie šią profesinę
mokyklą, apžiūrėjo kabinetus, kuriuose merginos ir
vaikinai mokosi įvairių profesijų, galėjo stebėti, kaip veikia
tekinimo staklės, pabendrauti su įvairių specialybių
mokytojais.
Šiandien 4B klasės mokinių kompiuterių klasėje
laukė ŠPRC mokytojas Darius Šimaitis, kuris kantriai
mokė vaikus, kaip pasidaryti kalėdinę atvirutę artėjančių švenčių proga. Ketvirtokai drąsiai klausė
mokytojo, prašė pagalbos ir labai džiaugėsi, kai kiekvienam pavyko pasigaminti net po kelias šventines
atvirutes, kurias mokytojas Darius jiems atspausdino. Mokiniai garsiai svarstė, kam padovanos atvirutę,
tarėsi, kokį sveikinimą užrašyti.
Pamoka kompiuterių klasėje visiems labai patiko. Lauksime kito įdomaus užsiėmimo Šiaulių
profesinio rengimo centre.
4B klasės mokytoja Irena Valatkevičienė
Trečiokai lankėsi Angelo muziejuje
Gruodžio 7 dieną trečios klasės mokiniai susiruošė į
Angelo muziejų. Muziejui dar tik metai, tačiau
ekspoziciją sudaro apie 500 angelų skulptūrėlių iš 29
pasaulio šalių.
Muziejuje mums papasakojo apie angelų kolekciją,
sužinojome angelo
sargo reikšmę žmogaus
gyvenime. Yra trys svarbiausi arkangelai: Gabrielius,
Mykolas ir Rapolas. Dabar žinome, kad kiekvienas
žmogus turi savo angelą sargą.
Ne tik apžiūrėjome, bet galėjome ir rankose palaikyti
labiausiai patikusius ekspozicijos angelus. Ypač
patiko iš Kinijos atvežtas angelas, jis pagamintas iš stiklo.
Vėliau kiekvienas pasigaminome dekoraciją – savo angelą sargą. Angeliukus gaminome naudodami
natūralias medžiagas - medį, odą, drobę.
Gustė Česnuliavičiūtė ir Iveta Lenkauskaitė, 3 klasės mokinės

Dailiojo rašymo konkursas ,,Mažos rankelės dailiai rašo “
Gruodžio 10 d. progimnazijoje vyko dailiojo rašymo
konkursas, kuriame dalyvavo 14 pradinių klasių mokinių.
Progimnazijos II – o aukšto hole surengta mokinių darbų paroda.
Dėkojame visiems dalyviams už dailų raštą. Pasidžiaukime ir
pasimokykime iš jų.
Konkursą organizavo pradinių klasių mokytoja I.Valatkevičienė

2015-12-08 Šiaulių Salduvės progimnazijoje vyko mažųjų skaitovų
konkursas "Šimtas dienų, kai mokinys esu". Jame dalyvavo ir mūsų
pirmokės: Elija Formaniukaitė, Vytarė Barakauskaitė, Nomeda
Žukauskaitė. Mergaitės deklamavo Zenės Sadauskaitės eilėraščius :
"Pirmokai", "Prakiuro lietutis", "Žodis".
Mokytoja Vita Ravkienė

Advento popietė Žaliūkių malūnininko sodyboje

Gruodžio 1 d. 4B klasės mokiniai kartu su mokytoja I. Valatkevičiene vyko į ,,Aušros“ muziejaus
malūnininko sodybą, kur mokinius pasitiko šeimininkė. Ji labai įdomiai papasakojo apie tai, kaip mūsų
senoliai laukdavo Kalėdų, ką veikdavo ilgais rudens vakarais, kaip puošdavo namus, kokius žaisliukus ir iš
ko gamindavo. Susipažindinusi su Advento laikotarpio papročiais ir tradicijomis, šeimininkė pasiūlė
ketvirtokams patiems išsikepti kūčiukų. Visi noriai ėmėsi darbo. Kai skanėstai buvo paruošti, mokiniai
turėjo puikią galimybę matyti, kaip paruošiama kepimui senovinė krosnis, kaip skardos su kūčiukais
patenka į krosnį ir t.t.
Kai iškepė kūčiukai, mokiniai išgirdo beldimą į langą. Tai Senis Kalėda atskubėjo į svečius. Jis mokė
vaikus senovinių liaudies žaidimų, posakių ir dainų. O šventės pabaigoje padovanojo kiekvienam po
Advento kalendorių.
4B klasės mokytoja Irena Valatkevičienė

2015-12-08 Lengvosios atletikos manieže
vyko atviros Šiaulių miesto bendrojo
lavinimo mokyklų 1-2 klasių mokinių
pirmenybės "Vairo" regbio klubo prizams
laimėti. Varžėsi aštuonios komandos.
Rėkyvos progimnazijos antrokai užėmė I
vietą. Sportininkai buvo apdovanoti
medaliais ir taure.
Mokytoja Loreta Kvaukienė

2015-12-04 pirmokai dalyvavo saugaus eismo
užsiėmime "Saugiai į mokyklą, saugiai į namus"
Jaunųjų technikų stotyje. Mokiniai pakartojo saugaus
elgesio taisykles einant per gatvę, važiuojant autobusu.
Mokytojos Vita Ravkienė ir Violetas Nečajeva

2015-12-07 8B klasės mokiniai vyko į Šiaulių
Respublikinėje ligoninėje įsikūrusį Paanatomijos
muziejų. Muziejaus darbuotoja papasakojo apie
žmogaus kūno organus, parodė užkonservuotus
organus ir nurodė ligas, nuo kurių žmonės mirė.
Parodė, kaip atrodo rūkančio žmogaus plaučiai,
alkoholį vartojusio asmens kepenys. Buvo pasakojama
apie žmogaus žarnyno parazitus. Vaikai susidomėję
klausėsi.
Mokytoja Neringa Vaidilienė

Progimnazijoje vyko kalėdinio atviruko konkursas "Gandras ieško
Kalėdų...".
Sveikiname nugalėtojus:
I vieta - Andrėja Pertrauskaitė, 2 klasė
II vieta - Rusnė Gutauskaitė, 6 klasė
III vieta - Raminta Bagučanskaitė ir Ema Ivanauskaitė, 8A klasė

