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

Rėkyvos mokykla.
Galbūt ji ir mažytė,
Bet mums labai miela.
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Kompiuterinių piešinių konkursas „Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis“ (E. Bekonas)
2016 m. kovo 24 d. – balandžio 25 d. Šiaulių
Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 5-12 klasių
mokinių kompiuterinių piešinių konkursas „Žmogaus
elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis“. Šis konkursas
organizuojamas jau keletą metų iš eilės. Konkurso tikslas
– skatinti mokinius domėtis ekologinėmis problemomis,
puoselėti teigiamas vertybines nuostatas. Mokiniai,
naudodami informacines technologijas, sukūrė piešinius,
kuriuose atsispindėjo dabartinė ekologinė Žemės būklė,
aktualiausios jos problemos.
Šiais metais konkurse dalyvavo Šiaulių Romuvos
gimnazijos
bei Rėkyvos, Salduvės, Gegužių progimnazijų mokiniai.
Laureatais tapo: Romuvos gimnazijos 1c klasės
mokinė Greta Janušauskaitė (mokyt. N.Bružaitė), Rėkyvos
progimnazijos
5-os
klasės
mokinės
Medeinė
Butkevičiūtė
ir
Lauryna
Dulinskaitė
(mokyt.
K.Juodeikienė).
Informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė

Projektas „Iliustruotas sveikatos kalendorius“
Balandžio 15 dieną 6-tos klasės mokiniai vyko į Šiaulių miesto
kavinukę – arbatinę „Valerijonas“. Edukacinės pamokos metu
mokiniai bendravo su arbatinės pardavėja-konsultante V.
Tinteriene apie sveikus maisto produktus, patiekalus. Interviu
metu mokiniai sužinojo, kad dažniausiai savo sveikata
besirūpinantys žmonės renkasi sveikesnius, natūralesnius maisto
produktus. Šeštokai sužinojo, kad Šiaulių miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, ne vienerius metus skatinęs
šiauliečius rinktis sveiką maistą, šiemet jau antrą kartą surengė konkursą „Mes už sveikesnį maistą!“.
Mokiniai, išbandę šį sveiką avižų kokteilį bei kavinukės desertus iš įvairių sėklų, riešutų bei džiovintų
vaisių, liko sužavėti jų lengvumu bei geru skoniu.
Mokiniai sužinojo, kad miesto gyventojai dažniausiai perka sveikesnius miltinius produktus, sausainius,
sėlenas bei Zelbukio šeimos ūkio miltus, grūdus. Produktai yra natūralūs, nebalinti, be jokių chemikalų ir
pagaminti tik iš šiame ūkyje išaugintų grūdų.
Mokiniai ragavo, pirko sveikus gaminius. Jie gėrė sveiką avižų kokteilį, valgė desertus. Vaikai buvo
skatinami pamokose išmoktą teoriją pritaikyti praktiškai, kalbėti angliškai, susipažinti su įvairių maisto
produktų pavadinimais, užsirašyti juos bei skaityti užrašus ant etikečių.
Anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė
Šiais metais Rėkyvos progimnazija vykdo projektą
„Iliustruotas sveikatos kalendorius“. Balandžio 6 dieną 7-os
klasės mokiniai vyko į kavinę bei saldainių parduotuvę
„Rūta“.
Gardus natūralaus šokolado kvapas, sklindantis iš „Rūtos“
fabriko, nuolatos vilioja miestiečius, o štai Rėkyvos
progimnazijos septintokai ketino ne tik pasmaguriauti
šokolado desertais, bet ir lydimi anglų kalbos mokytojos
išplėsti šios užsienio kalbos žinias.
Mokiniai buvo skatinami pamokose išmoktą teoriją pritaikyti praktiškai, kalbėti angliškai, susipažinti su
įvairiais patiekalų, desertų pavadinimais.
Pasisotinę mokiniai aptarė anglišką kavinės meniu, vertino šių patiekalų skonį. Visi nutarė, kad dėl
natūralių desertų gausos šią kavinę drąsiai rekomenduotų į miestą užsukusiam užsieniečiui.
Anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė
Aktyviai įsitraukę į organizuojamą projektą „Iliustruotas
sveikatos kalendorius“ Rėkyvos progimnazijos 7-os klasės
mokiniai šįkart vyko į Šiaulių suši restoraną „Sakura“.
Edukacinės pamokos metu mokiniai susipažino su kavinės
aplinka, meniu, dienos pietų valgiaraščiais, desertų įvairove.
Taip pat jie bendravo su padavėjomis, aiškinosi angliškai
užrašytų patiekalų sudedamųjų dalių vertimus.
Mokiniams buvo paaiškinta kokį poveikį jų sveikatai daro per
didelis riebalų, cukraus, saldiklių, druskos vartojimas.
7-okams buvo labai smalsu paragauti vis populiarėjančių suši
bei kitų japoniškų patiekalų. Vaikai buvo skatinami pamokose išmoktą teoriją pritaikyti praktiškai, kalbėti
angliškai su padavėjomis. Susipažinti su patiekalų pavadinimais, užsirašyti juos, taip pat pasižymėti
angliškai bei skaityti jų sudėtis.
Tarpusavio mandagus bendravimas su padavėjais, pasisveikinimas, pagrindiniai klausimai, užsisakant
maistą kavinėje ar restorane, buvo aptarti ir išmokti klasėje pamokų metu.
Anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė

Rėkyvos progimnazijos 6–okai ir 7-okai nusprendė, kad
paskutinįjį projekto „Iliustruotas sveikatos kalendorius“
restoraną bus smagiau aplankyti kartu. Tad nieko nelaukę
mokiniai nuvyko į restoraną „Ararat“, esantį Šiaulių PPC
„Tilžė“ – tai autentiškos Armėnijos kampelis. Iš gausybės
patiekalų Rėkyvos progimnazijos mokiniai skanavo traškias
sūrio spurgytes, įvairiaskonius ledus ir šviežius kokteilius.
Belaukiant, kol bus atnešti užsakyti patiekalai, mokiniai
kartu su savo anglų kalbos mokytoja aptarė restorano
meniu, kuriame daugelį pavadinimų išgirdo pirmą kartą.
Edukacinės pamokos metu išbandėme ir upėtakį. Tai sveikas
žuvies patiekalas už kurį Šiaulių miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras suteikė „Ararat“ restoranui sveikesnio maisto lentelę – „puodelį“.
Mokiniai sužinojo, kad dabartinis restorano sveikų patiekalų asortimentas gausus ir įvairus. Jie taip pat
susipažino su ingredientų sudėtimi, kalbėjo, aiškinosi, domėjosi ir bendravo angliškai.
Pasimėgavę skaniu maistu mokiniai laimingi ir kupini gerų įspūdžių patraukė namo. Visa įgyta patirtis buvo
aptariama drauge su jais. Tai puiki praktika ateičiai.
Anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė
Atvelykio šventė ,,Mažosios Velykėlės“
Gražią šeštadienio popietę Rėkyvos gyventojai
rinkosi į Rėkyvos kultūros namus, kur vyko Atvelykio šventė ,,
Mažosios Velykėlės“ . Mūsų progimnazijos folkloro ansamblis
,,Rėkyvėlė“ parodė nuotaikingą programėlę, visus vaikučius ,
jų tėvelius ir senelius
kvietė kartu šokti lietuvių
liaudies žaidimus.
Seniūnijos bendruomenės
,,Rėkyjava“ pirmininkė A.Jakutienė, mokė marginti kiaušinius
vašku, vyko margučių ridenimo varžybos. Džiugu, kad rėkyviškiai
puoselėja lietuviškas tradicijas, kviečia bendruomenės narius kartu
kultūringai švęsti lietuviškas šventes.
Folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė” vadovė I.Valatkevičienė
„Šeimos diena“ Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje
Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje gegužės 18 dieną vyko 1-8
klasių mokinių, mokytojų, tėvelių bei senelių šventė „Šeimos
diena“. Jos tikslas – vienyti bendruomenę, skatinti tėvelius domėtis
mokyklos gyvenimu, geriau pažinti aplinką, kurioje mokosi vaikas.
Salėje koncertavo mokytojos
Irenos Valatkevičienės
vadovaujamas progimnazijos
folklorinis ansamblis
„Rėkyvėlė“. Į šventę buvo pakviestas tautodailininkas, etnografas
Albertas Martinaitis, kuris vaikus ir tėvelius įtraukė į smagius liaudies
žaidimus. Ir vaikai, ir suaugusieji išbandė lumzdelius. Šie lietuvių
liaudies pučiamieji muzikos instrumentai suteikė mokiniams daug
džiaugsmo. Vaikai ir tėveliai buvo pakviesti kartu pasimankštinti
lauke, skambant smagiai muzikai, o vėliau klausėsi mokinių atliekamų dainų, stebėjo mokinių
pasirodymus, vaišinosi arbata ir saldumynais.
Sandra Barškietė

Balandžio 12 dieną Romuvos progimnazijoje vyko Šiaulių miesto pradinių klasių
mokinių dailiojo rašto konkursas "Rašom", kuriame dalyvavo mūsų progimnazijos
ketvirtokės Ineta Sabulytė iš 4A kl. ir Aušrinė Garnytė iš 4B kl.(III vieta).
Sveikiname ir džiaugiamės.
4B klasės mokytoja Irena Valatkevičienė
Edukacinė popietė ,,Komiksų kūrimas"
Rėkyvos bibliotekoje
Balandžio 1- oji – melagių ir juokų diena.
Šią smagią dieną Rėkyvos progimnazijos 4 B
klasės mokiniai skubėjo į edukacinę popietę Rėkyvos bibliotekoje,
kur mokėsi komiksų meno. Bibliotekos darbuotojas Tomas mokinius
supažindino su komiksų knygomis, kurios atkeliavo net iš
Prancūzijos. Tuomet visi pasidalino nuotaikingais anekdotais,
galvojo linksmas istorijas, kurios žingsnis po žingsnio virto tikrais
komiksais. Popietėje netrūko smagių pokštų ir geros nuotaikos!
4B klasės mokytoja, vadovė IrenaValatkevičienė
Lietuvos mokinių folklorinių šokių konkursas - varžytuvės
“Patrepsynė 2016”
Gegužės 14 d., tautiniais kostiumais
pasipuošę moksleiviai iš visos Lietuvos
suvažiavo
į
Kurtuvėnų
dvarą,vyko Lietuvos mokinių folklorinių šokių
varžytuvės ,,Patrepsynė 2016". Varžytuvėse
dalyvavo viena geriausia mūsų progimnazijos
folkloro ansamblio ,,Rėkyvėlė" šokėjų pora. Tai
Rūta Mažunavičiūtė ir Vilius Jankauskas, kuriuos
varžytuvėms paruošė mokytoja I.Valatkevičienė.
4B klasės mokytoja, vadovė IrenaValatkevičienė
Informacinių technologijų konkursas "Greičiausias teksto rinkėjas"
2016 gegužės 17 d. mokykloje vyko informacinių technologijų
konkursas "Greičiausias teksto rinkėjas". Konkursas vyko dviem
etapais I etape dalyvavo 45 pradinių klasių mokiniai; antrame
etape dalyvavo 44 5 – 8 klasės mokiniai. Visiems mokiniams
buvo duotas tekstas (mitas apie Rėkyvos ežerą), kurį reikėjo
surinkti be klaidų per kuo trumpesnį laiką. Dalyviai buvo
vertinami pagal tai, kiek laiko užtruko teksto rašymui. Baudos
taškai buvo taikomi už klaidas.
Pirmoje grupėje greičiausiai tekstą surinko 4B klasės mokinė
Mažunavičiūtė Rūta – ji užėmė pirmą vietą pradinių klasių
mokinių grupėje. Antra vieta atiteko 4A klasės mokinei Mikalauskaitei Gretai, trečią užėmė 4B klasės
mokinys Šedovikas Aironas. Buvo išrinktos pirmos trys vietos iš visų pradinių klasių mokinių ir po tris
pirmas vietas – iš kiekvienos klasės. Antroje grupėje greičiausiai tekstą surinko 4B klasės mokinė
Mažunavičiūtė Rūta – ji užėmė pirmą vietą pradinių klasių mokinių grupėje. Antra vieta atiteko 4A klasės
mokinei Mikalauskaitei Gretai, trečią užėmė 4B klasės mokinys Šedovikas Aironas. Buvo išrinktos pirmos
trys vietos iš visų pradinių klasių mokinių ir po tris pirmas vietas – iš kiekvienos klasės: 1, 2, 3, 4. Prizinės
vietos pateiktos žemiau esančioje lentelėje.
Informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė

