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RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS
Čia ežeras banguoja,
Rėkyvos mokykla.
Aplink žalia gamta.
Galbūt ji ir mažytė,
Balta lyg karalienė –
Bet mums labai miela
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Viktorina „Gudrusis Riešutukas“
Vasario 8 d. 1 - 4 klasių gabiausi matematikai dalyvavo viktorinoje
"Gudrusis Riešutukas", kurią vedė pradinių klasių mokytojos V.
Nečajeva, V. Ravkienė ir antrokai. Gudručiai sprendė matematinius
galvosūkius ir susitarė susitikti kitais mokslo metais.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

Kūrybiškumo užsiėmimas "Gaidelis"
Vasario 21 d. L/d "Bangelė" auklėtiniai ir logopedė L.
Volbikienė ir antrokai su mokytoja V. Ravkiene organizavo
projekto "Draugaukime su gaideliu" kūrybiškumo užsiėmimą
"Gaidelis" - gamino gaidelius iš sūrios tešlos.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Saugaus eismo popietė Rėkyvos progimnazijoje
Sausio 26 d. Rėkyvos progimnazijoje vyko pirmokų
saugaus eismo popietė „Sustok. Apsidairyk. Neskubėk“,
kurios tikslas: ugdyti saugaus eismo sampratą ir įgūdžius.
Popietėje pirmokai prisiminė saugaus eismo taisykles,
pagrindinius kelio ženklus, aptarė gatvėje tykančius pavojus,
ieškojo būdų kaip jų išvengti. Savo žinias pasitikrino
atsakydami į viktorinos klausimus, mindami mįsles, eidami
per pėsčiųjų perėją.
Ypač mokinius pradžiugino atvykę svečiai iš Jaunųjų technikų centro, policijos. Policijos
pareigūnai papasakojo, kaip svarbu tinkamai ir atsakingai laikytis saugaus eismo taisyklių, segėti
atšvaitą.
Renginio kulminacija - saugaus eismo dalyvio pažymėjimai, kuriais pirmokus apdovanojo policijos
pareigūnai.
Tikimės, kad pirmokai įgijo ne tik elementarių saugaus eismo žinių, bet ir gero elgesio
taisyklių ir gebės būti atidžiais ir drausmingais kelyje.
Parengė pradinių klasių mokytojos Ilona Kievišienė, Irena Valatkevičienė

Juodos, baltos spalvos penktadienis
Sausio 13 d. progimnazijos 1-8 klasių mokiniai buvo
apsirengę juodos, baltos spalvos rūbais. Aktyviausiai akcijoje
dalyvavo 1a ir 2a klasės.
Progimnazijos fojė buvo suorganizuota paroda, skirta sausio
13 – osios – Lietuvos laisvės gynėjų dienai paminėti.
Ant mokyklos patalpų palangių buvo uždegtos žvakutės ir 10
minučių išjungtos šviesos. Pamokų metu buvo prisiminti 1991
metų sausio 13 - osios įvykiai, pagerbti žuvę laisvės gynėjai.
Parengė pradinių klasių mokytojos Ilona Kievišienė

Avangardo penktadienis
Sausio 27 d. progimnazijos 1-8 klasių mokiniai puošėsi avangardo
stiliumi. Avangardinis stilius – tai drabužiams būdingos didelės detalės,
ryškios spalvos, nestandartinės, neįprastos, kartais net labai padidintos
vienos ar kitos dalys. Ypač avangardiškai pasirodė 2a klasė.
Parengė pradinių klasių mokytojos Ilona Kievišienė

Robotikos užsiėmimai progimnazijoje
Vasario mėn. progimnazijoje prasidėjo ROBOTIKOS užsiėmimai.
Antrokai džiaugiasi.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė
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Edukacinė anglų kalbos pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų – Amerikos skaitykloje Sveika gyvensena 'Strong Body – Lietuvos krepšinis
ir amerikietiškas futbolas
Sausio 27 d. 6 -8 klasių mokiniai ir jų anglų kalbos mokytoja
R. Ramonienė vyko į edukacinę pamoką Šiaulių m. P. Višinskio
bibliotekoje. Užsiėmimo metu mokiniai antrą kartą susitiko su
Amerikos vaikais, kurie yra iš JAV Portlando miesto, Meino
valstijos ir mokosi Linkolno Vidurinėje mokykloje (Lincoln
Middle School) 7 klasėje (amžius 12-13 metų). Jie kalbėjo apie
Lietuvos bei Amerikos krepšinį ir amerikietišką futbolą. Vaikai
parengė informacijos apie šiuos sportus ir keletą plakatų.
Lietuviai ir amerikiečiai šnekėjosi ir kitomis temomis, išsakė
nuomones apie kitas sporto šakas. Taip pat pasikalbėjo apie kūno
kultūros pamokos, aptarė savo planus. Nusprendė apie ką norės pasišnekučiuoti kitos edukacinės
pamokos metu. Buvo aptarta, kad šis projektas padės mokiniams mokytis anglų kalbos, bendrauti su
užsienio šalių žmonėmis. Edukacinėse anglų kalbos pamokose mokiniams buvo sakoma, jog reikia
mokytis užsienio kalbų. Jie praplėtė savo anglų kalbos žinias, išmoko naujų žodžių ir išsiaiškino jų
reikšmes. Lietuviai ir amerikiečiai susipažino dar artimiau.
Parengė 7- os kl. mokinė Rusnė Gutauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė

Antrokų susitikimas su smuikininku Romualdu Ravka
Vasario 24 d. antrokai susitiko su smuikininku Romualdu
Ravka, kuris papasakojo smuiko istoriją. Visi kartu atliko
Užgavėnių dainą "Žiema, bėk iš kiemo" - mokiniai grojo
dūdelėmis, smuikininkas smuikavo, o mokytoja Vita grojo
yamaha.
Laukiame tokių susitikimų su muzikantais. Puiki proga pabūti
muzikos garsų pasaulyje.
Parengė pradinių klasių mokytoja Vita Ravkienė

Šukuosenos penktadienis
Vasario 10 d. rytą progimnazijos 1-8 klasių mokiniai į
mokyklą atėjo su šukuosenomis. Tai šukuosenos penktadienis.
Net ir progimnazijos vaikinai nepatingėjo anksčiau atsikelti ir
pasidaryti šukuoseną.
Per ilgąją pertrauką mokiniai žiūrėjo skaidres apie
šukuosenas ir filmuotą medžiagą apie kirpėjo profesiją.
Parengė pradinių klasių mokytojos Ilona Kievišienė
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Pirmokai l/d. „Bangelė“
Vasario 24 d., penktadienį, 1a ir 1b klasių mokiniai
svečiavosi lopšelyje-darželyje „Bangelė“. Pirmokai buvo
pakviesti į projekto apie gaidelį atidarymą. Mokiniai ne
tik patys vaidino, dainavo, šoko, bet ir pakvietė pašokti ir
darželio vaikučius.
Po smagaus pasirodymo pirmokai apžiūrėjo parodą.
Mokiniai labai apsidžiaugė, kai pamatė savo piešinius ir
darbelius.
Parengė pirmokų mokytojos: Irena Valatkevičienė, Ilona Kievišienė

Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių
kompiuterinių piešinių konkursas
„LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMAS“
Nuo sausio 16 d. iki vasario 16 d. progimnazijoje
vyko Šiaulių miesto kompiuterinių piešinių konkursas.
Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kompiuterinius,
kūrybinius ir meninius gebėjimus, puoselėti vertybines
nuostatas. Uždaviniai: puoselėti mokinių saviraišką;
ugdyti mokinių kūrybinius sugebėjimus; ugdyti
kompiuterinę kultūrą; ugdyti mokinių istorinę savimonę; skatinti pilietinį auklėjimą; skatinti
tarpdalykinius ryšius; plėtoti meninės kūrybos sklaidą. Geriausi konkurso darbai pateikti tinklalapyje
www.rekyvospm.com -> Galerija -> Piešinių konkursas.
Konkurso laureatai surašyti žemiau esančioje lentelėje.
Eil. nr.
NOMINACIJA
Vardas, pavardė, mokykla
1.
Labiausiai atitinkantis temą
Goda Urbonaitė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija
piešinys
2.
Tautiškiausias piešinys
Lauryna Dulinskaitė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija
3.
Kūrybiškiausias piešinys
Gabrielė Filipavičiūtė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija
4.
Meniškiausias piešinys
Gintarė Vaišvilaitė, Šiaulių Salduvės progimnazija
5.
Originaliausias piešinys
Martyna Tarosaitė, Šiaulių Salduvės progimnazija
Kotryna Šimkutė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija
6.
Išraiškingiausias piešinys
Saulė Brazytė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija
7.
Pilietiškiausias piešinys
Dominykas Šerkšnys, Šiaulių Salduvės progimnazija
Paulius Iljičiovas, Šiaulių Rėkyvos progimnazija
8.
Labiausiai atspindintis istorinę Austėja Balčiūnaitė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija
atmintį piešinys
9.
Spalvingiausias piešinys
Džiaugsmina Jagminaitė, Šiaulių Rėkyvos
progimnazija
Parengė informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė
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