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MOKYKLOS ĮVYKIAI
Mokinių sveikinimai artėjančių švenčių proga

Piešinius kūrė 5—6 klasių mokiniai.
Kristina Juodeikienė, informacinių technologijų mokytoja
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Akcija ,,Sveikinimosi mėnuo”
Lapkričio 21-oji minima kaip Tarptautinė sveikinimosi diena. Dažnai nuo rūpesčių
pavargę ir išsekę nuo mokslų pamirštame pasisveikinti, nusišypsoti. Mokinių seimas
nusprendė paminėti šią dieną ir visa mėnesį priminti, koks malonus jausmas išgirsti „Laba
diena“, „Labas“. Kiekvienas pasisveikinimas žmogų priverčia pakelti akis, nusišypsoti ir
dieną pradėti geros nuotaikos.
Nepamirškime nudžiuginti aplink mus esančius žmones ir ištarkime „Labas“.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Akcija ,,Laimės keksiukai 2019”
Lapkričio 29 d. Rėkyvos progimnazijos1-8 klasių mokiniai ir jų mokytojos
dalyvavo akcijoje ,,Laimės keksiukai 2019“, kurią organizavo mokyklos Mokinių
seimas. Šios akcijos tikslas buvo paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus.
Mokiniai namuose keptais keksiukais prekiavo aktų salėje, PC ,, Akropolis”.
Mokytojai ir mokiniai, pirkdami keksiukus, parėmė akciją. Akcijos metu buvo
surinktą 400 eurų.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Paskaita ,,Šaulių sąjungos veikla“
Lapkričio 4 dieną penktokai susitiko su Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziste Migle J. - jaunąja šaule, kuri
mokiniams papasakojo apie Šaulių sąjungos veiklą. Penktokus
sudomino pasakojimas apie Gen. P. Plechavičiaus šaulių (Šiaulių
apskr.) 6-osios rinktinės veiklą: jie aktyviai dalyvauja ir
organizuoja įvairius visuomeninius renginius, akcijas, varžybas.
Jaunieji šauliai yra nuolatos rengiami pagal 4 pakopų programą.
Nuo 2002 m. jaunuosius šaulius ir moksleivius sutraukia jaunųjų
šaulių vasaros stovyklos. Stovyklose jaunimas dalyvauja
pažintiniuose žygiuose po istorines Lietuvos vietas, įgyja įvairių
praktinių gebėjimų: stovyklauti, išgyventi gamtoje, susipažįsta su karybos elementais. Stovyklos
organizuojamos kartu su Lietuvos kariuomene, Policijos departamentu prie VRM, Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo tarnyba prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM ir kitomis valstybės institucijomis.
Jaunieji šauliai yra aktyvūs visuomeninėje veikloje: bendradarbiauja su kitomis visuomenėmis organizacijomis,
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padeda vyresniesiems, talkina „Maisto banko“ veikloje, priklauso regioniniams organizacijų susivienijimams
„Apskritiesiems stalams“.
Visus mokinius Miglė pakvietė tapti Jaunaisiais šauliais.
Dalia Narkienė, matematikos mokytoja

Popietė ,,Kalėdinė pasaka”
2019 m. gruodžio 16 dieną vyko popietė ,,Kalėdinė pasaka”. Jos metu
penktokai skaitė pasakas pirmokams, kartu šoko ir dainavo kalėdines daineles.
Dalia Narkienė, Violeta Nečajeva, Vita Ravkienė, mokytojos

S

Kalėdinių atvirukų KALĖDOS PRIE EŽERO paroda

2019 m. gruodžio 4-12 d. progimnazijoje vyko kalėdinių atvirukų KALĖDOS PRIE EŽERO paroda.
Išrinkti atvirukai, labiausiai atitikę konkurso „Kalėdos prie ežero“ temą. Jų autoriai: I. Butkus, 1A klasė; I.
Grigelytė, 1A klasė; V.Jasatis, 2A klasė; S. Kievišaitė, 6A klasė.
Rima Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Regbio čempionai
Sveikiname 1A klasės mokinį Armandą Vaičiulį, 2A klasės mokinius
Jogailą Daukšą ir Dominyką Gestautą, 2B klasės mokinius Paulių Eidukaitį ir
Domą Jonutį, 3 klasės mokinius Nojų Čekavičių, Pijų Jakutį ir Faustą Ramutį,
laimėjusius ČEMPIONO taurę Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 2-3 klasių
TAG regbio pirmenybėse 2019 m. gruodžio 8 d.
Geriausio “Metų” žaidėjo prizu apdovanotas Nojus Čekavičius.
Rima Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

5

2019 m. LAPKRITIS - GRUODIS Nr. 3 (113)
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

_____________________________________________________________________________
RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Anglų kalbos edukacinė pamoka ‘Healthy Way of Living‘, Šiaulių m. „Valerijono“
vaistinėje – arbatinėje.
Lapkričio 8 dieną 6B ir 8 klasės mokiniai vyko į edukacinę anglų kalbos
pamoką ‘Healthy Way of Living‘, „Valerijono“ vaistinėje - arbatinėje. Jie
bendravo angliškai, užsisakė sveikuoliškus kokteilius bei ragavo moliūgų chalvos
saldainių. Arbatinės provizitorė papasakojo mokiniams apie sveiką mitybą,
aptarė valgiaraštį ir parodė kokius sveikus maisto produktus galima nusipirkti.
Mokiniai sužinojo įvairių natūralių prieskonių, pagardų, ekologiškai paženklintų
kruopų, sėklų, riešutų, saldumynų angliškus pavadinimus. Šios edukacinės
pamokos metu mokiniai praplėtė savo lingvistinį akiratį, išmoko naujų anglų kalbos žodžių. Užsiėmimo metu
buvo ugdomos pažinimo, socialinės, bendravimo kompetencijos.
Mokiniams patiko informatyvi, naudinga edukacinė pamoka.
Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų - Amerikos skaitykloje ‘How I spent my Halloween’
Tai buvo antrasis šiais metais mokinių susitikimas su draugais
amerikiečiais. Šio susitikimo metu mokiniai online kalbėjosi apie
Helovino šventę, aptarė tradicijas, kostiumų įvairovę. Šią šventę
keltai, gyvenę dabartinėje Airijoje, Škotijoje ir Meno saloje,
švęsdavo naktį iš spalio 31 dienos į lapkričio 1 dieną. Vasara
baigdavosi, prasidėdavo žiema, ir šventė žymėdavo derlingojo
sezono pabaigą bei žiemos pradžią.
Užsiėmimo metu sužinojome, jog bendraamžiai iš Amerikos
dažniausiai per Heloviną persirengia raganomis, šikšnosparniais,
budeliais,
filmukų ar filmų personažais, žmogaus skeleto
kostiumais. Vaikai vaikšto pas kaimynus į namus, prašo saldainių.
Jie taip pat gamina žibintus, pjausto moliūgus, puikiai leidžia laiką su draugais ar šeima. Virtualaus susitikimo
metu mūsų mokiniai pasakojo kaip jie šventė Heloviną mokykloje, lankėsi Chaimo Frenkelio viloje, moliūgų
parodoje. Bendraamžiai sužinojo, jog mes turime panašią šventę į Heloviną, Užgavėnes.
Einant susitikimui į pabaigą, vaikai klausinėjo vieni kitų įvairių klausimų, aptarė sekančio susitikimo
temą.
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Greta Garnytė, 8 klasės mokinė ir Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

Netradicinė anglų kalbos pamoka ‘Italy‘, organizuota drauge su Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialo bibliotekininke
Lapkričio 22 dieną Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale (Energetikų g. 7)
įvyko netradicinė anglų kalbos pamoka 6B ir 8 klasių mokiniams, organizuota
kartu su Šiaulių Rėkyvos progimnazijos anglų kalbos mokytoja Rita
Ramoniene. Savanorė Marta Grillo iš Italijos pristatė sostinę, parodė vaizdo
įrašą, kaip atrodo įsiveržęs Etnos ugnikalnis, o pati įdomiausia tema
mokiniams buvo maistas. Marta papasakojo, kad pas juos tradicinis maistas
yra pasta (kurios yra nemažai rūšių., pvz. makaronai, spagečiai ir t.t), pica,
kumpis. Paklausta, koks jos pačios mėgstamiausias patiekalas, ji atsakė, kad
pica, o Lietuvoje jai labiausiai patinka kepta duona!
Mokiniai turėjo įdomią anglų kalbos pamoką, klausė Martos klausimų apie Italiją. Vyko diskusija.
Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja ir Giedrė Butkutė, Rėkyvos filialo bibliotekininkė

4a klasės pažintis su statybininko profesija
Lapkričio 11 d. 4A klasės mokiniai vyko į Šiaulių profesinio rengimo centro
statybininkų skyrių. Ketvirtokai mokėsi statyti namą. Ateityje su būstu ketvirtokai
problemų neturės: patys pasistatys sau namus.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Respublikinė konferencija ,,Smulkioji tautoska pradiniame ugdyme”
Lapkričio 7 d. 2A, 3, 4A klasių mokiniai dalyvavo Šiaulių Sauliaus
Sondeckio menų gimnazijoje organizuotoje respublikinėje pradinių klasių mokinių
kūrybinėje konferencijoje „Smulkioji tautosaka pradinių klasių ugdyme". Mokiniai
mynė mįsles, inscenizavo erzinimus, pamėgdžiojo paukščių balsus, šaipėsi iš savo
ydų. Kol mokiniai dalinosi savo patirtimis, mokytojai tuo metu dalyvavo
kūrybinėse dirbtuvėse.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
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Edukaciniai užsiėmimai ŠU botanikos sode
Lapkričio 13-28 d.4A ir 4B klasių mokiniai dalyvavo STEAM programoje ,,Žaliasis
pasaulis“ Šiaulių universiteto botanikos sode. Ketvirtokai įgijo kompetencijų apie augalų
kvapus, vaisius,, augalų išorinę ir vidinę sandarą. Sužinojo iš kur augaluose atsiranda spalvos,
kokia yra med-ių struktūra, žievė, medžio vidinė sandara. Paskutinę veiklą mokiniai užbaigė
piešdami savo svajonių ,, Gyvybės medį“.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Išvyka į Šiaulių miesto P. Višinskio viešąją biblioteką, Anglų – Amerikos skaityklą
2019 metų gruodžio 6 dieną 6A, 6B, 7 ir 8 klasių mokiniai vyko į Šiaulių
miesto P. Višinskio viešąją biblioteką, Anglų – Amerikos skaityklą. Tai buvo
jau trečiasis mokinių susitikimas šiais mokslo metais. Šio susitikimo metu
mokiniai kalbėjosi apie mėgstamus filmus, jų žanrus bei aktorius. Sužinojome,
jog dauguma amerikiečių mėgsta filmus apie super herojus. Daugeliui mokinių
patinka ramantiniai, nuotykių ir fantastiniai filmai bei aktoriai: Macaulay
Culkinas, Joe Pesci, Danielis Sternas, Nicolas Cage‘as, Tomas Cruise‘as, Helen
Mirren, Julia Lane ir kiti. Mėgstamus filmus: „Trys žingsniai iki tavęs“,
„Betmenas“, „Ledo šalis“ ir „Daktaras Dolitlis“ jie gali žiūrėti net keletą kartų.
Virtualaus susitikimo metu mokiniai puikiai praleido laiką, klausė klausimus, gilino anglų kalbos žinias,
mokėsi vieni iš kitų.
Greta Garnytė, 8 klasės mokinė ir Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

4A klasė l/d. ,,Bangelė“
Gruodžio 6 d. 4A klasės mokiniai svečiavosi l/d. ,,Bangelė"
priešmokyklinio ugdymo grupėje ,,Boružiukai". Ketvirtokai mažiesiems
žiūrovams parodė nuotaikingą spektakliuką ,,Dovana" ir padėjo jauniesiems
draugams pasidaryti dovanų dėžutę. Darželinukai liko sužavėti įtaigiu mokinukų
vaidinimu. Atsisveikinant ir darželinukai, ir ketvirtokai palinkėjo naujų kūrybinių
sumanymų, šventinės nuotaikos.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
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