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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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Džiaugiamės ir didžiuojamės jumis!
MOKINIAI, KURIE PIRMĄ PUSMETĮ UŽBAIGĖ AUKŠTESNIUOJU LYGIU/ MOKOSI 9-10KAIS:
1A klasė - Grigelytė Izabelė, Jančenkovaitė Barbora, Perskauda Dominykas, Račkauskas Arinijus, Spudaitė
Skaistė, Stankevičiūtė Karolina
1B klasė – Bendzevičius Kajus, Fiodorovaitė Austėja, Garnytė Raminta, Kazokaitytė Brigita
2A klasė – Balužytė Giedrė, Eidukaitė Eva, Šapaitė Gabrielė
2B klasė – Krancaitė Elžbieta
3 klasė – Lukytė Goda, Poškevičiūtė Viltė
4B klasė - Pladytė Urtė
5 klasė - Bula Arijus, Spudas Mindaugas, Citavičiūtė Luknė, Formaniukaitė Elija
6A klasė - Lazauskaitė Rasviltė
MOKINIAI, KURIE NEPRALEIDO NĖ VIENOS PAMOKOS PER PIRMĄ PUSMETĮ:
1A klasė - Adomaitytė Atėnė, Elijošiūtė Evita, Fedotovas Lukas, Kuncytė Jorė, Spudaitė Skaistė
1B klasė - Gaižiūnaitė Akvilė, Paulauskaitė Aurėja
2A klasė - Daukša Jogaila, Eidukaitė Eva
2B klasė – Eidukaitis Paulius
3 klasė - Lukytė Rugilė, Lukytė Goda, Sanvaitis Emilis
4A klasė – Adomaitis Odenas Jonas, Mieliauskas Armandas, Mockus Ridas
4B klasė - Gedminas Oskaras, Jankauskaitė Edilija, Simonavičiūtė Ieva, Vikšrys Faustas
5 klasė – Četyrkinas Dovydas, Mockaitė Austėja
7 klasė – Pangonis Dovydas
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TOP 10 geriausi mokiniai pagal vidurkius
Klasė
5
5
5
8
6A
5
6A
6B
6B
8

Mokinio pavardė, vardas
Formaniukaitė Elija
Bula Arijus
Citavičiūtė Luknė
Sabulytė Ineta
Lazauskaitė Rasviltė
Spudas Mindaugas
Kievišaitė Simona
Pancerevaitė Ugnė
Petrauskaitė Andrėja
Ivanauskaitė Emilija
Rima Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

MOKYKLOS ĮVYKIAI
Pradinių klasių kalėdinis renginys
Gruodžio 13 d. Rėkyvos progimnazijos pradinukus su artėjančiomis šventėmis
pasveikinti atvyko Laura su personažais ir Kalėdų seneliu. Buvo smagu su
personažais žaisti, dainuoti, šokti. Salėje pasirodęs Kalėdų Senelis visus labai
pradžiugino. Atsinešęs didžiulį maišą dovanų jis ne tik bendravo, šoko, dainavo, bet
ir sportavo su mokiniais. Šventė buvo puiki!
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ
Akcija ,,Iš širdies į širdį“

Dalyvaujame akcijoje ,,Iš širdies į širdį”. Gruodžio 18 d. 1B klasės mokiniai su mokytoja V. Nečajeva
lankėsi lopšelio-darželio ,,Bangelė” ,,Nykštukų” grupėje. Padovanojo mažiesiems savo rankomis pagamintus
nykštukus, bendravo, žaidė edukacinius žaidimus.
Violeta Nečajeva, pradinių klasių mokytoja
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Ekskursija į Vilnių

Gruodžio 19 dieną 5-8 klasių mokiniai vyko į ekskursiją po Kalėdinį Vilnių. Progimnazistai grožėjosi
kalėdiniu Vilniaus senamiesčiu: šventinė eglutė, kalėdinis miestelis, Gedimino pilis, Katedra, Onos bažnyčia,
šventinis miestas. Mokinius sužavėjo edukacija ,,Jaunojo mago mokykla“, daug juoko ir gerų emocijų suteikė
Iliuzijų kambarys. Įgytos šventinės emocijos, susižavėjimas Lietuvos sostine, draugiškų tarpusavio santykių
ugdymas.
5 klasės mokiniai

Spektaklis ,,Dovana“
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. Ketvirtokai parodė savo kūrybinius gebėjimus ir padėjo
darželinukams pasidaryti darbelį.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

4a klasė Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialale
Gruodžio 16 d. 4a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale. Į biblioteką mokiniai atvyko pasigaminti po
kalėdinį atviruką. Tačiau atvirukus gaminosi ne sau, o savo klasiokams.
Kiekvienam mokiniui ant lapelio reikėjo parašyti savo vardą, tada jie buvo
sumaišyti ir išdalinti kitiems vaikams. Būtent tam vaikui, su kurio vardu buvo
ištrauktas lapelis ir buvo piešiamas atvirukas ir rašomas kalėdinis sveikinimas.
Nupiešę atvirukus su šiltais linkėjimais, ketvirtokai džiugiai jais apsikeitė.
Ketvirtokai iš bibliotekos išsinešė ne tik po gražų atviruką, bet ir šventinę nuotaiką.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Ketvirtokai savanoriauja ,,Šiaulių letenėlėje”
Gruodžio 5, 12, 19 d. Rėkyvos progimnazijos 4A ir 4B klasių mokiniai
savanoriavo ,,Šiaulių letenėlėje”. Ketvirtokai noriai kibo į darbus. Vieni plovė maisto
indelius ir maitino kačiukus, kiti valė kačių tualetus, treti plovė grindis. Po darbų buvo
leista pažaisti su kačiukais. Ir moksleiviams, ir gyvūnams džiaugsmas buvo vienodas:
vieni mėgavosi kačiukų žaidimais, kiti – laisve.
Ketvirtokų, savanoriavusių ,,Šiaulių letenėlėje”, mintys:
„Buvo įdomu dirbti ir stengiausi kuo daugiau ir kuo greičiau padaryti.
Savanorystė – svarbus dalykas, kiekvienas turėtų tuo užsiimti“; „Prieglaudoje man labai patiko. Buvo labai
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įdomu ir džiaugiuosi, kad galėjome padėti gyvūnams. Praleistos valandos tikrai neveltui“, „Labai patiko
savanoriauti gyvūnų prieglaudoje. Smagu, kad galėjome nors šiek tiek padėti beglobiams gyvūnams“.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Edukacija ,,Šiaulių miesto ir krašto istorija dokumentiniuose vaizdo įrašuose”
Sausio 15 dieną penktokai dalyvavo edukacijoje ,,Šiaulių miesto ir krašto
istorija dokumentiniuose vaizdo įrašuose“, kuri vyko P. Višinskio bibliotekoje.
Mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie Šiaulių miestą atgimimo laikotarpiu.
Penktokai stebėjo žymius įvykius nuo 1989 m. iki 1991 m. pabaigos: Vasario 16
dienos minėjimas 1989 m.; Baltijos kelias 1989 m.; 1991 m. sausio 12 d. mitingas
Saulės laikrodžio aikštėje paremti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę; 1991 m.
sausio 13 dienos įvykiai; 1991 m. vasario 9 d. referendumas dėl Lietuvos
nepriklausomybės; Vasario 16 dienos minėjimas 1991 m.; Pergalės paminklo išmontavimas Prisikėlimo
aikštėje. Žinias įtvirtino dalyvaudami interaktyvioje viktorinoje.
Daia Narkienė, matematikos mokytoja

Anglų kalbos renginys - edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų - Amerikos skaitykloje ,,Cities in Lithuania and the USA”
Sausio 17 dieną 6A, 6B, 7, 8 klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja R.
Ramonienė vyko į Šiaulių m. P. Višinskio biblioteką. Šio susitikimo metu mokiniai
kalbėjosi apie didžiausius, labiausiai lankytinus bei palikusius didžiausią įspūdį
miestus Lietuvoje ir Amerikoje. Sužinojome, jog Florida yra vienas iš amerikiečių
mėgstamiausių miestų. Daugeliui mokinių jis patinka dėl pramogų parkų įvairovės
bei įspūdingo grožio paplūdimių. Mūsų mokyklos mokiniai draugams iš Amerikos
papasakojo apie Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Palangą bei savo gimtąjį miestą –
Šiaulius. Aptarėme ir pramogas, kuriomis galima pasimėgauti apsilankius Lietuvos
didžiuosiuose miestuose. Susitikimas baigėsi diskusijomis, kur abiejų grupių mokiniai norėtų nuvykti ir praleisti
savo vasaros atostogas.
Greta Garnytė, 8 klasės mokinė ir Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

Rėkyvos bibliotekoje – Metų knygos herojų kūrybinės dirbtuvės
Vasario 3 dieną Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos
filiale (Energetikų g. 7) įvyko antrasis susitikimas su 1A ir 1B klasėmis
(mokytojos Vita Ravkienė ir Violeta Nečajeva), skirtas Metų knygos 2019 rinkimų
akcijai. Šį kartą, jau panagrinėję ir išklausę knygų pristatymus mokiniai piešė savo
nagrinėtų knygų veikėjus. Mokiniai piešiniuose pavaizdavo situacijas iš
perskaitytų istorijų. Pirmokai piešė Beną, kuris sugeba „susiūti” sapnus, mergaitę,
bijančią lietaus, stebuklingus senelio batus, pūkį karalių.
Vaikai taip stengėsi pavaizduoti knygų veikėjus, kad jiems neužteko laiko
atlikti užduočiai, todėl piešinius galėsime išvysti jau kitą savaitę! Iki pat akcijos pabaigos – vasario 14 dienos –
veiks pirmokų piešinių paroda „Mano metų knygos herojus”. Taigi, mokiniai kūrybingai praleido rytmetį
bibliotekoje, papasakojo savo įspūdžius apie perskaitytas knygas, o kitą pirmadienį vyks paskutinis renginys,
kuriame jie pasitikrins savo žinias apie perskaitytas knygas!
Violeta Nečajeva, pradinių klasių mokytoja
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