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MOKYKLOS ĮVYKIAI
2017-2018 m. m. I-o pusmečio rezultatai
Sveikiname visus sėkmingai baigus 2017-2018 m. m. pirmą
pusmetį!
MOKINIAI, KURIE PIRMĄ PUSMETĮ UŽBAIGĖ
AUKŠTESNIUOJU LYGIU/ MOKOSI 9-10KAIS:
Klimantavičiūtė Viltė, 1 klasė
Lukytė Goda, 1 klasė
Poškevičiūtė Viltė, 1 klasė
Tenikaitytė Augustė, 1 klasė
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Goštautas Arnas, 1 klasė
Urbonas Dominykas, 2A klasė
Spudas Mindaugas, 3A klasė
Bula Arijus, 3A klasė
Pangonis Rokas, 3A klasė
Švambarys Dovydas, 3A klasė
Citavičiūtė Luknė, 3B klasė
Formaniukaitė Elija, 3B klasė
Mikalauskaitė Neda, 6A klasė
Sabulytė Ineta, 6A klasė
Dulinskaitė Lauryna, 7 klasė
MOKINIAI, KURIE MOKOSI 8-10KAIS:
Garnytė Aušrinė, 6B klasė
Kaltanaitė Milana, 6B klasė
Ivanauskaitė Emilija, 6B klasė
Butkevičiūtė Medeinė, 7 klasė
Česnauskaitė Ieva, 8 klasė
Gutauskaitė Rusnė, 8 klasė
Krilauskaitė Agnė, 8 klasė
MOKINIAI, KURIE NEPRALEIDO NĖ VIENOS PAMOKOS PER PIRMĄ PUSMETĮ:
1 klasė - Lukytė Rugilė, Sebeikaitė Leila, Šelmakov Artiom
2A klasė - Banytė Austėja
2B klasė – Gedminas Oskaras, Gestautas Džiugas, Švederauskas Aronas
3A klasė - Bula Arijus
4 klasė – Balčiūnas Mindaugas, Kazakaitytė Auksė, Raižytė Gabija
5 klasė – Česnuliavičiūtė Gustė, Pangonis Dovydas
6B klasė – Garnytė Greta
TOP 10 geriausi mokiniai pagal vidurkius:
1. Mikalauskaitė Neda, 6A klasė (vidurkis 9,76)
2. Dulinskaitė Lauryna, 7 klasė (vidurkis 9,66)
3. Gutauskaitė Rusnė, 8 klasė (vidurkis 9,64)
4. Sabulytė Ineta, 6A klasė (vidurkis 9,36)
5. Butkevičiūtė Medeinė, 7 klasė (vidurkis 9,26)
6. Česnauskaitė Ieva, 8 klasė (vidurkis 9,24)
7. Ivanauskaitė Emilija, 6B klasė (vidurkis 9,18)
8. Tamošaitytė Justė, 6B klasė (vidurkis 9,02)
9. Krilauskaitė Agnė, 8 klasė (vidurkis 8,98)
10. Garnytė Aušrinė, 6B klasė (vidurkis 8,9)
Linkime visiems labiau pasitikėti savo jėgomis ir antrąjį pusmetį užbaigti dar geresniais pažymiais.
Sėkmės!
v
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Kalėdų pasaka
Gruodžio 22 d. mokykla virto pasakų šalimi. 1-4 klasių
mokiniai su savo mokytojomis dalyvavo Kalėdiniame renginyje
,,Kalėdų pasaka“. Mokiniai, persirengę pasakų personažais, dainavo,
šoko, vaidino. Pirmokai šoko žvėrių letkį, antrokai dainavo ir
vaidino persirengę nykštukais, ožiukais, trečiokai dainavo angliškai,
ketvirtokai dainavo ir šoko pasipuošę įvairų pasakų herojais.
Renginį pradėjo ir vedė trečios klasės mergaitės.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė

Muzikinės parodijos

Gruodžio 22 d. Rėkyvos progimnazijos aktų salėje vyko Kalėdinis renginys, į kurį susirinko gausus 5-8
klasių mokinių, auklėtojų ir tėvelių būrys. Renginio metu Mokinių seimas padovanojo spektaklį „Snieguolė ir
septyni
nykštukai".
Taip
pat
jie
padainavo
Kalėdinę
giesmę
„Tyli
naktis".
Po spektaklio 5-8 klasių mokiniai parodijavo dainininkus ir grupes. Žiūrovai galėjo pasigėrėti Ingos
Valinskienės, Eugenijaus Ostapenko dainomis, ,,SEL“, ,,Tri poloski“, ,,Chrismas hip-hop“ grupių pasirodymais.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė
v

Pradinių klasių mokinių šaškių varžybos
Jau kelinti metai progimnazijoje rengiamos pradinių klasių
mokinių šaškių varžybos, kurių tikslas išsiaiškinti gabiausius
šaškininkus.
Sausio 15 dieną šaškių varžybose dalyvavo Viltė Poškevičiūtė ir
Armandas Meškauskas iš 1 klasės, Lėja Zavadskytė ir Dovydas
Jukna iš 2A klasės, Vilmantė Varanavičiūtė ir Vilius Rapševičius iš
2B klasės, Emilija Šmitaitė ir Mindaugas Spudas iš 3A klasės,
Kornelija Vaišnoraitė ir Benas Žolpis iš 3B klasės, Deimantė
Jackevičiūtė ir Jokūbas Bajarūnas iš 4 klasės.
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Surinkusi 5 taškus, mergaičių tarpe, nugalėtoja tapo Deimantė Jackevičiūtė iš 4 klasės. Tarp berniukų
nugalėjo Mindaugas Spudas iš 3A klasės, jis surinko 4,5 taško.
Džiaugiamės gabiais mūsų progimnazijos pradinukais!
Parengė pradinių klasių mokytoja Virginija Tunikaitytė

Popietė “Skaitymas man pramoga”
Sausio 15 d. Progimnazijos aktų salėje vyko popietė “Skaitymas man
pramoga” skirta 5 – 8 klasių mokiniams. Iš skirtingų klasių buvo suformuotos 4
komandos po 5 mokinius. Komisiją sudarė po vieną atstovą iš kiekvienos klasės.
Popietės metu komandos nariai turėjo atikti įvairias užduotis: programoje Kahoot
atsakyti į interaktyvios viktorinos klausimus apie pasakas, perskaičius pasaką
reikėjo suskaičiuoti jos veikėjus, suvaidinti pasaką. Popietės metu buvo
papasakota apie nemokamą elektroninę knygų biblioteką VYTURYS. Mokiniai
buvo pakviesti joje prisiregistruoti. Visiems popietės dalyviams buvo įteiktos
padėkos, o 1 ir 2 vietų nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.
Parengė bibliotekos vedėjos Kristina Juodeikienė ir Nijolė Bacienė

Knygų tausojimo akcija
Vasario 5-9 dienomis progimnazijoje vyks knygų tausojimo akcija, Prašome aplenkite
vadovėlius, o plonų viršelių vadovėliams uždėkite kampučius.
Parengė bibliotekos vedėjos Kristina Juodeikienė ir Nijolė Bacienė

RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ
Laimės keksiukai 2017
2017 m. gruodžio 4-8 d. Rėkyvos progimnazijos 1-8 klasių mokiniai ir mokytojos vykdė akciją ,,Laimės
keksiukai 2017” mokykloje ir Rėkyvos mikrorajone. Gruodžio 15 d. Rėkyvos
progimnazijos Mokinių seimo atstovės dalyvavo socialinėje akcijoje prekybos
ir pramogų centre ,,Akropolis”. Surinkta piniginė auka 535 Eur.
Iš paaukotų ir surinktų lėšų bus nupirktos reikalingos medicininės
priemonės onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė

4

2018 m. VASARIS Nr. 6 (98)
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

__________________________________________________________________________________________________

6B klasės išvyka į Jūrmalą

Gruodžio 29 dieną 6B klasės mokiniai su klasės vadove Neringa Vaidiliene vyko į Jūrmalą ir kalėdinę
Rygą. Mokiniai Jūrmaloje grožėjosi unikalia medine architektūra, apsilankė pajūryje, maudėsi “Livu” vandens
parke. Nuvykę į Rygą mokiniai aplankė Latvijos sostinės kalėdinį miestelį, grožėjosi Rygos architektūra.
Mokiniai turiningai praleido laisvalaikį.
Parengė 6B klasės vadovė N. Vaidilienė

4 klasės mokinių išvyka į Šiaulių m. priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

Gruodžio 12 dieną 4 klasės mokiniai vyko į Šiaulių m. priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Atvykusius
mokinius pasitiko priešgaisrinio gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Jie papasakojo, kaip galima tapti ugniagesiugelbėtoju, kokios jų pareigos budėjimo metu, pademonstravo gaisrininko aprangą, įrengimus, su kuriais vyksta į
nelaimės vietą. Mokiniams buvo leista apsivilkti drabužius, užsidėti deguonies kvėpavimo kaukes, įlipti į kai
kuriuos automobilius. Pareigūnai parodė patalpas, kur sportuoja, mokosi, gilina žinias apie gelbėjimo įrangą,
efektyvius gaisro gesinimo būdus. Ketvirtokai suprato, kad gesinti gaisrą, gelbėti žmones yra sunkus ir
atsakingas darbas.
Parengė udgymo karjerai specialistė N. Bacienė
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5 klasės mokinių išvyka į Šiaulių m. priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą
2017-12-19 penktos klasės mokiniai lankėsi Šiaulių miesto
priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Pareigūnai papasakojo, kokius
darbus atlieka budėjimo metu: iki pietų mokosi, gilina žinias apie
gesinimo būdus ir priemones, pagalbos teikimą, vėliau sportuoja,
stiprina fizines jėgas, o jei yra iškvietimų – gesina gaisrus, gelbėja
žmonių gyvybę auto įvykiuose. Mokiniai galėjo apsivilkti drabužius,
užsidėti deguonies kvėpavimo kaukes, apžiūrėti gelbėjimo darbams
reikalingą įrangą. Penktokai domėjosi, kur galima įgyti ugniagesiogelbėtojo profesiją.
Parengė udgymo karjerai specialistė N. Bacienė

Septintokai dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Laisvė“

Sausio 12 dieną septintokai dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Laisvė“. Ši akcija skirta sausio 13-osios aukoms
pagerbti. Kartu su miesto progimnazijų ir gimnazijų mokiniais septintokai dėliojo žodį: ,,LAISVĖ!“
Parengė 7 klasės vadovė D. Jasiūnienė

SVARBU…
Kviečiame mokinius ir jų tėvelius registruotis elektroninėje knygų bibliotekoje

www.vyturys.lt
Registruojantis reikia:
1. Atverti tinklalapį www.vyturys.lt
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2. Paspausti mygtuką registruotis:

3. Atsivers dialogo langas, kuriame reikia įrašyti savo (jei neturite tėvelių) elektroninį paštą ir slaptažodį (jį
reikės atsiminti, kad vėliau galėtumėte patekti į elektroninę biblioteką). Tuomet spustelkite mygtuką TOLIAU.

4.Tuomet jei esate mokinys ar mokytojas ir pats kuriatės paskyrą spauskite mygtuką KITI SKAITYTOJAI, o jei
už jus registruoja tėveliai su savo elektroniniu paštu paspauskite TĖVAI. Tuomet vėl spustelkite mygtuką
TOLIAU.

5. Dabar įrašykite savo (o jei registruoja tėveliai vaiko vardą), amžių ir dovanos kodą. Mūsų mokyklos dovanos
kodas yra siauliai021. Tuomet paspausite REGISTRUOTIS.
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6. Puiku, paskyrą sukūrėte, tad nuo šiol galėsite skaityti knygas ir kompiuteryje, ir telefone, ir planšetiniame
kompiuteryje.

7. Dabar beliko prisijungti ir skaityti.
8. Į visus klausimus dėl kilusių nesklandumų registruojantis ar prisijungus galite kreiptis į bibliotekos vedėjas.
Gero skaitymo
Parengė 7 klasės vadovė D. Jasiūnienė

ĮDOMU…
Įdomūs faktai apie sniegą
Kiekviena snaigė nėra unikali. Dauguma snaigių, bekrisdamos į žemę, tiesiog sulimpa viena su
kita, štai kodėl žmonėms gali pasirodyti, jog šios skirtingos.
Snaigė yra sudaryta iš permatomų, susijungusių tarpusavyje ledo kristaliukų. Ir snaigės nėra
baltos, jos - skaidrios. Kai saulės šviesa pasiekia sniegą, ledo kristaliukai ją atspindi ir ji žaibiškai grįžta atgal, ir
tai, ką mes matome, yra saulės šviesos spalva – balta.
Sniegas technišku požiūriu yra mineralas kaip geležis ir druska. Ką tik nukritusioje snaigėje
galime aptikti nuo 90 iki 95 proc. oro. Didžiausias ledo gabalas, kada nors nukritęs žemėn, buvo 6
metrų skersmens, tai įvyko Škotijoje 1849-ųjų rugpjūčio 13-ąją.
80 proc. pasaulio vandens yra sukaupta ledynuose ir sniege. Per pūgą gali prisnigti apie 40 mln.
tonų sniego. Pūgos smarkumas gali prilygti 120 –čiai atominių bombų.
Idealiausia temperatūra lipdyti sniego gniūžtėms yra 0 C. Gigantiškas sniego senis (62 pėdų )
buvo pastatytas Aliaskoje. Žemiausia patvirtinta temperatūra žemėje buvo užfiksuota Antarktidoje
1999 metais, buvo – 89,2 laipsnio Celcijaus, nepatvirtintais duomenimis tais pačiais metais
temperatūra nukrito iki -91 laipsnio Celcijaus.
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