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6B klasės mokinių išvyka į Šiaulių Gyvūnų globos
namus "Binada“
Rugsėjo 29 dieną 6B klasės mokiniai vyko į Šiaulių Gyvūnų
globos namus "Binada", lydimi klasės vadovės Neringos
Vaidilienės. Mokiniai vežė beglobiams šuniukams ir
kačiukams maisto, mielai vedžiojo šunelius, klausėsi
pasakojimų, kaip jie čia atsirado, kokie negailestingi būna
šeimininkai, norintys, atsikratyti nebereikalingo augintinio.
Vaikai įdėmiai klausėsi pasakojimo, kaip gyvūnai susiranda
namus. Mokiniai žadėjo čia dar ne kartą sugrįžti.
Parengė 6B klasės mokinė Justė Tamošaitytė

Angelų sargų diena Rėkyvos bibliotekoje
Spalio 2 dieną, per profesinę policininkų arba angelų sargų dieną, į Rėkyvos biblioteką vyko 5- tos ir 6A
bei 6 B klasių mokiniai, lydimi klasių vadovių I. Rimkuvienės, K. Juodeikienės ir N. Vaidilienės.
Bibliotekoje svečiavosi Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjas Donatas Šimkus,
tyrėja Jūratė Berziuskienė bei bendruomenės pareigūnė Akvilė Mišeikienė. Jie mokiniams pateikė daug
naudingos praktinės informacijos apie
rūkymo bei alkoholio žalą, buvo
kalbėta apie elektroninių cigarečių
populiarumą ir jų žalą, buvo primintos
kelių eismo taisyklės, papasakota apie
socialinių
tinklalapių
pavojus.
Vaikams buvo primintos ramybės
valandos daugiabučiuose, priminta,
kaip reikia elgtis viešose vietose ir su
nepažįstamais žmonėmis, rūpinantis
savo saugumu. Mokiniai ir patys
pateikė
klausimų,
domėjosi
policininko profesija, klausė, ką reikia
baigti, norint būti policininku, koks fizinis policininko pasirengimas, ar tai sunkus darbas, iki kokio
amžiaus galima dirbti policininku. Tyrėjai ir pareigūnė mielai parodė tarnybinį automobilį, mokiniai
naudingai praleido popietę.
Parengė 6B klasės mokinė Emilija Ivanauskaitė

Akimirkos iš ketvirtokų užsiėmimo "Kūrybinė joga"

Parengė4 klasės mokiniai
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Projektas "Žalia stotele - auginu, prižiūriu, ragauju"

Spalio 9 d.mes – projekto "Žalia stotele-auginu, prižiūriu, ragauju" dalyviai nuėmėme moliūgų
derlių, pasidalinome mintimis apie moliūgų naudą. Dabar sveikai maitinsimės ir puošime moliūgais
Helouvyno šventę.
Parengė pradinių klasių mokytojai ir mokiniai

Pirmokai bibliotekoje
Spalio 6 d. Rėkyvos progimnazijos
bibliotekoje lankėsi pirmokai. Mokiniai
susipažino su biblioteka, knygų skaitymo
taisyklėmis, pradėjo pildyti perskaitytų knygų
aprašą. Visi norintys skaityti mokinukai
išsirinko po knygelę laisvalaikio skaitiniams.
Vaikai apsidžiaugė, kad perskaičius 10 knygų ir
jas aprašius gaus saldų prizą – ledinuką.
Parengėbibliotekininkės Kristina ir Nijolė

Edukaciniai užsiėmimai "Kūrybinė joga"
Spalio 12 d. progimnazijos aktų salėje 1, 2B., 3A. 3B ir 4
klasėje vyko edukaciniai užsiėmimai "Kūrybinė joga".
Užsiėmimą vedė Monika Domeikienė – vaikų rašytoja,
kūrybinės jogos vadovė, Šiaulių dailės galerijos
kultūrinės veiklos vadybininkė ir edukatorė.
Šie užsiėmimai vaikams labai patiko.
Parengė pradinių klasių mokytoja Violeta Nečajeva
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Edukacinė anglų kalbos pamoka"Tourismand Gides"
Spalio 12d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 6a ir 6b klasių
mokiniai dalyvavo edukacinėje anglų kalbos pamokoje
"Tourismand
Gides",
kuri vyko Šiaulių
turizmo
informaciniame centre. Pirmiausia mokytoja R.Ramonienė ir
mokiniai angliškai mokėsi pristatyti lankytinas Šiaulių miesto
vietas svečiams bei savo draugams iš kitų šalių, skaitė
turistams pateiktą informaciją lankstinukuose. Drauge
prisiminėme Katedros istoriją, aptarėme senosios miesto dalies
vertingus pastatus. Mokiniai sakė, kad savo draugus
supažindintų su „Dviračių‘, „Fotografijos“, „Aušros“
muziejais, nuvestų juos į du mieste esančius saldainių fabrikus
bei nuvežtų savo svečius į garsųjį „Kryžių kalną‘, esantį 12 km. nuo miesto.
Po kiek laiko prie edukacinės pamokos prisijungė gerb. Šiaulių miesto turizmo informacinio centro
direktorė Rūta Stankuvienė. Ji papasakojo mokiniams apie gidų darbą, aprodė Lietuvą bei Šiaulius
atspindinčius puodelius, raktų pakabukus, rankšluosčius bei kitus suvenyrus, kuriuos labiausiai perka
užsieniečiai, miesto svečiai bei patys šiauliečiai.
Mokiniai pamokoje sužinojo daug vertingos informacijos, liko patenkinti, išsiaiškino jiems rūpimus
klausimus, patobulino anglų kalbos žinias, išmoko naujų žodžių, terminų, posakių bei patarlių.
Parengė 6a klasės mokinė Neda Mikalauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė

Išvyka į Estiją
Spalio 14 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 6-8 klasių
mokiniai su Gegužių progimnazijosmokiniais vyko į Estiją.
Lankėmės didžiausiame Baltijos šalių mokslo centre AHHAA,
Tartumieste. Buvo labai įdomu pamatyti, išbandyti ir viską
paliesti. Pamatėme, kaip atrodo žmogauskūnas, kokią žalą daro
rūkymas plaučiams. Galėjome pasivažinėti su dviračiu ant lyno.
Regėjome,kaip ritasi viščiukai, ir stebėjome, kas vyksta
skruzdėlyno viduje. Nustebome, kokius stebuklus darovanduo...
Net patys save kėlėme su lynu! Taip pat lankėmės TARTU
senamiestyje, kopėme įMirties kalną. Tai, ką pamatėme ir
patyrėme kelionėje, dar ilgai prisiminsime...
Parengė Rugilė Kančiauskytė, progimnazijos mokinių seimo prezidentė

2017 m. Lietuvos regbio čempionai
Su dideliu džiaugsmu ir dar didesne padėka visai Rėkyvos
progimnazijos bendruomenei pranešu, kad 3 mokyklos
auklėtiniai Nojus Bulotas, Dovydas Pangonis ir
Domantas Čižas tapo 2017 m. Lietuvos regbio
čempionais.
Ačiū mokyklos direktoriui už sudarytas sąlygas
sportavimui.
Parengė "Vairo" regbio sporto klubo vardu treneris
Sigitas Kukulskis
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Rėkyviškiai Talkšos ekologiniame take
Spalio 17 dienos popietę Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2B
klasės mokiniai, JEB ,,Žaliasis žiogas" nariai, dalyvavo
jaunųjų gamtininkų centro edukaciniame užsiėmime
,,Gamtos stebuklaiTalkšos ekologiniame take", kurį vedė
mokytoja Inga Ivanauskienė. Jaunieji
progimnazijos
gamtininkai žygiavo ekologiniu Talkšos taku, žiūronais
stebėjo Talkšos ežero paukščius, atliko gamtos stebėjimo,
gamtotyros užduotis, mokėsi ieškoti informacijos žinynuose.
Parengė JEB ,,Žaliasis žiogas" vadovė I.Valatkevičienė

Akcija ,,Tausojame knygas ir sąsiuvinius“
Spalio mėnesio pradžioje progimnazijoje vyko akcija ,,Tausojame knygas ir
sąsiuvinius“. N. Bacienė ir K. Juodeikienė, bibliotekos vedėjos, tikrino visų
klasių vadovėlius, ar jie aplenkti, ar uždėti kampučiai ant minkštų viršelių, ar
nėra juose įrašų rašikliais. Norime pasidžiaugti pradinių klasių mokiniais, kurie
ypač kruopščiai lenkia ir prižiūri vadovėlius. Vyresnėse klasėse rasta dar
neaplenktų knygų.
R. Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir L. Kelpšienė, lietuvių kalbos mokytoja,
domėjosi, kaip mokiniai prižiūri sąsiuvinius. Buvo smagu vartyti tvarkingus pradinukų sąsiuvinius su
taisyklingai užrašytomis antraštėmis. 2-4 klasių mokiniams reikėtų mažinti raides ir pasirinkti tinkamą
rašymo priemonę. Vyresniųjų klasių mokiniai netaisyklingai užsirašo antraštes, sąsiuviniuose
pasigendama tvarkos, daug ir be tikslo braukoma, aštuntokai naudoja net korektorius, kurie mokykloje
yra draudžiami. Norėčiau priminti, kad mūsų progimnazijoje ant sąsiuvinio viršelio užrašomas
mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio paskirtis. Iš sąsiuvinio neleidžiama
plėšyti lapų. Mokiniai rašo tik mėlynos spalvos. Rašant kontrolinius darbus ir per visų dalykų pamokas
draudžiama naudotis korektoriais. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai
parašytą raidę ir virš jos užrašo reikiamą. Mokiniams reikėtų laikytis antraščių rašymo tvarkos, o mes
dar sugrįšime patikrinti vadovėlių ir sąsiuvinių.
Parengė L. Kelpšienė, lietuvių kalbos mokytoja

Išvyka prie Talkšos ežero. Visuotinė mankšta
Saulėtą spalio 17 dienos popietę mūsų progimnazijos 2B
ir 3A klasių mokiniai, vyko prie Talkšos ežero. Prie geležinės
lapės susirinko gausus įvairaus amžiaus miesto mokyklų
moksleivių ir gyventojų būrys.Visi dalyvavo visuotinėje
mankštoje, skirtoje paminėti tarptautinę sveiko stuburo dieną.
Skambant linksmai muzikai pasimankštinome, išmokome
naujų pratimų. Sportuokime visi ir būsime sveiki!
Parengė pradinių klasių mokytojos V. Ravkienė I.
Valatkevičienė

2a klasės išvyka į Žaliūkių malūno sodybą
Spalio 6 d. 2A klasės mokiniai lankėsi gyvūnų prieglaudos
namuose ,,Binada". Prieglaudoje gyvena 54 gyvūnai. Visi šuniukai ir
kačiukai yra prižiūrėti. Kai kurie šuniukai jau sulaukė net 20 metų.
Prieglaudos vadovė Adelė padėkojo antrokams ir jų tėveliams
už atvežtą maistą, kad vaikai neabejingi beglobiams gyvūnams.
Mokiniai patobulino pažinimo kompetenciją
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė
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Šiaulių MSIC veiklos pristatymas
Rugsėjo 28 dieną į mūsų progimnaziją atvyko savanoris
Kajus Pijus iš Šiaulių MSIC ir supažindino su Lietuvos
moksleivių sąjungos struktūra. Kajus papasakojo, kokius
renginius, forumus organizuoja LMS mokinių balsui išreikšti.
Kartu su mūsų progimnazijos Mokinių seimu aptarė mokiniams
aktualias problemas Šiaulių mieste. Savanoris iš Šiaulių MSIC
pasiūlė savivaldų mokymus.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė

Projektas „Laimingas vanduo-Lietuvos gyvastis“ ir
akcija „Globojame Rėkyvos ežerą“. Mokinių mintys
2B klasės mokinių mintys
✓ Šiukšlės teršia aplinką. (Ieva)
✓ Stiklo šukės gali sužeisti. (Vilmantė)
✓ Nešvarioje aplinkoje nesmagu žaisti. (Vilius)
✓ Užterštame vandenyje negalima maudytis. (Oskaras)
✓ Plastikinius butelius reikia priduoti į supirktuvę.
(Džiugas)
3A klasės mokinių mintys:
✓ Tokios akcijos būtinos, kad būtų Rėkyvos ežero vanduo švarus. (Meida)
✓ Jei būtų užterštas vanduo, tai vasarą žmonės negalėtų maudytis. (Rokas)
✓ Tokių akcijų metu mes renkame šiukšles, saugome gamtą. (Arijus)
Parengė pradinių klasių mokytoja V. Ravkienė

Anglų kalbos edukacinė pamoka Šiaulių m. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje
Anglų - Amerikos skaitykloje ‘MyFutureProfession‘. Sveika gyvensena
Spalio 20 d. 6 - 8 klasių mokiniai ir jų anglų kalbos mokytoja R. Ramonienė vyko į Šiaulių m. P.
Višinskio bibliotekos Anglų – Amerikos skaityklą. Renginio - edukacinės pamokos tikslas: pasikalbėti
su draugais už Atlanto apie savo svajones, ateities profesijas bei tikslus. Pasidomėti kokios profesijos
yra populiarios užsienyje. Tai antrasis šiais mokslo metais
renginys – edukacinė anglų kalbos pamoka drauge su
mokiniais iš Amerikos, kurios pradžioje vaikai pristatė
skaidres bei plakatus apie savo ateities profesijas.
Sužinojome, kad mokiniai labiausiai nori būti
futbolininkais, krepšininkais, gydytojais, medicinos
seselėmis, kirpėjais, animacinių filmų kūrėjais ir net
astronautais. Progimnazijos mokiniai taip pat papasakojo,
kurias šalis svajoja aplankyti ateityje, kokias užsienio
kalbas norėtų išmokti, pristatė sudarytus nedidelius užsibrėžtų tikslų sąrašus. Viską moksleiviai pateikė
spalvotose, įvairiose skaidrėse, už kurias užsiėmimo pabaigoje sulaukė pagyrimų iš užsieniečių.
Medeinė pristatė išsamias skaidres bei piešinį apie nuodingus ir nenuodingus grybus. Papasakojo,
kuriuos grybus galima valgyti, ir kurių ne, taip pat išsamiai nusakė jų išvaizdą.
Virtualios edukacinės pamokos pabaigoje moksleiviai pasiklabėjo apie artėjančias šventes, kaip
ruošiasi jas švęsti. Paklausė vieni kitų po keletą klausimų. Apsitarė, kad kito užsiėmimo metu norėtų
parengti pristatymus apie savo mokyklas, pateikti nuotraukų ar net neilgų video klipų.
Vaikai puikiai praleido laiką pasvarstydami apie savo ateitį. Taip pat sužinodami dar daugiau
amerikietiškų tradicijų bei šventimo būdų susijusių su artėjančiomis šventėmis. Žinoma, kaip ir
kiekvieną kartą progimnazijos mokiniai praplėtė savo anglų kalbos žodyną.
Parengė 8 klasės mokinė Rusnė Gutauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Rita Ramonienė
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Penktokų krikštynos
Spalio 23 dieną aštuntos klasės mokiniai pakrikštijo penktokus. Aštuntokai parengė 4 Antikos
stoteles, kurias penktos klasės mokiniai smagiai apkeliavo. Tose stotelėse juos pasitiko graikiškosios
deivės su įvairiomis užduotimis. Didžiukai liko
patenkinti, kad mažesnieji visai puikai klausė. Jie tikisi,
kad ir penktokams patiko krikštynos.
Aštuntokų individualios nuomonės:
Agnė – manau, kad penktokai išmoko draugiškai dirbti
grupėse. Armida – manau, kad jaunesnieji mokiniai
atsakę į viktorinos klausimus apie mokyklą dabar ją
geriau pažins. Ugnė – likau patenkinta renginiu, nes
tuomet galėjau pasijusti viršesne ir vyresne už
mažuosius. Emilija ir Aurėja – smagiai praleidome
laiką. Ieva – buvo smagu, kad penktokai įdėmiai
klausėsi ir įvykdė visus nurodymus. Smagu buvo atrodyti kaip Graikijos deivė Hera. Rusnė – gaila, kad
tik keli vaikai žinojo mokyklos himną, bet džiugu, jog jie puikiai klausė. Edvinas J – manau, kad reikėjo
labiau juos pakankinti! ☺ Lukas – šaunu, kad penktokai taip greitai atliko užduotis. Žymantas – buvo
smagu jiems pravesti krikštynas ir įsikūnyti Graikijos dievą Dzeusą. Edvinas – linksma buvo
sudalyvauti mūsų klasės rengtame renginyje su penktokais.
Parengė 8 klasės mokinė Rusnė Gutauskaitė

Mokytojų diena ,,Ačiū, mokytojau, kad esi”
Mokytojų diena – didelė šventė. Ji svarbi tiek mokiniams, tiek mokytojams. Mūsų progimnazijos
Mokinių seimas pasistengė, kad šią spalio 5 dieną progimnazijos
mokytojai pasijustų pagerbti ir ypatingai pasveikinti.
Šiais metais mokiniai sugalvojo išties įdomų būdą pasitikti
mokytojus – jiems buvo įteikti raudoni rašikliai bei su meile
mokinių gaminti atvirukai.
Ypatingą nuotaiką sukūrė mokytojų kambarys. Spalvoti
rudeniniai klevo lapai ir gražiausi mokinių palinkėjimai bei
nupiešti mokytojų šaržai.
Po pamokų mokiniai progimnazijos mokytojus pradžiugino
sveikinimo koncertu. Su nuotaika atliktos dainos, sportinių šokių
pasirodymai bei teatralizuotas pasveikinimas paliko neišdildomų
įspūdžių.
Mokytojai dar kartą įsitikino, kokie gabūs ir nuostabūs progimnazijos mokiniai. Kiek daug tikros meilės
ir prisirišimo glūdi mumyse. Stiprus ryšys sieja mokinius ir mokytojus.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė

Rugsėjo 1 – osios šventė Rėkyvos progimnazijoje
Rugsėjo pirmoji šventė visiems – dideliems ir mažiems. Ši
diena vadinama mokslo ir žinių diena, taikos diena. Šią dieną
prasideda mokinių ir mokytojų kelionė po žinių šalį. Mūsų tikslas
toje kelionėje ne tik išmokti gerai skaityti, skaičiuoti, bet taip pat
mokytis gerumo, draugiškumo. Nesvarbu kelintas šis rugsėjo
skambutis pirmasis ar aštuntasis. Kasmet jis vis naujas, vėl
įpareigojantis.
Mokslo metų pradžios šventėje, kuri vyko progimnazijos
kieme. Progimnazijos direktorius Romas Senkus pasveikino visas klasių grupes ir palinkėjo 22 –iems
pirmokams kuo drąsiau įsilieti į bendruomenę.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė
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Paroda ,,KĄ VEIKI? TAVO PIN KODAS 2017”
Rugsėjo 7 d. Šiaulių arenoje šurmuliavo laisvalaikio užimtumo
paroda „Ką veiki?“ TAVO PIN KODAS 2017. Rėkyvos
progimnazijos mokytojų ir mokinių komanda pasiūlė įdomių,
judrių ir nuotaikingų užsiėmimų, kurie kiekvienam parodos
dalyviui leido išbandyti savo jėgas, kūrybingumą, išradingumą.
Buvo pristatytos veiklos: darbeliai su kvilingo technika, Kneipo
tako maketas, antspaudavimas su gamtine medžiaga.
Parengė pradinių klasių mokytoja I. Kievišienė

Miesto šventės eisena „Šiaulių dienos”
Rugsėjo 8 d. gausus Rėkyvos progimnazijos mokinių ir
mokytojų būrys dalyvavo šventinėje „Šiaulių dienų“ eisenoje.
Lydimi trijų gandrų, pasipuošę žalais skėčiais energingai
žygiavo Šiaulių miesto gatvėmis, ir garsiai skelbė, kad yra
,,Rėkyva“, o visus šiauliečius sveikino žodžiais:
„ Mes iš ten - Rėkyvos mokiniai –
Kur ežeras banguoja,
Aplink žalia gamta
Kasryt ištiesusi rankas
Kiekvieną pasitinka –
Rėkyvos mokyklaᵎ“
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2A klasės išvyka į interaktyvų LINPRA infomobilį
Rugsėjo 13 d. 2A klasės mokiniai aplankė interaktyvius
LINPRA infomobilius. Jie susipažino su 3D spausdintuvais, staklių
valdymo bei gamybos ciklo simuliacinėmis programomis, žmogaus
fiziologinių savybių testavimo įranga.
Antrokams buvo smagu pamatyti, atrasti, patirti ir išbandyti.
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Europos kalbų diena Rėkyvos progimnazijoje
Rugsėjo 26 dienos rytą Rėkyvos progimnazijos Mokinių seimas
paruošė stendą apie Europos šalis. Mokyklos bendruomenė turėjo galimybę
susipažinti su Europje gyvenančiais gyventojai, jų sostinėmis ir kalbomis
Maždaug pusė visų gyventojų gali kalbėti kuria nors iš užsienio kalbų.
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Nariuotakojai Rėkyvos progimnazijoje
Spalio 23 d. mūsų progimnaziją aplankė svečiai iš
Palangos. Tai vienintelė per Lietuvą jau trečius metus
keliaujanti nariuotakojų ekspozicija, su kuria susipažino
mūsų progimnazijos pradinių klasių mokiniai. Vyko
edukacinės pamokėlės, kurių metu vaikai ne tik pamatė,
bet ir sužinojo daug naudingos ir įdomios informacijos.
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