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Mokyklinių žinių įvairovė
Lietuvių kalbos savaitė „Nė dienos be lietuvių kalbos“
Vasario 3-7 d. mūsų progimnazijoje vyko lietuvių kalbos savaitės ,,Nė dienos be lietuvių kalbos“ renginiai, kuriuos organizavo
lietuvių kalbos mokytojos. Bibliotekoje buvo eksponuojami mokinių darbai ,,Skaitome K. Donelaičio ,,Metus“. Ši iliustracijų
paroda skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Vyko raštingumo konkursas, popietė ,,Sveiks, svieteli margs“,
lietuvių kalbos olimpiada, dailyraščio konkursas bei viktorina 8 klasėms ,,Ko išmokome“. Vasario 3 d. ,,Sandoros“
progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių diktanto konkursas. Džiaugiamės, kad šiame konkurse mūsų mokyklos
mokiniai pasirodė puikiai: I vietą laimėjo 6a klasės mokinys Ainius Pikūnas (mokytoja A. Pigulevičienė), III vietą užėmė 5b
klasės mokinė Saulė Vaserytė (mokytoja I. Valeikienė).
Mokytojos džiaugiasi, kad gimtąją kalbą gerai moka nemažai progimnazijos mokinių. Žinoma, tobulėjimui ribų nėra…
Linkime sėkmės Dainų progimnazijos raštingumo konkurso, lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojams, nes jie atstovaus mokyklai
įvairiuose miesto konkursuose.
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Dainų progimnazijos samariečių gerumo darbai
Dainų progimnazijos jaunieji samariečiai: Erika Lymarytė, Gabrielė Paškevičiūtė, Sima Steponaitytė, Augustė Norgėlaitė,
Vytautė Urbonaitė, Viltė Juškevičiūtė, Viktorija Sabulytė, Justina Griniūtė, Deimantė Šumskytė, Živilė Poškutė su tikybos
mokytoja L. Jankauskiene, vasario 11 dieną Pasaulinės ligonių dienos proga lankėsi Vaiko ir motinos klinikos reabilitacijos
skyriuje su meile ir nuoširdumu dovanodami džiaugsmo akimirkas, rankų darbo atvirukus ir tulpių žiedus kiekvienam ligoniui.
*********************************************************************

6 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės „Saugausi aš – saugo mane“
Vasario 12 d., po pamokų, 6-ųjų klasių mokinius į kūrybines dirbtuves pakvietė matematikos mokytoja, 6a klasės
vadovė Albina Eitutienė. Užsiėmimo tikslas – skatinti mokinius saugiai elgtis gatvėje, saugoti save ir kitus. Nors įvairios šalies
institucijos aktyviai dirba, gerindamos eismo saugumą Lietuvoje, tačiau labiausiai eismo sauga priklauso nuo pačių eismo
dalyvių. Svarbu, kad kiekvienas žmogus prisiimtų atsakomybę už save ir už kitus eismo dalyvius. Dirbdami grupėse, mokiniai
ugdė savo kūrybinius gebėjimus, kūrė informacinius plakatus saugaus eismo taisyklių laikymosi tema, juos pristatė savo
draugams. Kiekvienas pakartojo taisykles apie tai, kaip pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais, kaip taisyklingai
pereiti į kitą važiuojamosios dalies pusę, ką daryti artėjant specialiajai transporto priemonei su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais
(arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir (arba) specialiaisiais garso signalais. Mokiniai prisiminė, kad pėstiesiems
draudžiama eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai, draudžiama išeiti iš už stovinčios

transporto priemonės ar kitos kliūties, draudžiama eiti dviračių takais. Džiugu, kad kiekvienas suprato esantis eismo dalyvis,
kuriantis saugaus eismo kultūrą.
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5- tų klasių viktorina „Saugus internete“
Vasario 11 d. minima pasaulinė Saugesnio interneto diena. Šiai dienai paminėti Dainų progimnazijoje vyko 5-tų klasių
viktorina „Saugus internete“. Renginio pradžioje penktokų buvo paprašyta įsivaizduoti, kas nutiktų, jei staiga nebeliktų
interneto… Mokiniai sakė, kad nebegalėtų gyventi, kad tektų slėptis po antklode arba verkti atsistojus į kampą. Emocingai
diskusijai nurimus, suvokus, jog internetas neprapuolė, viktorinos dalyviai, atlikdami įvairias užduotis, pasitikrino, ar moka
pakankamai saugiai elgtis elektroninėje erdvėje.
Penktokų atliktas užduotis tikrino bei vertino komisija, kurią sudarė 7c klasės merginos (Giedrė, Ema, Deimena ir Austėja).
Geriausiai pasirodė 5a klasės „Raudonųjų“ komanda ir pelnė I vietą, II vietą užėmė 5c klasės „Planšetės“, o III vieta atiteko 5b
klasės komandai. Dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais bei saldžiais prizais. Renginį organizavo informacinių technologijų
mokytoja Danguolė Zigmantaitė.
**************************************************************

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Dainų progimnazijoje
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – išvakarėse Dainų progimnazijos bendruomenė susirinko aktų
salėje, kur įvyko valstybinės šventės minėjimas ir šventinis koncertas „Tu mažutė, tu telpi visa į Čiurlionio karalių
delnus“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Stapulionienė kalbėdama pabrėžė Vasario 16-osios svarbą kiekvienam
lietuviui, padėkojo bendruomenės nariams – tėvams, personalui, mokytojams ir mokiniams – už iniciatyvumą, aktyvumą,
sąžiningą darbą bei pasiekimus ir įteikė padėkos raštus. Padėkos raštais buvo apdovanoti ir mokyklos 5-8 klasių mokinių
konkurso „Eruditas 2013“ nugalėtojai: Severinas Kvedaras (5a kl.), Ainius Pikūnas (6a kl.), Rūta Švambarytė (7a kl.),
Tautvydas Mačiulis (8a kl.). Minėjimą pratęsė šventės organizatorių parengtas įspūdingas koncertas, kuriame pasirodė liaudiškų
šokių studija „Šermukšnėlė” (vadovė Indrė Chotiašovienė), šokių studija „Kosmėja“ (vadovė Diana Maciuvienė), lietuvių kalbos
mokytojos Ingos Valeikienės parengti skaitovai, kanklininkė Živilė Poškutė, akordeonininkė Gabrielė Nosamaitė, pianinu grojo
Grantas Šapkinas, visus sužavėjo gitaros virtuozas Laurynas Kerežius, dainavo mokytojos Vitalijos Padgureckienės parengtos
mažosios dainininkės ir dar visai neseniai susikūręs vokalinis ansamblis, kuriam vadovauja muzikos mokytoja Vilma Valiukienė.
Bendruomenės nariai nuoširdžiai dėkojo šventės organizatorėms – Laimai Varanavičienei, Marytei Ruzgytei, Ingai
Valeikienei, Dianai Maciuvienei ir Silvai Petrušinai – už malonias akimirkas.
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Vasario 16- osios minėjimas Prisikėlimo aikštėje
Vasario 16- ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Dainų progimnazijos 6a ir 7c klasių mokiniai bei jų auklėtojos
(A. Eitutienė, A. Pigulevičienė) paminėjo ypatingai: žygiavo Šiaulių miesto moksleivių eisenoje nuo Didždvario gimnazijos iki
Prisikėlimo aikštės, dalyvavo iškilmingame minėjime, giedojo Lietuvos himną, klausėsi šventinio koncerto. Šeštokai ir
septintokai didžiavosi, kad Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Šiaulių miesto jaunimo vardu kalbėjo mūsų
progimnazijos 7b klasės mokinė Goda Katkutė. Goda yra Lietuvos moksleivių sąjungos narė, Šiaulių miesto moksleivių
savivaldų informavimo centro savanorė, todėl savo kalboje pabrėžė, kad jauni žmonės turi būti pilietiški, aktyvūs, darbštūs,
siekiantys užsibrėžtų tikslų. Džiugu, kad mokiniai, švęsdami Lietuvos valstybines šventes, bręsta sąmoningi, branginantys laisvę
ir mylintys savo gimtąjį kraštą.
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Seminaras „Mokymosi tikslų kėlimas ir įgyvendinimo sėkmės bei nesėkmės“
Vasario 26 d. Dainų progimnazijoje viešėjo Šiaulių pedagoginės tarnybos psichologė Audra Bardauskienė, kuri 7-8
klasių mokiniams vedė praktinį seminarą „Mokymosi tikslų kėlimas ir įgyvendinimo sėkmės bei nesėkmės“. Mokiniai buvo
pakviesti tapti geriausių miesto restoranų šefais ir siūlyti savo meniu, kurį sudarė ypatingi patiekalai – patarimai kiekvienam
mokiniui, kaip save motyvuoti, kad pavyktų išsikelti ir įgyvendinti tikslus.
*************************************************************************

Olweus patyčių prevencinė programa jau įgyvendinama
Dainų progimnazijoje
Ši programa Lietuvoje pradėta įgyvendinti nuo 2008 metais. Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof.
Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir
kitose pasaulio šalyse: JAV, Švedijoje, Islandijoje... Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas
mokykloje. Programos įgyvendinimo trukmė – 18 mėn. Programoje dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė – mokiniai,
mokytojai, kiti progimnazijos darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai).
Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:
· Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė.
· Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams.
· Progimnazijoje yra susitarta dėl elgesio ribų ir laikomasi taisyklių.
· Kiekvieno mokyklos darbuotojo pareiga - atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.
Olweus programos veiksmingumą lems progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimas. Mokytojai ir kiti
darbuotojai:
• Kas antrą savaitę susitinka ir 90 min. mokosi programos diegimo principų, analizuoja iškilusias problemas, teikia konstruktyvius
pasiūlymus;
• Stebi mokinius klasėje ir už jos ribų;
• Aktyviai reaguoja į netinkamą mokinių elgesį;
• Individualiai bendrauja su patyčiose dalyvaujančiais moksleiviais, jų tėvais.
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MŪSŲ PROGIMNAZIJOJE NESITYČIOJAMA
Kartą per savaitę progimnazijoje yra vedamos teminės Olweus programos klasės valandėlės.
Visi mokiniai privalo laikytis šių taisyklių, nukreiptų prieš patyčias:
1. Mes nesityčiosime iš kitų.
2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių yra tyčiojamasi.
3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
4. Jei sužinosime, kad iš kažko yra tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje ar namuose.
Informaciją parengė progimnazijos socialinė pedagogė G. Kurapkienė
*****************************************************************************

Jaunieji žurnalistai viešėjo „Šiaulių krašto“ redakcijoje ir „Splius“ televizijoje
2013-2014 m. m. Dainų progimnazijos jaunieji žurnalistai: Einoras Bunga (5a kl.), Ignas Skrodenis (5b kl.), Erika Lymarytė
(7a kl.), Gabrielė Paškevičiūtė (7a kl.), Aistė Bungaitė (7c kl.), Kornelija Zaksaitė (7c kl.), Raminta Steponaitė (7c kl.), Eidmantė
Radavičiūtė (7c kl.), Austėja Kirnaitė (7c kl.), Deimena Povilaitytė (7c kl.), Giedrė Stankūnaitė (7c kl.), ir jų vadovė Akvilė
Pigulevičienė lankėsi miesto laikraščio „Šiaulių kraštas“ redakcijoje ir regiono televizijoje „Splius“.
2013 m. spalio 14 d. dienraščio „Šiaulių kraštas“ redakcijoje mokiniams buvo įdomu klausytis specialiosios korespondentės
Editos Karklelienės pasakojimo apie žurnalistinio darbo ypatumus: medžiagos rinkimą, sisteminimą, straipsnių rašymą.
Fotografas Giedrius Baranauskas šmaikščiai ir linksmai papasakojo, ką tenka patirti ir išgyventi dirbant šį ypatingą darbą.
Laikraščio kalbos redaktoriai jauniesiems žurnalistams paaiškino, jog redaguoti parašytus tekstus reikia greitai, atidžiai ir
profesionaliai. Mokiniai susidomėję stebėjo, kaip laikraštis maketuojamas, ruošiamas spausdinimui.
Susitikimo pabaigoje „Šiaulių krašto“ korespondentė Edita Karklelienė teigė, kad žurnalistas visada turi gerbti savo pašnekovą,
bet kurioje situacijoje išlikti objektyvus bei sąžiningas, ir palinkėjo mokiniams būti kūrybingiems, stropiai mokytis lietuvių
kalbos, ateityje nebijoti rinktis žurnalisto profesijos.

2014 m. vasario 24 d. regiono televizijoje „Splius“ mokiniai susidomėję klausėsi žurnalistės, žinių laidos vedėjos Astos
Stankūnienės ir jos kolegų pasakojimo apie savaitraščio „Šiauliai plius“ leidybą, naujienų portalo „Etaplius.lt“ turinio kūrimą,
autorinių televizijos laidų rengimą.
Jauniesiems žurnalistams buvo smagu patiems apžiūrėti ir rankose palaikyti televizijos operatoriaus filmavimo kamerą,
pamatyti studiją, kurioje kuriamos autorinės laidos, kalbinami žymūs žmonės. Labiausiai mokiniams patiko žinių studijoje, kur
vedėja A. Stankūnienė parodė, kaip reikia skaityti naujienas, o paskui leido ir jauniesiems žurnalistams pabandyti. Sėsti į žinių
vedėjos kėdę išdrįso Gabrielė, Erika ir Deimena. Merginos pripažino, kad gana sunku raiškiai ir sklandžiai skaityti žiūrint į
vadinamąjį suflerį. Jaunosios žurnalistės smalsiai apžiūrėjo ir televizijos grimo kambarį, kuriame prieš kiekvieną filmavimą
gražinasi laidų vedėjos.
Viešnagės pabaigoje „Splius“ televizijos žurnalistė Asta Stankūnienė palinkėjo mokiniams būti kūrybingiems, aktyviems,
gebantiems savo mokyklos laikraštyje pateikti svarbias ir įdomias žinias.
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Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

