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PAVASARIO LINKSMYBĖS
Pasitikome pavasarį kartodami: „Žiema, nebegrįžk į kiemą!“
Kovo 4 d. sutapus dviem tradicinėms šventėms: Kaziuko mugei ir Užgavėnėms, Dainų progimnazijos bendruomenė
šurmuliavo nuo pat ryto. Visus besirenkančius į progimnaziją sutiko ir į šokių bei žaidimų ratą įsuko linksmuoliai persirengėliai.
Pamokos vyko originaliai ir netradiciškai: vieni blynus kepė ir draugus vaišino, kiti kaukes gamino, treti skaičiavo mielinių blynų
porcijos kalorijas, o ketvirtiems teko palyginti Lietuvos ir kitų šalių persirengėlių tradicijas.
Po valandos žemaičių tarme prabilęs Kazys su drauge Kazyte pakvietė į mugę. Kas pirko, kas pardavinėjo, kas jėgas išbandė
mesdami riestainį ant pinokio nosies. O ant stalų Kaziuko gėrybių netrūko: rankdarbiai ir kepiniai, drožiniai ir piešiniai. Popiet
progimnazijos kieme Lašininis ir Kanapinis kovodami bei išdykaudami sukvietė visus varyti žiemą iš kiemo. Suliepsnojus žiemos
išlydėjimo simboliui – Morei – dainiečiai stengėsi kuo garsiau šaukti: “Žiema, žiema, nebegrįžk į kiemą!”

Jaunieji žurnalistai klausia...
1. Kokius Užgavėnių papročius ir tradicijas žinote?
Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Roma Jarulienė: per Užgavėnes vaikšto persirengėliai, reikia sočiai prisivalgyti. Labai
skanūs šie patiekalai: šiupinys, blynai, spurgos. Per šias Užgavėnes kartu su 5b klasės mokiniais kepėme blynus ir gardžiai
valgėme.
5a klasės mokinė Monika Švarlytė: deginama Morė, reikia valgyti blynų, kad metai būtų laimingi. Šiemet suvalgiau 10 blynų.
Technologijų mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė: ir maži, ir dideli persirengia žydais, čigonais, raganomis, giltinėmis,
Lašininio ir Kanapinio kova simbolizuoja žiemos ir pavasario grumtynes, žinoma, turi laimėti Kanapinis.
2. Kuo buvo ypatinga Kaziuko mugė mūsų mokykloje? Ką įsigijote?
7a klasės mokinė Erika Lymarytė: smagu, kad šiais metais Kaziuko mugei pasiruošė ne tik pradinukai, bet ir 5-8 klasių
mokiniai. Buvo siūloma pirkti įvairiausių pyragų, meduolių, keksiukų, saldainių. Nusipirkau skanių šokoladinių saldainių.
3b klasės mokytoja Irena Kazymirkienė: mano mokiniai buvo labai gerai nusiteikę, rimtai pasiruošę, pardavinėjo ir pyragus,
ir kitokius įdomius daiktus. Aš įsigijau mažytę verbą, pakabuką, apyrankę.
6a klasės mokinė Kotryna Rudokaitė: įspūdinga, kad šiemet sutapo ir Kaziuko mugė, ir Užgavėnės. Su klasės draugėmis
linksmai šokome rateliu, varėme žiemą iš kiemo, deginome Morę, mugėje prisipirkome skaniausių saldumynų.

MOKYKLINIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Mokinių tarybos akcija „Saldi dovana“
Penktadienį, kovo 8-osios – Tarptautinės moters dienos – išvakarėse, Dainų progimnazijos 5-8 klasių berniukai
sveikino savo klasių mergaites ir mokytojas su šia gražia pavasario švente ir įteikė po saldžią dovaną – gėlytę su saldainiu. Visą
savaitę berniukai paslapčia (kad mergaitės nesužinotų) plušo gamindami gėlytes: kas karpė, kas konstravo, kas dovanėles
skaičiavo, kad neliktų nė viena nepasveikinta. O pagaminti reikėjo nemažai, net 230 gėlyčių. Be to, berniukai sukūrė
pasveikinimo filmą, kuriame linkėjo mergaitėms visada būti ir gražiomis, ir protingomis. O mergaitės, penktadienio rytą įėjusios
į progimnaziją ir išvydusios būrį pasipuošusių besišypsančių vaikinų, buvo maloniai nustebintos.

************************************************************************

Lietuvos gimtadienį šventėme kitaip
24 –ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines Dainų progimnazijos mokiniai šiemet šventė kitaip nei ankstesniais
metais: 1) kovo 5 dieną vyko akcija ,,1990“, kurios metu 5-8 klasių komandos rungtyniavo, kas greičiau įmes 24 baudos
metimus, nugalėtoja tapo 8c klasė (geriausiai baudas metė Nojus Paliutis); 2) kovo 7 dieną 8a klasės mokiniai svečiavosi „Rasos“
progimnazijoje vykusiame konkurse ,, Gardūs pyragai Lietuvai“ ir laimėjo nominaciją „Įspūdingiausias pyragas“; 3) kovo 10 d.
simboliniu laiku (11.11 val.) visuose progimnazijos aukštuose 6-8 klasių mokiniai ir mokytojai giedojo Lietuvos himną; 4) kovo
10 d. geriausi progimnazijos jaunieji istorikai - Severinas Kvedaras (5a), Ainius Pikūnas (6a), Domantas Burba (7c) ir Tautvydas
Mačiulis (8a) - dalyvavo miesto moksleivių konkurse ,, Ką aš žinau apie Lietuvą“ ir pelnė visų simpatijas už puikų pasirodymą;
5) kovo 10 d. labiausiai istorija besidomintys mokiniai žiūrėjo dokumentinį filmą ,, Trispalvis“; 6) kovo 11 dieną pavasario
saulės nušviestomis miesto gatvėmis dainiečiai smagiai žygiavo į Prisikėlimo aikštę ir dalyvavo šventiniame mitinge.

************************************************************************

Miesto progimnazijų konkursas „Šokdynių virtuozės“
2014 m. kovo 13 d. Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto progimnazijų konkursas ,,Šokdynių virtuozės“. Varžybų
dalyves pasveikino progimnazijos direktorius V. Varanavičius, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja D. Kunickaitė,
Dainų progimnazijos šokių kolektyvas „Kosmėja“. Šešios komandos rungėsi penkiose estafetėse. Po atkaklios kovos nugalėjo
Gegužių progimnazijos mergaičių komanda. Antrąją vietą iškovojo Dainų progimnazijos mergaitės: Aistė Bungaitė, Ema
Sakalauskaitė, Austėja Kirnaitė ir Emilija Japertaitė. Trečioje vietoje liko „Santarvės“ vidurinės mokyklos komanda.
Varžybų nugalėtojų ir prizininkių komandos apdovanotos Dainų progimnazijos keramikos būrelio mokytojos Sandros Motuzaitės
Jurienės originaliomis taurėmis ir Dainų progimnazijos diplomais. Be to, visos varžybų dalyvės ir jų mokytojos atminimui gavo
Dainų progimnazijos keramikos būrelio moksleivių nulipdytas žvakides.

********************************************************

7-8 klasių mokinių ir tėvelių konkursas „Protų mūšis“
Kovo 13- osios vakarą Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko 7-8 klasių mokinių ir tėvelių konkursas „Protų mūšis“.
Pirmajame žaidimo ture aktyviai rungėsi 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d klasių komandos. Žaidėjams reikėjo atsakyti į klausimus iš
įvairių sričių: literatūros, architektūros, istorijos, matematikos, geografijos, biologijos, chemijos. Buvo smagu matyti linksmai
nusiteikusius vaikus ir tėvelius, kurie pateko į antrąjį turą. „Protų mūšyje“ kova tęsėsi. Finalinės užduotys buvo gana sudėtingos,
reikalaujančios loginio mąstymo. Konkurse I vietą laimėjo 8a klasės komanda, II vietą užėmė 8d klasė, III vietą pelnė 8c
klasė. Visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais, šaunius žaidėjus sveikino klasių vadovės. „Protų mūšio“
organizatorės – anglų kalbos mokytoja, 8d klasės vadovė A. Ramanauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja, 7c klasės vadovė A.
Pigulevičienė – didžiuojasi, kad ir mokiniai, ir jų tėveliai yra ne tik sumanūs, išsilavinę, išmintingi, bet ir smagūs, šmaikštūs,
nuoširdūs. Buvo gera visiems kartu žaisti bei maloniai praleisti vakarą.

**********************************************************************

Viešnagė Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje
Dainų progimnazijos 6B (klasės vadovė K.Bliūdžiuvienė) ir 8D (klasės vadovė A.Ramanauskienė) klasių mokiniai
lankėsi Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, kur NATO oro policijos misiją Lietuvos, Latvijos ir
Estijos oro erdvėje, užtikrindami jų saugumą, pradėjo Jungtinių Amerikos Valstijų kariai. JAV kontingento pamainą, kurios
dauguma atvyko iš nuolatinės dislokacijos vietos Jungtinėje Karalystėje, Lakenheath Aviacijos bazėje, sudaro daugiau nei 150
karių – lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Amerikiečiai Baltijos
šalių oro erdvėje patruliuoja su keturiais naikintuvais F-15 C „Eagle“.
Mokiniai turėjo unikalią galimybę pabendrauti su JAV lakūnais, susipažinti su jų darbo specifika, apžiūrėti naikintuvą iš arti. Ir
šeštokai, ir aštuntokai uždavė daug klausimų lakūnams, dauguma mokinių bendravo anglų kalba, patyrė daug įspūdžių ir liko
sužavėti lakūnų pasakojimais apie jų profesiją, tarnybą, darbą bei laisvalaikį. Po viešnagės bazėje nemažai mokinių susidomėjo
šia profesija, ir kas žino, gal ateityje iš jų išaugs ne vienas lakūnas!

************************************************************************

7-8 klasių mokinių integruota viktorina „Moksliukas“
2014 m. kovo 20 d. Dainų progimnazijoje vyko integruota (matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių
technologijų) 7-8 klasių mokinių viktorina „Moksliukas“. Kiekviena klasė subūrė komandą, kurią sudarė penki mokiniai.
Prisistačiusios ir draugiškai nusiteikusios komandos iš kiekvieno dalyko turėjo atsakyti į 10 klausimų. Diskusijų audrą sukėlė
klausimai apie karališkąjį vandenį, apie tai, iš ko gaunamas sausas ledas… Be to, reikėjo atpažinti paukščius, žinoti, kodėl
diskotekoje kartais šviečia balti marškiniai… Teko mokiniams skaičiuoti kambaryje esančius žmones ir gyvūnus, surasti
pasiklydusius skaičius… Informacinių technologijų srityje nepralenkiama buvo 8a klasės mokinių komanda, kuri ir tapo
nugalėtoja tarp 8-okų. Septintų klasių nugalėtoja – 7b klasės mokinių komanda. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame
visiems mokiniams, dalyvavusiems viktorinoje. Viktoriną organizavo gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės mokytojos.

************************************************************

Žemės dienos minėjimas Dainų progimnazijoje
Kovo 20-osios ankstų rytą Dainų progimnazijos bendruomenė susirinko mokyklos kiemelyje pradėti Žemės mėnesio
renginių ciklo. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Stapulionienė pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo saugoti bei
puoselėti Lietuvos gamtą ir pradėti tai daryti nuo savęs. Taip pat žodį tarė ir Dainų progimnazijos mokinių tarybos pirmininkės
pavaduotojas Ainius Pikūnas. Skambant akordeono muzikai ir aplodismentams, buvo pakelta Žemės vėliava. Visą kovo mėnesį
5 – 8 klasių mokiniai ir klasių vadovai ruošėsi projektui „Pirmoji žaluma Žemei“. Iš žydinčių ir žolinių augalų buvo padaryta
kompozicija, atspindinti Žemės prabudimą iš žiemos miego. Taip pat pristatyta 6 klasių mokinių piešinių paroda „Žemė – SOS!“,
kurioje pavaizduotos globalios aplinkos problemos. Žemės mėnesio renginių ciklas bus tęsiamas balandžio mėnesį, mokyklos
bendruomenė dalyvaus aplinkosauginėje akcijoje „DAROM“ bei surengs drabužių iš antrinių žaliavų madų šou.

**************************************************************

Miesto 5-6 klasių mokinių ugdymo karjerai popietė „Ateities traukinys“
Kovo 25 dieną Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 5-6 klasių mokinių ugdymo karjerai popietė „Ateities
traukinys“, kurioje dalyvavo Dainų, Gegužių, Vinco Kudirkos, „Juventos“, Rėkyvos progimnazijų ir Vijolių vidurinės
mokyklos mokiniai. Komandos išradingai, patraukliai ir linksmai pristatė pasirinktas profesijas, atliko įvairias užduotis. I vietą
„Ateities traukinyje“ užėmė „Juventos“ progimnazijos mokinių komanda ( žurnalistai ), II vietą laimėjo Vinco Kudirkos
progimnazijos komanda ( sportininkai ), III vietą pelnė Rėkyvos progimnazijos mokiniai ( aplinkosaugininkai ). Visi popietės
dalyviai buvo apdovanoti moliniais glazūruotais medaliais, kuriuos pagamino Dainų progimnazijos technologijų mokytojos
Sandros Motuzaitės Jurienės mokiniai. Pasibaigus popietei, dalyviai dėkojo maršruto „Šiauliai – Ateitis – Šiauliai“
organizatorėms: Dainų progimnazijos rusų kalbos mokytojai A. Kravčenkienei, matematikos mokytojai E. Žitkevičienei, anglų
kalbos mokytojai D. Sinetar , bei pasižadėjo į kitą panašią kelionę vėl vykti kartu.
***************************************************************

Miesto progimnazijų 5 klasių mokinių viktorina “Skaičių šalies labirintai”
„Sveiki, susirinkę į šį renginį, kurį skiriame matematikai. Matematika – mokslų karalienė. Ji tvarko žmogaus protą, įkvepia
kūrybai. Visas žmonių gyvenimas, pradedant vaikyste ir baigiant žila senatve, susijęs su matematika“, – taip 2014 m. kovo 26 d.
Šiaulių Dainų progimnazijoje prasidėjo miesto progimnazijų 5 klasių mokinių matematinė viktorina „Skaičių šalies
labirintai“. Komandos turėjo statyti ,,namus” pagal pateiktą maketo pavyzdį, atliko logines užduotis, ieškojo kelio iš labirinto,
kurį galėjo rasti tik teisingai išsprendę užduotis, sprendė mėgstamus matematinius kryžiažodžius. Viktorinos organizatorės –
matematikos mokytojos Albina Eitutienė ir Edita Žitkevičienė – dėkojo penktokams ir jų mokytojoms, atvykusiems iš „Juventos“,
Jovaro, Ragainės, „Sandoros“, Gytarių, Gegužių, Dainų, ,,Romuvos“ progimnazijų, kurie ne tik parodė sumanumą, draugiškumą,
kūrybiškumą, bet ir tobulino komandinio darbo įgūdžius. Dalyviams buvo įteiktos padėkos, dovanėlės, o prizinių vietų
laimėtojams – Gytarių progimnazijos penktokams (III vieta), „Sandoros“ progimnazijos komandai (II vieta) ir viktorinos
nugalėtojams – „Romuvos“ progimnazijos mokiniams – diplomai ir prizai. Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus.
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