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Miesto pradinių klasių mokinių popietė „Lenkiuosi žemei ir duonai“
Vasario 4 dieną mūsų progimnazijoje vyko miesto ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių tautosakos popietė- viktorina
„Lenkiuosi žemei ir duonai“, skirta šv. Agotos dienai. Popietėje dalyvavo Dainų, Gytarių, Gegužių, Salduvės, „Romuvos“
progimnazijų bei Sanatorinės mokyklos 3- 4 klasių mokiniai. Renginio metu jie išklausė lietuvių pasakos „Ar jau galima
valgyti?“, kurią sekė Dainų progimnazijos 4b klasės mokiniai Kamilė Valaitytė ir Rokas Raustys. Mokiniai susipažino su
senoviniais žemės apdirbimo padargais, duonos kepimo įrankiais. Popietės dalyviai minė mįsles, atliko įvairias užduotis,
susijusias su duonos kepimo tradicijomis senovėje ir šiomis dienomis, ragavo naminę duoną. Renginį organizavo specialioji
pedagogė metodininkė Regina Neverdauskienė ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Kazymirkienė.

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

Šiaulių miesto ir rajono mokinių konferencija „Vardan tos Lietuvos“
Vasario 12 d. Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto ir rajono mokinių konferencija ,,Vardan tos Lietuvos‘‘. Dalyvavo
moksleiviai iš Medelyno, „Rasos“ ir Dainų progimnazijų, Šiaulių universiteto, Didždvario, S. Daukanto gimnazijų, Šiaulių
specialiojo ugdymo centro, Šiaulių PRC technologijų skyriaus, Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinės
mokyklos. Pranešimai buvo labai įvairūs: stendiniai, muzikiniai, dainuojamieji, moksliniai tiriamieji, žodiniai. Išklausę visus
pranešimus konferencijos dalyviai mokėsi šokti senovišką žemaitišką šokį.
Konferencijos, skirtos Lietuvai, Dainų progimnazijoje jau tapo tradicinėmis. Mums Lietuva ne vien žemės plotelis, ne vien
dangaus lopinėlis, o ir mes, Lietuvos vaikai, turintys kuo pasidžiaugti, turintys kuo pasidalinti.
Konferenciją organizavo etikos mokytoja Valentina Volkovienė ir matematikos mokytoja Edita Žitkevičienė.

***********************************************************
Šiaulių Dainų progimnazijoje viešėjo Lietuvos kariuomenės
karinių oro pajėgų aviacijos bazės pirmojo paieškos ir gelbėjimo posto kariai
Vasario 12 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje viešėjo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės pirmojo paieškos
ir gelbėjimo posto kariai. Susitikime dalyvavo 2-8 klasių mokiniai. Gelbėjimo ir paieškos įgula papasakojo, kaip vyksta rizikingi
gelbėjimo ir paieškos darbai, kaip perskraidinami donoro organai, gesinamas gaisras. Kariai taip pat pademonstravo gelbėjimo ir
saugos priemones, išgyvenimo įrangą, rodė vaizdinę medžiagą iš savo tarnybos.
Mokiniai atliko psichologinį testą, kuris parodo protinius gebėjimus, reikalingus ypatingoms specialybėms. Kariai atsakinėjo į
mokinių klausimus, akcentuodami būtinybę puoselėti vertybes: patriotizmą, ištikimybę, pasiaukojimą, sąžiningumą, drąsą ir
pagarbą vienas kitam.

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

Septintų klasių viktorina „Proto vinys“
Vasario 11 d. Dainų progimnazijoje vyko 7 klasių mokinių ir jų klasių vadovių viktorina „Proto vinys“. Septintokams teko
atsakyti į klausimus – spąstus, išaiškinti neįtikėtinus faktus, įminti matematines mįsles bei iššifruoti paslėptą patarlę – „Darbą
atlikus, smagu švęsti“. Užduotis geriausiai įveikė 7a klasė (klasės vadovė A.Eitutienė) ir laimėjo I vietą, II vieta atiteko 7b klasei
(klasės vadovė K.Bliūdžiuvienė), o III vietą pelnė 7c klasė (klasės vadovė D.Sinetar). Septintokams įteikti jų įžvalgų protą
patvirtinantys diplomai, o klasių vadovėms – technologijų mokytojos S.Motuzaitės Jurienės padaryti moliniai prizai „Proto
vinys“.
Konkursą „Proto vinys“ organizavo aštuntų klasių vadovės V.Tolvaišienė, A.Pigulevičienė ir A.Kavanauskaitė – Lukšė.

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

Konkursas ,,Šokdynių virtuozės“
Vasario 12 d. vyko mokyklos konkursas ,,Šokdynių virtuozės’’, kuriame dalyvavo 5a, 6a, 6b, 7a, 8c, 13a klasių mokinės.
Geriausiai pasirodė 5a, 6b, 7a, 8c komandos, kurios užėmė I vietas savo klasių grupėse. Kovo 5 d. vyks miesto ,,Šokdynių
virtuozių’’ konkursas, kuriame mokyklai atstovaus 8c klasės merginos: A. Bungaitė, A. Kirnaitė, E. Sakalauskaitė.

Lietuvos valstybės gimimo dienai – projektas ,,Užaugau Lietuvoj“
Vasario 13 dieną nuo pat ryto šurmuliavo visa mokykla. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo projekte ,,Užaugau Lietuvoj“.
Progimnazijoje nebuvo matyti uniformų, klasės pražydo trispalvėmis: daugybė užrašų ,,Lietuva“, trispalvių kepurėlių, šalikų,
marškinėlių su tautinės simbolikos logotipais.
Projekto organizatorė – istorijos mokytoja Silva Petrušina – iškėlė uždavinį ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti suvokti
Vasario 16-osios svarbą ir prasmę Lietuvai ir sau, priminti tautos istoriją, mokyti branginti tautos išsivadavimo kelią, susieti
praeities įvykius su dabartimi.
Projekto veiksmo dieną sudarė 5 etapai, kurių metu mokiniai užsiėmė įvairia veikla. Projekto vykdymo komandą sudarė
kūno kultūros mokytojos Edita Gapšienė ir Gražina Mickuvienė, choreografijos mokytoja Indrė Chotiašovienė, muzikos mokytoja
Ingrida Jonavičienė, etikos mokytoja Valentina Volkovienė, lietuvių kalbos mokytoja Inga Valeikienė, anglų kalbos mokytoja
Jūratė Valionienė, gamtos mokslų mokytoja Vilma Jasevičienė.
Protų mūšyje ,,Plevėsuok, Trispalve!“ paralelinių klasių mokiniai stengėsi teisingai atsakyti į kuo daugiau klausimų.
Visi klausimai – apie Lietuvos gamtą, istoriją, kultūrą, muziką, dailę, sporto pasiekimus, įžymius Lietuvos žmones. Reikėjo
greitai, bendradarbiaujant atsakyti į suktus klausimus. Pasirodė, kad pats sunkiausias klausimas buvo apie virvės traukimo sportą,
į jį neatsakė nė viena klasė. Geriausiai protų mūšyje sekėsi 7a klasės gudručiams.
Kūrybinėse dirbtuvėse ,,Trispalvę turėkit savo širdyse!“ klasės kūrė plakatus – reklamą ,, Lietuva graži!”. Ko gero
darbai drąsiai galėtų konkuruoti su dizainerių kūriniais.
Muzikinėje-choreografinėje dalyje ,,Šok, dainuok, nesustok!“ mokytoja Indrė Chotiašovienė liaudies šokių kolektyvo
,,Šermukšnėlė“ klasėje mokė šokti ,,Barborytę“ ir ,, Malūnėlį“, muzikos kabinete mokytoja Ingrida Jonavičienė su mokiniais
dainavo populiarias patriotines dainas, be to, klasės dalyvavo foto sesijoje. 5-6 klasių mokiniai taip pat žiūrėjo filmuką apie
Vasario 16-osios įvykius ir rašė laišką Lietuvai.
Baudų metimo konkurse ,,25 už Lietuvą!“ sporto salėje mokiniai lenktyniavo , kas greičiau įmes 25 baudos metimus
(artėjančioms 25-ioms Nepriklausomybės atkūrimo metinėms). Klasių vadovėms buvo įskaitomi 2 taškai. Geriausiai sekėsi 8c
klasei, jie tapo čempionais ir buvo apdovanoti pereinamąja taure.
Baigiamajame etape ,,Sugužėjo, suvažiavo visa Lietuva!“ mokiniai pristatė savo sukurtus plakatus, šoko, dainavo,
vaišino kaimynus lietuviškais patiekalais.
Gera buvo valstybės gimtadienio šventė!

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

Šiaulių miesto mokinių festivalis „ Skiriu Tėvynei – Lietuvai“
Vasario 13 d. Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo mokiniai ir jų vadovės Gitana Norvaišienė ir
Ingrida Jonavičienė dalyvavo miesto mokinių festivalyje „Skiriu Tėvynei – Lietuvai“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti. Festivalyje, vykusiame Šiaulių Gegužių progimnazijoje, mūsų mokyklos jaunieji dainininkai dainavo šias dainas:
,,Baladė vaikams‘‘, ,,Vėl žolė žalia‘‘, ,,Užauginta Lietuvoj‘‘, ,,Iš žodžių‘‘. Šventės dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir
organizatorių prizais.

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

Netradicinio ugdymo pamoka „Saugesnis internetas“
Vasario mėnuo – saugaus interneto mėnuo. Projekto „Kam to reikia?“ koordinatoriai organizavo saugaus interneto savaitę,
kurios metu įvairios įstaigos ir specialistai pasakojo, kaip saugiai reikia elgtis internetinėje erdvėje.
Vasario 13 d. VŠĮ Šiaulių valstybinė kolegija pakvietė dalyvauti netradicinio ugdymo pamokoje „Saugesnis internetas“,
kurioje mūsų progimnazijos šeštų klasių mokiniai (mokytoja D. Zigmantaitė) diskutavo apie grėsmes internete, sužinojo naujų
būdų, kaip nuo jų apsisaugoti.
**************************************************************************************

Progimnazijos mokiniai – nacionalinių olimpiadų dalyviai
Dainų progimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvauja Šiaulių miesto mokinių dalykinėse olimpiadose ir konkursuose.
Olimpiadų nugalėtojai pelnė teisę ginti Šiaulių miesto ir Dainų progimnazijos garbę nacionaliniuose turuose:
Robertas Norkus, 8b klasės mokinys, informatikos olimpiadoje (mokytoja Danguolė Zigmantaitė);
Goda Katkutė, 8b klasės mokinė, technologijų olimpiadoje (mokytoja Sandra Motuzaitė-Jurienė);
Ieva Kovaliovaitė, 7a klasės mokinė, epistolinio rašinio konkurse (mokytoja Akvilė Pigulevičienė).
Didžiuojamės savo mokiniais ir mokytojais, linkime nugalėti ir nacionaliniuose turuose!

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

Išvyka į karinių oro pajėgų aviacijos bazę Zokniuose
Vasario 25 d. 8b klasės mokinių grupė vyko į Zokniuose įsikūrusią Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazę.
Aviacijos bazėje visus pasitiko kareivis Arnas. Jis aprodė aviacijos bazę, papasakojo apie oro kelius, apie NATO bazėje
galiojančias taisykles, apie lakūno profesiją. Mokiniai sužinojo, kad šiuo metu Baltijos valstybių oro apsaugos misiją vykdo
Italijos bei Lenkijos oro pajėgos. Su Lenkijos kariais susipažinti nepavyko, bet Italijos kariai noriai papasakojo apie savo šalies
oro pajėgų veiklą. Su mokiniais bendravęs italas Antonijus parodė lakūno uniformą, būtiną vilkėti kiekvieno skrydžio metu.
Drąsiausi vaikai galėjo ją pasimatuoti.
Labai įdomu buvo apžiūrėti naikintuvus, pasėdėti jų viduje ir pasijusti tikrais lakūnais. Italijos atstovai mokiniams
padovanojo plakatą. Jame pavaizduotas naikintuvas ir užrašytos taisyklės, kurių laikantis galima tapti oro pajėgų kariu. Kelionė
buvo labai įdomi, nė vienas neliko nusivylęs.

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

Sportiškiausia šeima 2015
Vasario 26 d. Dainų progimnazijos pradinių klasių bendruomenė rinkosi į šeimos sporto šventę „Sportiškiausia šeima 2015“.
Šventė buvo skirta ne tik pradinių klasių mokiniams, bet ir jų tėveliams, šeimos nariams. Pagrindinė šventės idėja- stiprinti
šeimos tarpusavio ryšius, skatinti bendruomeniškumą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
Šventėje dalyvavo 46 šeimos, kurios buvo suskirstytos į 8 grupes. Ir maži, ir dideli buvo labai aktyvūs. Po visų rungčių dalyviai
buvo pakviesti pasivaišinti arbatėle progimnazijos valgykloje. Dar ilgai šeimos nesiskirstė, bendravo, dėkojo už gražią sportinę
šventę. Šventės organizatorė - pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Blekaitienė.
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