DAINŲ ŽINIOS
Šiaulių Dainų progimnazijos laikraštis
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MIELIEJI MOKYTOJAI!
Čia būtų šalta, jei ne Jūsų širdys,
Čia būtų tamsu, jei ne Jūsų mintys,
Čia būtų liūdna, jei ne Jūsų šypsenos,
Skatinančios, giriančios, atleidžiančios...

Su Tarptautine mokytojų diena!!!


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

INTERVIU SU MOKYTOJA

Spalio mėnesį naujienų portalas etaplius.lt organizavo Šiaulių miesto mokytojų konkursą „SUPERMOKYTOJAS“. Šiame
konkurse dalyvavo ir Dainų progimnazijos geografijos mokytoja Joana Mekšriūnienė. Dauguma mūsų mokyklos mokinių
balsavo už mylimą mokytoją. Pateikiame Jai keletą klausimų.
1. Kodėl pasirinkote mokytojo specialybę?
Ši specialybė mane žavėjo nuo pradinių klasių. Geografiją studijuoti rinkausi, nes žinojau, kad geografo specialybė labai
plati, apimanti ne tik pedagoginį darbą, bet ir ekologiją, aplinkosaugą, kraštovaizdžio architektūrą, turizmą ir kitas sritis. Baigus
studijas, noras būti tarp vaikų, dalintis tuo, ką žinau, vis stiprėjo, todėl pasirinkau mokytojos specialybę.
2. Kiek metų dirbate mokykloje?
Greitai bus 2 metai (nuo 2013 m. kovo mėn.).
3. Kokie didžiausi malonumai ir sunkumai dirbant mokykloje?
Dirbdama mokykloje patiriu daugiau malonumų negu sunkumų. Labai smagu, kad daug mokinių pasitiki manimi, vertina
mano darbą, stebina ir džiugina sveikindami įvairiomis progomis. Sunkumai darbe ateina ir praeina, o džiugios akimirkos ilgam
išlieka.
4. Kokia Jūsų nuomonė apie šiuolaikinius mokinius?
Kalbėdama apie šiuolaikinius mokinius, aš pritarčiau žymiam dainininkui A. Mamontovui, kuris viename interviu yra
pasakęs: „Šiuolaikinis jaunimas toks pats, koks buvo ir prieš šimtą metų“. Jauni žmonės ieško savo vietos gyvenime, protestuoja
prieš vyresniuosius, įsimyli, patiria pirmuosius nusivylimus ir pergales.
Nukelta į 2 puslapį
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5. Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
Laisvalaikiu man patinka skaityti knygas, žiūrėti dokumentines laidas, važinėtis dviračiu, susitikti su draugais bei žaisti
kompiuterinius žaidimus.
6. Koks Jūsų gyvenimo šūkis?
Nėra nieko neįmanomo, reikia tik labai norėti.
7. Jūsų laimės receptas.
Esu optimistė, dažnai ir sau, ir kitiems kartoju: „Viskas bus gerai“.
Dėkojame už interviu. Būkite visada tokia gera, linksma ir energinga.
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Jaunieji žurnalistai svarstė, koks turėtų būti šiuolaikinis mokytojas...
Protingas, nuoširdus, supratingas, šmaikštus, griežtas, išradingas, kūrybingas, įdomus, malonus, rūpestingas, privalo išmanyti
savo dėstomą dalyką ir turėti humoro jausmą, neturėtų užduoti daug namų darbų, galėtų nerašyti dvejetų... 

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

Dainų progimnazijos mokiniai – aktyvūs šiauliečiai
Spalio mėnesį vyko Šiaulių miesto 5-10 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Įgyvendink svajonę Šiauliuose“, kuriame
aktyviai dalyvavo ir Dainų progimnazijos moksleiviai: Miglė Baniulytė (6a kl.), Ieva Kovaliovaitė (6a kl.), Ainius Pikūnas (6a
kl.), Augustė Šapkinaitė (6a kl.), Grantas Šapkinas (6a kl.), Austėja Valčiukaitė (6a kl.), Austėja Valeikaitė (6b kl.), Goda Katkutė
(7b kl.), Inesa Gilytė (8b kl.), Gabrielius Laurinavičius (8c kl.), Tomas Činka (8d kl.), Gabrielė Navickaitė (8d kl.). Konkurso
dalyviai nufotografavo idėjai pasirinktą Šiaulių erdvę, kurią siūlo keisti, gražinti, ir vaizdžiai aprašė savo svajones. Rašiniuose
išryškėjo mokinių vertybinės nuostatos: pilietiškumas, atvirumas kaitai, kūrybingumas, iniciatyvumas, socialinis sąmoningumas.
Konkurso organizatoriai – Šiaulių Salduvės progimnazija ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Arvydas Mockus – apdovanojo
jaunuosius kūrėjus padėkos raštais, grožinės literatūros knygomis ir nemokama kelione į Lietuvos Respublikos Seimą.
Kūrybinių darbų konkursui mūsų mokyklos mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytojos: A. Pigulevičienė, V. Tolvaišienė,
A. Valaikienė, I. Valeikienė.
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Mokinių konferencija „Visos pasaulio kryptys“
Spalio 2 d. mūsų mokykloje vyko mokinių konferencija „Visos pasaulio kryptys“, skirta Pasaulinei turizmo dienai paminėti.
6-8 klasių mokiniai pristatė pranešimus apie aplankytus pasaulio kraštus, dalinosi įspūdžiais, patirtais kelionių nuotykiais.
Konferencijoje buvo pristatytos šios šalys: Latvija, Lenkija, Vokietija, Olandija, Belgija, Prancūzija, Tenerifė (Ispanija), Gran
Kanarija (Ispanija), Didžioji Britanija, Bulgarija, Islandija. Konferenciją organizavo geografijos mokytoja J. Mekšriūnienė.
************************************************************************************
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Akcija „Aš medelį sodinu ir mokykloj auginu“
Saulėtą spalio 9-osios popietę Dainų progimnazijoje vyko akcija „Aš medelį sodinu ir mokykloj auginu“. 1-8 klasių mokiniai
dovanojo mokyklai medelius, krūmelius, daugiametes gėles.
Akciją pradėjo patys mažiausi progimnazijos mokiniai – pradinukai. Susirinkę vidiniame mokyklos kiemelyje, nešini žaliais
balionais, pakiliai nusiteikę sakė eilėraštukus apie gamtą, medžius. Sodindami medelius visi kartu skandavo šūkį: „Aš medelį
sodinu ir mokykloj auginu”.
Vėliau prie akcijos prisijungė vyresni – 5-8 klasių mokiniai. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos mokinių tarybos pirmininkė
Goda Katkutė. Goda pakvietė visus kartu kurti gražesnę mokyklos aplinką. Paleidę į orą žalius helio balionus, mokiniai kibo į
darbus.
Akciją organizavo geografijos mokytoja Joana Mekšriūnienė ir technologijų mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė.
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Susitikimas – diskusija „Misija Sibiras 2013“
Šių metų spalio 23 d. Dainų progimnazijoje įvyko susitikimas - diskusija su projekto ,,Misija Sibiras 2013” komandos nariais.
Susitikime pristatyta į Tiumenę (Vakarų Sibiras) vykusios ekspedicijos patirtis ir vaizdinė medžiaga. Diskutuota apie lietuvių
tautos istorijos vingius, tremtinių likimus, akcentuota, kad šis skaudus Lietuvos istorijos etapas neturi būti pamirštas.
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Šiaulių miesto progimnazijų 5-8 klasių mokinių forumas „Lyderystė klasėje“
2013 m. spalio 23 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko miesto progimnazijų 5-8 klasių mokinių forumas „Lyderystė klasėje“.
Forume dalyvavo aktyvūs mokiniai ir jų klasių vadovai iš „Juventos“, „Sandoros“, „Rasos“, Gegužių ir Dainų progimnazijų.
Net 20 jaunųjų lyderių išradingai pristatė pranešimus, filmuotą medžiagą apie savo lyderystę, demonstravo įvairias fotografijas iš
mokyklinio gyvenimo.
Apskritojo stalo diskusijoje mokiniai pabrėžė, kad lyderis turi būti aktyvus, protingas, atsakingas, sąžiningas, draugiškas,
charizmatiškas... Dalyvių nuomone, lyderiai turėtų stengtis, kad mokykloje netrūktų įdomios popamokinės veiklos, žaismės, geros
nuotaikos.
Renginio organizatorės – Dainų progimnazijos klasių vadovų poskyrio vedėja K. Bliūdžiuvienė ir klasių vadovės S. Petrušina,
D. Zigmantaitė, A. Pigulevičienė – dėkoja visiems forumo dalyviams ir džiaugiasi, kad jaunieji lyderiai yra nuoširdūs, smagūs,
drąsūs ir kūrybingi.
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Sveikatingumo diena „Sveikata – mano turtas“
Spalio mėnesį mūsų mokykloje buvo ypatinga sveikatingumo diena. 5-8 klasių mokiniai ir jų auklėtojos dalyvavo įvairiose
linksmose rungtyse. Mokyklos stadione skambėjo dalyvių juokas, žavėjo moksleivių entuziazmas ir išradingumas. Sveikatingumo
dieną organizavo kūno kultūros mokytojos G. Mickuvienė ir E. Gapšienė.
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Dainų progimnazijos mokinių gerumo darbai
Spalio 25 d. Dainų progimnazijos jaunieji samariečiai ir 5b klasės mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės,
dalyvavo akcijoje „Uždekime Vėlinių žvakelę“. Mokiniai aktyviai tvarkė Šiaulių miesto senąsias kapines, rinko šiukšles, grėbė
lapus, uždegė žvakeles ant užmirštų, nelankomų kapų. Su pakilia nuotaika, gerai nusiteikę mokiniai aplankė senelių globos
namus. Senoliams 5b klasės moksleiviai dovanojo savo kūrybines atvirutes „Rudeninės spalvos“...
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Dainų progimnazijos bendruomenės popietė Žaliūkių malūnininko sodyboje
Ar tiesa, kad mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai – amžina ir neišspręsta problema? Kaip mokinių mokymosi rezultatai
priklauso nuo jų bendravimo su mokytojais kultūros? Tokius klausimus gražią spalio 24 – osios popietę svarstė į apvaliojo stalo
diskusiją ,,Kas lemia gerus tarpusavio santykius?“ susirinkę Dainų progimnazijos bendruomenės atstovai: mokytojai, tėveliai bei
mokiniai. Susitikimui pasirinkta netradicinė vieta – Žaliūkių malūnininko sodyba – daugeliui priminė šiltus močiutės namus. Geri
tarpusavio santykiai kuriami bendradarbiaujant, atliekant kartu kokias nors veiklas. Tad diskusijos dalyviai, išklausę kanklininkės,
8b klasės mokinės Živilės Poškutės, atliekamo kūrinio ir sodybos šeimininkės Laimutės Tomkuvienės pasakojimo apie duonos
kepimo papročius, patys savo rankomis formavo duonos pagranduką, kiekvienas vis kitaip jį papuošdamas.
Laikas netruko prabėgti. Pakvipo kepama duona. Šilta nuoširdaus bendravimo atmosfera bent trumpam leido pajusti, jog ir
mokytojai, ir tėveliai siekiame to paties tikslo – išauklėti mūsų vaikus kultūringais, draugiškais, savimi pasitikinčiais žmonėmis.
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Linksmasis anekdotas
Mokytoja klausia Petriuko:
- Petriuk, kuo būsi užaugęs?
- Televizijos laidų žiūrovu! – didžiuodamasis atsako Petriukas.
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Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)
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