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INTERVIU SU MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKE

7b klasės mokinė Goda Katkutė jau antrus metus vadovauja mūsų mokyklos mokinių tarybai. Goda- veikli, energinga,
protinga ir labai draugiška mergina.
1. Goda, kaip manai, kokie charakterio bruožai yra reikalingi lyderiui?
Manau, kad lyderis turėtų būti draugiškas, energingas, motyvuotas ir motyvuojantis kitus, žinoma, protingas.
2. Lengva ar sunku vadovauti mokinių tarybai? Kodėl?
Mokslo metų pradžioje vadovauti mokinių tarybai sunkoka, nes reikia pelnyti naujų mokinių pasitikėjimą, pratinti juos prie
naujos aplinkos ir pareigų. Vėliau vadovauti yra lengviau, nes geriau vieni kitus pažįstame.
3. Koks mokyklinis renginys Tau paliko didžiausią įspūdį?
Prie daugumos mokyklos renginių prisidedu kaip organizatorė ar dalyvė, todėl apsispręsti sunku. Bet vienas įsimintiniausių
renginių buvo mokyklos 35 jubiliejaus šventinis vakaras „Sapere aude“ Šiaulių miesto kultūros centro galerijoje „Laiptai“. Šį
renginį vedžiau vilkėdama Naujųjų medijų mokykloje kurtais drabužiais. Pamenu, kaip jaudinausi, nes šventinis vakaras buvo
skirtas mokyklos bendruomenei ir garbingiems svečiams. Džiaugiuosi, kad viskas ėjosi puikiai!
4. Kokių įdomių renginių norėtųsi šiais mokslo metais?
Norime, kad renginiai mokykloje mokiniams netaptų rutina ir netrukdytų pamokų. Tad šiais metais norėtųsi rengti daug
mažiau, bet labiau įdomesnių renginių.
5. Kokie Tavo laisvalaikio pomėgiai?
Esu Naujųjų medijų mokyklos mokinė, taip pat lankau dailės būrelį „Koloritas“ Juliaus Janonio gimnazijoje. Šiais metais tapau
Lietuvos moksleivių sąjungos nare. Savanoriauju įvairiuose renginiuose. Bet, žinoma, atradusi laisvą dieną skubu susitikti su
draugais arba praleisti vakarą besiklausydama muzikos, žiūrėdama filmus.
6. Šalis, kurią svajoji aplankyti?
Svajoju apkeliauti visą pasaulį, bet labiausiai noriu aplankyti Rytų šalis, ypač Japoniją ir Kiniją.
7. Kokia Tavo laukiamiausia šventė? Kodėl?
Visus metus laukiu trijų švenčių: Kalėdų, savo gimtadienio ir vasaros atostogų. Laukiu Kalėdų, nes tada visur būna itin jauki
atmosfera, gimtadienio, nes tada išgirstu nuostabių žodžių, kurie mane motyvuoja visiems metams, vasaros atostogų, nes vasarą
galiu pasimatyti su savo pasiilgtais draugais bei giminaičiais ir ilgai miegoti.
Nukelta į 2 puslapį
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8. Kas Tau yra didžiausias autoritetas?
Autoriteto neturiu, kadangi nesu linkusi užsibrėžti kažkokių tobulėjimo ribų. Tiesiog, prisimindama praeities klaidas, stengiuosi
elgtis taip, kaip tuo metu man atrodo geriausia.
Dėkojame už interviu ir linkime Godai sėkmės!
********************************************************************************

Renginiai, skirti Tarmių metams paminėti
7-tų klasių popietė – viktorina „Mes aukštaičiai ir žemaičiai...“
2013 m. – Tarmių metai, todėl lapkričio 7- osios popietę susirinko Dainų progimnazijos 7a, 7b ir 7c klasių komandos į
popietę – viktoriną „Mes aukštaičiai ir žemaičiai…“, kad išsiaiškintų, ar daug žino apie lietuvių kalbos tarmes. Geografijos
mokytoja, 7b klasės auklėtoja Joana Mekšriūnienė septintokams pristatė Lietuvos etnografinius regionus, o mokiniai gavo užduotį
išvardinti didžiausius regionų miestus. Lietuvių kalbos mokytoja, 7a klasės auklėtoja Vijoleta Tolvaišienė pasekė pasaką apie
žemaitį, aukštaitį, suvalkietį ir dzūką, o mokiniai įvardijo jų būdo bruožus. Septintokams patiko anekdotas apie žemaičių
nekalbumą, kurį papasakojo 7c klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja Akvilė Pigulevičienė, linksmai nuskambėjo kartu
atliekama žemaitiška daina „Klykauj pėmpė ont dirvuona“. Popietės įkarštyje septintokai žemaitiškai parašytas patarles „išvertė“ į
bendrinę kalbą, o išklausę Godos Katkutės ir Alano Tautkaus perskaitytos S. Stanevičiaus pasakėčios „Arklys ir meška“, sužinojo
apie Aukštaitijos ir Žemaitijos herbų simboliką. Taigi iš renginio septintųjų klasių mokiniai išėjo daug sužinoję apie lietuvių
kalbos tarmes, ypač apie žemaičių tarmę, nes ji labiausiai skiriasi nuo bendrinės kalbos.
Miesto 5-10 klasių mokinių konferencija ,,Aš ir gimtoji kalba“
Lapkričio 14 dieną konferenciją gražiai pradėjo ,,Gegužių“ progimnazijos folklorinis ansamblis ,,Gasužis“, vadovaujamas
mokytojos Rositos Kalinienės. Organizatorės – lietuvių kalbos mokytojos – stengėsi, kad renginys nebūtų vien akademinio
pobūdžio pranešimų pristatymas, todėl ne kartą skambėjo gyvoji tarminė kalba. Dainų progimnazijos spec. pedagogė Inga
Gailevičienė savo gimtąja pasvaliečių šnekta sekė pasaką, lietuvių kalbos mokytoja Akvilė Pigulevičienė pateikė anekdotą apie
žemaičius. Beje, žemaičių tarmė mums, šiauliškiams, bene geriausiai pažįstama, tad konferencijoje šia tarme kalbėta ne kartą.
Mokiniai iš Šiaulių universiteto ir „Romuvos“ gimnazijų, „Romuvos“ ir Dainų progimnazijų savo pranešimuose gvildeno
aktualius lietuvių kalbos klausimus. Visi pranešėjai teigė, jog tarmės – mūsų kalbos gyvybės versmė, todėl nereikia jų gėdytis,
tik reikėtų skirti, kur kokia kalba tinka kalbėti. Klausantis mokinių pranešimų vis kirbėjo mintis: ar jaunoji karta išsaugos ateities
kartoms šį didžiulį kalbos lobyną, kuris, kaip tvirtina kalbininkai, vis nyksta. Ar sugebėsime savo mokiniams įskiepyti pagarbą ir
meilę gimtajai kalbai? Mokinių pasisakymai nuteikia viltingai.
Svečiuose doc. dr. Juozas Pabrėža
Minint Tarmių metus lapkričio 25 d. Dainų progimnaziją savo apsilankymu pagerbė Šiaulių universiteto doc. dr. Juozas
Pabrėža. Progimnazijos konferencijų salėje susirinkusiems mokiniams ir mokytojams docentas pasakojo apie lietuvių tarmes, jų
įvairovę, tarmių skirtumus, išsidėstymo sritis Lietuvos teritorijoje. Mokiniai gavo užduotį – aukštaičių ir žemaičių tarmiškus
žodžius „išversti“ į bendrinę lietuvių kalbą. Užduotis pasirodė ne iš lengvųjų, tačiau mokiniai susidorojo su ja. Dalyviams doc. dr.
J. Pabrėža skaitė trumpą žemaičių tarmės atstovės, senos moteriškės, pasakojimą apie jos jaunystės laikų vaikų auginimą. Tekstas
buvo sudėtingas, bet įsiklausius suprantamas. Mokiniams buvo pateikta išsami ir tiksli informacija, padėsianti gilinti žinias apie
gimtąjį kraštą ir Lietuvos išskirtinumą. Susitikimą su žinomu kalbininku organizavo Dainų progimnazijos bibliotekininkės Rima
Vainauskienė ir Kristina Koveckytė.
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Nacionalinė karjeros savaitė
Lapkričio 11-15 dienomis visoje Lietuvoje vyko Nacionalinė karjeros savaitė. Jos metu daugiau nei 250 mokyklų suaugusieji įvairių sričių specialistai - mokiniams pasakojo apie savo darbą. Pirmą kartą Lietuvoje rengiamą projektą globojo Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Per visą savaitę bent 30 šalies miestų ir miestelių vyko 265 tokios pamokos.
Apie tai, kas lauks baigus mokyklą ar universitetą, vaikai žino labai nedaug. Tik savo akimis pamatę, ką reiškia praktiškai
dirbti vieną ar kitą darbą, bei pabendravę su tos profesijos atstovu jie dažnai pirmąkart susidaro realų vaizdą apie ją. Kadangi
projektas ,,Kam to reikia“ siūlo įvairių profesijų atstovų susitikimus su mokiniais, jame sudalyvavome ir išklausėme pristatymą
,,Jeigu būčiau STT pareigūnas“. Lapkričio 11 dieną mūsų progimnazijoje apsilankė STT pareigūnė Rita Šikšnienė. Ji
progimnazijos 7 klasių mokinius ir jų klasių vadoves supažindino su STT pareigūno profesija, vykdoma veikla, keliamais
reikalavimais. Visi kartu analizavo įvairias korupcines situacijas, diskutavo apie korupcijos atsiradimo priežastis, jos grėsmes ir
padarinius, efektyviausius kovos būdus. Šio susitikimo metu mokiniai susipažino su profesijų pasaulio dalimi, suprato, kaip
svarbu turėti tikslus, jų siekti, mokytis ir tobulėti.
************************************************************

Geriausiai besimokančių ir aktyviausių mokinių pažintinė kelionė į Kauną
Lapkričio 7 d. 5-8 klasių mokiniai – lyderiai – aplankė Kauno miesto istorines, kultūrines, pažintines vietas. Edukacinės
pamokėlės metu IX forto muziejuje moksleiviai susipažino su Kauno tvirtovės istorija, apžiūrėjo XIX a. pab. – XX a. pr.
nuotraukas ir IX forto nuotrauką, darytą prieš Pirmąjį pasaulinį karą, IX forto gynybinę sieną (požemius), šaudymo angas,
patrankų slėptuves, išėjimus. Didelį įspūdį mokiniams padarė Tado Ivanausko zoologijos muziejuje eksponuojami trofėjai.
Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje moksleiviai galėjo pasigrožėti šio įžymaus dailininko ir
kompozitoriaus kūryba, pažvelgti į mistišką pasaulį paveiksluose, išgirsti jį muzikoje. Vytauto Didžiojo karo muziejuje
mokiniams labai patiko „Didžiosios salės“, „Ginklų istorijos (pasaulinė ginklų raida nuo XVI iki XX a.)“, „Lituanicos“
memorialinės ekspozicijos. Pasivaikščioję Laisvės alėja, pavargę, bet laimingi ir dėkingi lydinčioms mokytojoms Albinai
Eitutienei, Danguolei Zigmantaitei, Rasai Zalogaitei, sugrįžo namo.
********************************************************************

Talentų konkursas „Nustebink“

Lapkričio 29 d. Dainų progimnazijoje vyko talentų konkursas „Nustebink“. Ir iš tiesų dalyviai stebino tiek komisijos narius,
tiek žiūrovus savo pasirodymais. Konkurso dalyviai šoko, dainavo, skaitė poeziją, tačiau daugiausia buvo muzikuojančių įvairiais
muzikos instrumentais: kanklėmis, akordeonais, pianinu ir birbyne.
Vertinimo komisijos, kurią sudarė muzikos mokytoja V. Padgureckienė, lietuvių kalbos mokytoja A. Pigulevičienė, mokinių
tarybos nariai: G. Katkutė, I. Skrodenis, A. Pikūnas, sprendimu 1-4 klasių mokinių koncentre laureatais tapo Gustė Gruzdaitė (4c)
Saulė Skodminaitė (3a), Dovydas Augustinavičius (4d) ir jo šokių partnerė Emilė Čepaitė. Dovydas ir Emilė įvertinti ne tik
komisijos, bet ir žiūrovų. Jie laimėjo specialų prizą „Publikos numylėtinis“.
5-8 klasių koncentre laureatais tapo Titas Karvelis (5b), Živilė Poškutė (8b), Gabrielė Nosamaitė (8c) bei jos scenos partneris
Vilius Staražinskas. Žiūrovų simpatijas pelnė Justina Griniūtė (7a). Sveikiname nugalėtojus ir džiaugiamės visų dalyvių
pasirodymais.
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PARODOS
Nordplus Junior Šiaurės šalių projekto „Save the Baltic Sea“ dalyvių paroda
Dvišalis Lauttasaari mokyklos (Helsinkis, Suomija) bei Šiaulių Dainų progimnazijos projektas baigėsi mokinių meninių
fotografijų parodos atidarymu Šiaulių miesto galerijoje „Skizze“ (Varpo g. 27). Paroda pavadinta tuo pačiu pavadinimu kaip ir
vykdytas projektas – „Išgelbėkime Baltijos jūrą“ (vadovės K.Bliūdžiuvienė ir M.Ruzgytė). Projekto metu mokiniai dalyvavo
įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose Helsinkyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, noriai fiksavo patirtus įspūdžius. Parodoje atsispindi
Baltijos jūros tematika. Projekto dalyvių tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į Baltijos jūros problemas pasitelkiant meninę
fotografiją. Mokiniai stengėsi atskleisti Baltijos jūros ir jos pakrantės grožį ir tuo būdu paraginti aplinkinius susimąstyti dėl
Baltijos jūros ateities. Projektas baigėsi, tačiau mokinių bei jų mokytojų patirti įspūdžiai, įgytos žinios, išgyventos emocijos dar
ilgai išliks atmintyje.

Naujųjų medijų mokyklos mokinių paroda
Dailės galerijoje „Skizze“ (Varpo g. 27) lapkričio 28 d. – gruodžio 5 d. eksponuojama Šiaulių Dainų progimnazijos
neformalaus vaikų švietimo programos Naujųjų medijų mokyklos III, IV kurso mokinių fotomontažų paroda „Transforma“.
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Jaunieji žurnalistai dirba...
Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nuolat renka, sistemina, redaguoja įvairią medžiagą apie Dainų progimnazijos bendruomenės
gyvenimą. Mokiniai mokosi ruošti ir imti interviu, tobulina teksto kūrimo įgūdžius. Jaunieji žurnalistai dirba individualiai ir
grupėmis.
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Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)
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