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Sveikiname visus su gražiausiomis metų šventėmis!
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Tegul ilgėja vakarai,
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Tamsėja gatvės, niaukias dienos,
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Ne taip ir šalta, kai žinai *
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Jau vis artyn artyn Kalėdos.
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Ne taip tamsu, kada tiki *
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Viena vilties žvaigždelė šviečia,
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Visiems - ir tiems, kurie toli,
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Ji širdis spinduliais paliečia... *
*
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*
*
*
Karolina Ušinskytė (buvusi Dainų progimnazijos mokinė)

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

INTERVIU SU KALĖDŲ SENELIU
Linksmą ir šviesų Kalėdų rytą prie Dainų progimnazijos jaunieji žurnalistai sutiko Kalėdų Senelį, gavo puikių dovanų ir pateikė Jam
keletą šventinių klausimų.

1. Kalėdų Seneli, iš kur Jūs atvykote į Šiaulius?
Aš atvykau iš Suomijos šiaurės, šaltosios Laplandijos, kur turiu savo biurą ir ypatingus namus.
2. Kuo ypatingi Jūsų namai?
Kasdien priimu svečius savo biure, o po darbo gera sugrįžti namo – į Korvatunturi kalną. Čia patekti negali niekas – tik aš, mano
žmona ir elfai. 483 metrų aukščio Korvatunturi kalnas yra ausies formos, užtat nuolat klausosi ir girdi, apie ką svajoja pasaulio vaikai.
Nukelta į 2 puslapį
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3. Kaip dar sužinote, kokių kalėdinių dovanų nori vaikai ir suaugusieji?
Laiškai į Kalėdų Senelio paštą plūsta spalį, lapkritį ir gruodį, mano gudrieji pagalbininkai – elfai – laiškus rūšiuoja.
4. Kiek svečių sulaukiate kasmet?
Įspūdingoje Laplandijoje kasmet apsilanko apie 500 000 svečių iš viso pasaulio.
5. Kokie Jūsų kalėdiniai linkėjimai Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams?
Gerumo, draugiškumo, nuoširdumo, dvasinės ramybės, gebėjimo suprasti, atjausti ir atleisti... Būkite patys geriausi ir laimingiausi!!!
Dėkojame Kalėdų Seneliui už interviu ir tikime, kad Jo linkėjimai išsipildys!

Jaunieji žurnalistai kalbina mūsų mokyklos mokytojus ir mokinius apie Kalėdų šventę
1. Įsimintiniausia Kalėdų šventė...
Socialinė pedagogė Gitana Kurapkienė: vaiko gimimas prieš Kalėdas.
Mingailė Astrauskaitė, 5a klasės mokinė: kai prie namų durų radau tris didelius maišus, pilnus dovanų.
Matematikos mokytoja Albina Eitutienė: vaikystėje, Kūčių dieną, eidavome su tėveliu į mišką eglutės, vakare ją puošdavome, kol
mama dengdavo šventinį stalą. Jausmas nuostabus!
Aistė Bungaitė, 7c klasės mokinė: kai buvau devynerių metų, su pusbroliu deklamavome eilėraščius, ir mus visi gyrė.
Technologijų mokytoja Vaida Palilionytė: kasmet Kalėdų šventė yra kupina šilumos ir džiaugsmo.
Estera Puklevičiūtė, 7c klasės mokinė: buvau penkerių metų ir gavau laišką iš Kalėdų senelio.
Eduardas Nikolas Ruseckas, 5a klasės mokinys: kai švenčiau Kalėdas kaime.
2. Mėgstamiausias kalėdinis patiekalas...
Emilija Dobrovolskytė, Žaneta Michalčenkova, 6b klasės mokinės: kalėdiniai sausainiai...
Dominyka Stankutė, 6a klasės mokinė: mandarinai ir įvairūs saldumynai.
Technologijų mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė: virtinukai su džiovintais grybais.
Ema Jarmolavičiūtė, 5a klasės mokinė: kalėdinis pyragas.
Juta Varnytė, 5a klasės mokinė: mėsos kepsniai.
3. Įspūdingiausia kalėdinė dovana...
Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui: vaikystėje, kai Kalėdų Senelis padovanojo pačiūžas!
Deimena Povilaitytė, 7c klasės mokinė: krikšto mamos dovanota tunika, o per šias Kalėdas gavau planšetinį kompiuterį.
Roma Jarulienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja: kvietimas apsilankyti SPA centre.
Gabrielė Navickaitė, 8d klasės mokinė: fotoaparatas.
Laura Bačiulytė, 6a klasės mokinė: nešiojamas kompiuteris.
Matematikos mokytoja Albina Eitutienė: pačios įspūdingiausios ir nuoširdžiausios būna mano vaikų dovanos...
Estera Puklevičiūtė, 7c klasės mokinė: kai buvau septynerių metų, gavau lėlę baby born ir žaislinį vežimėlį, buvau labai laiminga.
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ŠVENTINIAI MOKYKLOS RENGINIAI
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Kalėdinė akcija „Gardžioji eglutė“
Gruodžio pradžioje mūsų mokykloje vyko 1-8 klasių mokinių kalėdinė akcija „Gardžioji eglutė“. Eglutė buvo pagaminta iš
650 sausainių pakelių ir Kalėdų proga padovanota Šiaulių vaikų globos namų auklėtiniams. Akciją organizavo anglų kalbos
mokytoja, 6c klasės vadovė Danguolė Sinetar ir technologijų mokytoja, 5a klasės vadovė Sandra Motuzaitė Jurienė.

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * * *

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

Advento renginys „Šventų Kalėdų belaukiant“
Gruodžio 10- osios vakarą Dainų progimnazijos mokiniai, jų tėveliai, seneliai ir mokytojai susirinko į Advento renginį
„Šventų Kalėdų belaukiant“. Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas
Kadys pašventino Dainų progimnaziją. Vakaro vedėjai Alanas Tautkus (7c kl.) ir Brigita Bieliauskaitė (8b kl.) pakvietė pinti
Advento vainiką. Vainikas pinamas iš juostelių, kurios reiškia kelią, tiesą ir gyvenimą, puošiamas eglių šakelėmis, kankorėžiais ir
obuoliais, žaisliukais. Galiausiai vainiką praturtina Pranašų, Betliejaus, Piemenėlių ir Angelų žvakės, kurios degamos po vieną,
kas savaitę. 2014- ieji – šeimos metai, todėl tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė sukūrė spektaklį „Šeimos Kūčių vakarienė“,
kuris suvirpino kiekvieną širdį. Renginys nustebino dalyvių ir žiūrovų gausa, o jaukus vakaras visus sušildė Kalėdų laukimo
dvasia, Advento žvakelės liepsna.
* * * * * *

Popietė su Šiaulių vyskupu J. E. Eugenijumi Bartuliu
Gruodžio 11- osios popietę mūsų mokykloje lankėsi itin garbingas svečias – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Dainų
progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja R. Jarulienė nuoširdžiai ir jautriai kreipėsi į popietės dalyvius kalbėdama apie
meilę, tikėjimą ir viltį. Muzikos mokytoja V. Padgureckienė paruošė mokinius giedoti Advento giesmeles. Tikybos mokytoja
L. Jankauskienė kartu su gausiu būriu mokinių, jaunaisiais samariečiais padovanojo Šiaulių vyskupui ir pradinių klasių
mokiniams šiltą ir jaukią popietę „Advento vainiko pynimas“, su vertybių dovanomis bei širdis virpinančiu spektakliu „Šv. Kūčių
vakarienė“. Spektaklyje vaidino lietuvių kalbos mokytoja A. Pigulevičienė, muzikos mokytojas D. Vaitoška, mokiniai:
M. Poznanskis, G. Trušytė, E. Negrijūtė, I. Skrodenis. Vyskupas prisipažino, kad jį labai sujaudino šis pasirodymas ir palinkėjo
visiems vaikams turėti tokią idilę šeimose, kokia buvo pavaizduota spektaklyje. Ketvirtus metus organizuojama popietė su Šiaulių
vyskupu J. E. Eugenijumi Bartuliu buvo labai šilta, jauki, kupina ramumo ir vilties.
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Respublikinis šokių festivalis – konkursas „Ledo gėlės 2013“
Gruodžio 12- ąją Šiaulių miesto kultūros centre Dainų progimnazijos neformalaus vaikų švietimo programos šokių studijos
„Kosmėja“ vadovė Diana Maciuvienė organizavo respublikinį šokių festivalį – konkursą „Ledo gėlės 2013“. Respublikinio
konkurso rėmėja – Šiaulių Dainų progimnazija.
Įspūdingame renginyje dalyvavo 20 kolektyvų iš Kauno, Kauno rajono, Tauragės, Mažeikių, Joniškio ir Šiaulių. Scenoje
energingai ir išraiškingai pasirodė 400 jaunųjų šokėjų.
Visi konkurso dalyviai apdovanoti diplomais ir prizais. Festivalio „Ledo gėlės 2013“ organizatorė D. Maciuvienė padėkojo
kolektyvams už kūrybiškumą ir gebėjimą perteikti šokio dvasią, juk šokis – sielos atgaiva ir palaima.
**********************************************

Kalėdinė diskoteka
Prieš žiemos atostogas ir artėjančias Kalėdas 5-8 klasių mokiniai dalyvavo kalėdinėje diskotekoje - vakaronėje. Mokinių
tarybos nariai visus mokinius ragino žaisti linksmus žaidimus, atlikti įvairias užduotis, aktyviausius apdovanojo saldžiais prizais.
Šventinė nuotaika, draugiškumas ir geros emocijos tvyrojo visą vakarą, o diskotekos aikštelėje smagiai sukosi ir mokiniai, ir
klasių vadovės.

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

Jaunieji žurnalistai siūlo pažaisti...
Kas kabo ant eglutės?
Vienas iš šeimos narių atidžiai apžiūri ant eglutės kabančius žaisliukus ir trumpam išeina iš kambario. Kiti tuo metu nukabina
kelis eglutės žaisliukus ir paslepia juos nematomoje vietoje. Į kambarį grįžusio žmogaus užduotis – prisiminti, kokio žaisliuko
trūksta. Jei įminti sekasi sunkiai, kiti šeimyniškiai gali šiek tiek pasufleruoti. Kai trūkstamas žaisliukas jau atspėtas, iš kambario
išeina kitas šeimos narys ir žaidimas prasideda iš naujo.
Kalėdinio eilėraščio kūrimas
Šiam žaidimui jums reikės popieriaus lapų, rašiklių ir kūrybinės žiežirbos. Kiekvienas žaidėjas gauna po vieną lapą, jo viršuje
parašo dvi kalėdinio eilėraščio eilutes, užlenkia lapą paslėpdamas jas ir perduoda stalo kaimynui, kuris pratęsia eilėraštį dar dviem
eilutėm, nematydamas prieš tai parašytųjų. Kiekvienam lapui apėjus ratą, visi perskaito eilėraščius ir išrenka juokingiausią.

Tegul šviesų Kalėdų rytą patys artimiausi ir brangiausi žmonės būna kartu, tegul išsipildo visos svajonės!

Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

