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Sveiki gyvi visi, sulaukę 2014-ųjų – Arklio metų!
2014-ieji pagal kinų kalendorių yra medinio Arklio metai. Jie prasideda 2014 m. sausio 31 dieną. Kadangi medis yra susijęs su
žalia spalva, tai ir 2014 metai vadinami žaliojo medinio Arklio metai.
Arklys simbolizuoja laisvę ir nepriklausomybę. Tai vienas iš temperamentingiausių, greičiausių ir judriausių ženklų, visuomet
ieškantis naujų įspūdžių, todėl 2014 metai visiems be išimties bus pilni gyvybiškos jėgos ir dvasingumo. Gyvenimas bus truputį
neramus, pilnas netikėčiausių situacijų ir įvairių nuotykių. Pagrindinis metų žodis – veiksmas. Svarbiausia – neužsisėdėti vienoje
vietoje ir stengtis siekti tikslų.
Arklio metais pasaulis suksis tarsi greičiau – viskas aplinkui įgis didesnį pagreitį. Gyvenimo tempas bus dar greitesnis, neretai
pasitaikys stresų, tad tam reikia pasiruošti iš anksto. Seksis tiems, kurie patys nebijos šokiruoti. Kinijoje arklys – gero draugo,
kario simbolis.
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Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija”
Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – progimnazijos mokiniai paminėjo akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Visuose
kabinetuose ir koridoriuose dešimčiai minučių užgeso šviesa, o ant palangių buvo įžiebtos žvakelės. Taip mokiniai prisidėjo prie
jau tradicine tapusios Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuotos
akcijos.
Visose klasėse pirmoji buvo pilietinio ugdymo pamoka ,, Ir vėl jus gaivina Laisvės dvasia“. Mokiniai žiūrėjo 1991 m. sausio
13 d. įvykių kronikas, skaitė liudininkų prisiminimus, laikraščius , žiūrėjo 1991-01-13 dienos nuotraukas, kurias išsaugojo
tėveliai, atsargiai lietė parlamento gynėjų apdovanojimus, diskutavo, piešė plakatus Sausio įvykiams atminti, rašė pamąstymus
,,Ką man reiškia Sausio 13-oji“. Kai kurių klasių mokiniai gaminosi Neužmirštuoles ir segėsi prie krūtinių, šis ženklas, šiemet
tapęs populiariu mūsų atminties simboliu, gali tapti tradiciniu.

Šiaulių miesto ir apskrities 6 klasių viktorina „Matematinės pinklės“
2014 m. sausio 16 d. nemažas būrys miesto progimnazijų ir rajono mokyklų šeštokų susirinko į Dainų progimnaziją, kurioje
vyko tradicinė matematikos viktorina „Matematinės pinklės“. Džiugu, kad atvyko Jovaro, „Juventos“, Gytarių, „Sandoros“,
Ragainės, „Romuvos“ progimnazijų bei Naisių mokyklos komandos. Ne konkurso tvarka dalyvavo ir Dainų progimnazijos
šeštokai.
Prisistatę ir susipažinę, dalyviai, atlikdami penkias užduotis, parodė savo sumanumą, loginį mąstymą, literatūrinius bei
meninius gebėjimus, skaičiavimo ir matematinių užduočių atlikimo tikslumą. Vertinimo komisijai suskaičiavus balus paaiškėjo,
kad Ragainės progimnazijos šeštokų komanda užėmė I vietą, II vieta atiteko „Romuvos“ progimnazijos šeštokams, o III vieta
džiaugėsi „Juventos“ šeštokai. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyviams bei jų mokytojoms. Viktoriną organizavo
Dainų progimnazijos matematikos mokytojos Edita Žitkevičienė ir Albina Eitutienė.
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Šiaulių miesto 5-10 klasių mokinių samprotavimo rašinių konkursas
Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko tradicinis miesto 5-10 klasių mokinių samprotavimo rašinių konkursas, kuriame
dalyvavo gausus būrys mokinių iš „Romuvos“, Gegužių, Gytarių, Dainų progimnazijų ir „Romuvos“ gimnazijos. Šįkart jaunieji
kūrėjai svarstė tema „Ar šeima vis dar vertybė?“. Mokiniai nuoširdžiai ir atvirai samprotavo apie šeimą teigdami, kad tai vis dar
viena svarbiausių vertybių žmogaus gyvenime, aprašė ne vieną situaciją, kada pajuto šeimos meilę, supratimą, šilumą,
susitelkimą…
Sausio 17 d. padėkos raštais ir saldžiais atminimo medaliais buvo apdovanoti konkurso laureatai ir jų mokytojai. Konkurso
organizatorės – Šiaulių Dainų progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos – džiaugiasi, jog jaunoji karta sugeba įžvelgti šeimos
reikšmę žmogaus gyvenime, negaili šiltų žodžių artimiesiems…
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Neakivaizdinė kelionė į pasakų karalystę
Sausio 29 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje įvyko miesto pietinio mikrorajono pradinių klasių mokinių popietė –
neakivaizdinė kelionė į pasakų karalystę. Po painų karalystės labirintą keliavo Dainų, Gegužių, Gytarių, „Romuvos“ ir
„Sandoros“ progimnazijų pradinių klasių mokinių komandos. Į renginį mokinius atlydėjo pradinio ugdymo mokytojos,
specialiosios pedagogės ir logopedės. Neakivaizdinėje kelionėje mokinius džiugino pasakų fėja. Jai talkino pagrindinė pasakų
karalystės veikėja – gudruolė laputė. Mokiniai atliko įvairias užduotis: turėjo klausytis garsiai skaitomų pasakų, skaityti patys ir
„sugrąžinti“ pasiklydusius veikėjus į atitinkamas kūrinių vietas. Kelionės dalyviai ne tik apibūdino pasakų veikėjus, bet ir mokėsi
linksmų skaičiuočių, patarlių, rungtyniavo įmindami mįsles, turtino žodyną vaizdingais žodžiais. Šiaulių Dainų progimnazijos
neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Kunickaitė popietės dalyviams įteikė padėkas, o pasakų fėja palinkėjo ir
ateityje draugauti su knygelėmis bei padovanojo „Skaitymo kopėčias“ ir saldžiuosius prizus.
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Sausio 1 d. sukanka lygiai 300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. 2014-ieji
valstybiniu mastu paskelbti šios iškilios asmenybės metais, pagarbą K. Donelaičiui atiduoda ir UNESCO – jubiliejinės gimimo
metinės įtrauktos į UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašą. Poemos „Metai“ autoriaus 300-osioms gimimo metinėms
paminėti suplanuota daugiau kaip 60 įvairių renginių Lietuvoje ir užsienyje.
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Dainų progimnazijos bibliotekoje vyksta paroda Kristijono Donelaičio 300- osioms gimimo metinėms paminėti
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Meninio skaitymo konkursas „Jau saulelė vėl...“
Šiaulių Dainų progimnazijoje įvyko meninio skaitymo konkursas „Jau saulelė vėl …“, skirtas K. Donelaičio 300-osioms
gimimo metinėms paminėti. Renginio pradžioje lietuvių kalbos mokytoja Vijoleta Tolvaišienė trumpai pristatė K. Donelaitį,
lietuvių grožinės literatūros pradininką, Alanas Tautkus, 7c klasės mokinys, konkurso dalyvis, padeklamavo ištrauką iš
„Pavasario linksmybių“ (K. Donelaičio poema „Metai“), Dominykas Gasiūnas, 8a klasės mokinys – ištrauką iš
Just.Marcinkevičiaus poemos „Donelaitis“. I vietą konkurse laimėjo Inesa Burkevičiūtė, 8b klasės mokinė, skaičiusi ištrauką iš
A.Ptakauskės „Nerealių atostogų“ (mokytoja Inga Valeikienė). II vieta atiteko 7b klasės mokinei Godai Katkutei, deklamavusiai
H. Radausko „Gelmių suskilimą“ (mokytoja Vijoleta Tolvaišienė). III vietą užėmė Ainius Pikūnas, 6a klasės mokinys, skaitęs
ištrauką iš V. Žilinskaitės „Pralaimėtos pergalės“ (mokytoja Akvilė Pigulevičienė).
Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Roma Jarulienė, įteikdama padėkos raštus bei medalius konkurso nugalėtojams,
pasidžiaugė mokinių gebėjimu suprasti, puoselėti ir kūrybiškai perteikti meninį žodį ir palinkėjo sėkmės I ir II vietos laimėtojoms,
kurios atstovaus Dainų progimnazijai miesto meninio skaitymo konkurse.

Laimės ir sveikatos seminaras jaunimui
Kaip atpažinti, ar žmogus yra laimingas? Daugelis iš mūsų nesunkiai atsakytų į šį klausimą: laimingas žmogus šypsosi.
Žymiai sunkiau suprasti, kad tikroji laimė nesusijusi su pinigų kiekiu – galima šypsotis, būti laimingam ir jų neturint . Taip teigė
sausio 30 d. seminarą Dainų progimnazijos 8 klasių mokiniams vedusios ir nuolat šypsenas dalijusios Gintarė Valuckytė ir
Neringa Šivickienė. Šios jaunos moterys yra visuomeninės švietėjiškos organizacijos ,,Gyvenimo menas“ savanorės, dirbančios
su jaunimu ir mokančios paauglius, kaip sumažinti pyktį, įtampą, agresiją, kaip elgtis su neigiamomis mintimis ir emocijomis.
Tai, kad mūsų mintys blaškosi, šokinėja į praeitį ar į ateitį, žino kiekvienas. Juk ir mes, mokytojai, matome, kad mokinio kūnas
,,čia“, o jo mintys – kažkur kitur. Bet, pasirodo, galima neramų protą ,,sugrąžinti“ į dabartį, tam reikia atlikti kvėpavimo ir
atsipalaidavimo pratimus. Aštuntokai sužinojo, kad, norint būti sėkmingu žmogumi, reikia išmokti gyventi teisingai: rūpintis ne
tik kūno, bet ir minčių higiena. Neigiami atsiliepimai apie kitus (draugus, mokytojus), nuolatinė kritika savotiškai žmogų
užteršia. Kurti pozityvias nuostatas, įžvelgti šviesiąsias gyvenimo puses, skirti dėmesio sau – tai viena iš laimingo gyvenimo
sąlygų.
Betarpiškas ir nuoširdus bendravimas, žaidimai padėjo paaugliams geriau suvokti save ir leido pajusti buvimo kartu
džiaugsmą.
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