DAINŲ ŽINIOS
Šiaulių Dainų progimnazijos laikraštis
2013 m. sausio – vasario mėn.
Nr. 1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Mielieji skaitytojai!
Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai pradėjo leisti mūsų progimnazijos laikraštį „Dainų žinios“, kad galėtų atskleisti, kaip mūsų mokyklos
bendruomenė įdomiai gyvena. Linkime skaitytojams laimės, sėkmės ir kuo daugiau žavingų, nepakartojamų gyvenimo akimirkų!
*************************************************************************************************************

MOKYKLOS RENGINIŲ ĮVAIROVĖ
Laisvės gynėjų diena
Sausio 11 d. Dainų progimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje ,, Atmintis gyva, nes liudija“. Septintokai mokyklos kieme iš žvakių
išdėliojo skaičių 13, visiems ateinantiems į pamokas primindami, kokia svarbi Lietuvai diena artėja. Klasėse ant palangių buvo
uždegtos atminimo žvakelės, mokytojai pasidalijo 1991 m. sausio 13 d. įvykių prisiminimais.
Popamokinių renginių grupė parengė pilietinę pamoką ,, Ir vėl jus gaivina Laisvės dvasia“, kurioje dalyvavo visų 1-8 klasių
mokiniai. Pamokos idėjos autorė mokytoja metodininkė L.Varanavičienė, pamoką vedė istorijos mokytoja metodininkė S. Petrušina.
Įtaigūs žodžiai, aidėję aktų salėje, sausio 13-osios vaizdai, populiarios 1991 m. dainos palietė mokinukų širdis, žadindami jose
pasididžiavimą savo tautos didvyriais.

*************************
Šiaulių miesto 5-10 klasių mokinių samprotavimo rašinių konkursas
Dainų progimnazijoje vyko tradicinis miesto 5-10 klasių mokinių samprotavimo rašinių konkursas, kuriame dalyvavo gausus
būrys mokinių iš „Romuvos“, Gegužių, Gytarių, Salduvės, Dainų progimnazijų, J. Janonio, Didždvario ir „Romuvos“ gimnazijų.
Šįkart jaunieji kūrėjai rašė tema „Gerumas – brangiausias žmogaus turtas“. Sausio 15 d. padėkos raštais ir atminimo
dovanėlėmis buvo apdovanoti konkurso laureatai ir jų mokytojai.
Konkurso organizatorės – Šiaulių Dainų progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos – džiaugiasi, jog auga ir bręsta daug jaunų
žmonių, gebančių taip jautriai ir subtiliai samprotauti apie atjautą, meilę, gėrį.
************************
Matematikos viktorina „Matematinės pinklės“
2013 m. sausio 24 d. nemažas būrys miesto progimnazijų šeštokų susirinko į Dainų progimnaziją, kurioje vyko matematikos
viktorina „Matematinės pinklės“. Džiugu, kad atvyko iš „Jovaro“ , Gegužių ir „Juventos“ progimnazijų po dvi komandas, Gytarių,
„Sandoros“, Ragainės progimnazijų. Ne konkurso tvarka dalyvavo ir mūsų progimnazijos šeštokai. Prisistatę ir susipažinę, dalyviai
atlikdami penkias užduotis parodė savo sumanumą, loginį mąstymą, literatūrinius bei meninius gebėjimus, skaičiavimo ir matematinių
užduočių atlikimo tikslumą. Viktorinos šeimininkai, surinkę daugiausiai taškų, garbingai atidavė nugalėtojų prizus svečiams iš
Ragainės progimnazijos (I vieta), „Sandoros“ progimnazijos šeštokams teko III vieta, o II vieta džiaugėsi šeštokai iš Gytarių
progimnazijos. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyviams bei jų mokytojoms. Viktoriną organizavo Dainų progimnazijos
matematikos mokytojos Albina Eitutienė ir Edita Žitkevičienė.
***********************
Nukelta į 2 puslapį
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Lietuvių kalbos savaitė „Kalba atveria duris“
Sausio 21-25 dienomis mokykloje vyko lietuvių kalbos savaitės renginiai, kuriuos organizavo lietuvių kalbos mokytojos. Per
įvairias veiklas buvo ieškoma sąlyčio su gimtąja kalba, mokomasi atrasti, pažinti, patirti, išgirsti, sukurti…
************************
Triukšmingos Užgavėnės
Vasario 12 d. Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė triukšmingai šventė Užgavėnes: trankiai šoko, garsiai dainavo, stebėjo
Lašininio ir Kanapinio kovą, degino Morę, iš visų jėgų šaukdami varė žiemą iš kiemo, valgė gardžius mielinius blynus.

*************************
Valentinadienio šventė
Vasario 14 d. mūsų progimnazijoje vyko Valentinadienio šventinė diskoteka, į kurią susirinko raudonai pasipuošę 5-8 klasių
mokiniai. Visi dalyviai linksmai šoko, noriai dalyvavo įvairiuose konkursėliuose. Merginos varžėsi mokyklos ilgakasės
rinkimuose (nugalėtoja - Augustina Perminaitė (6b kl.), jos kasos ilgis – 88 cm). Po to buvo renkamas stipriausias progimnazijos
vaikinas, kuriuo tapo Aistis Petkauskas (7c kl.). Smagu buvo rinkti ir raudoniausiai apsirengusius.
Mokiniams labai patiko 7c kl. mokinių paruošta choreografinė kompozicija. Direktoriaus pavaduotoja Roma Jarulienė visiems
nugalėtojams įteikė padėkos raštus, saldžias dovanėles.
**************************
Vasario 16- osios minėjimas
Vasario 15 d. įvyko iškilmingas minėjimas, skirtas Valstybės atkūrimo dienos 95-osioms metinėms. Literatūrinėje
kompozicijoje mokiniai kalbėjo apie tos dienos svarbą, pabrėžė, kad Vasario 16-oji jungia dabartį su praeitimi, kad tai dvasios ir
proto tvirtybę šimtmečiams įtvirtinusi diena. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Viktoras Varanavičius.
Renginio organizatorės – I.Valeikienė ir S. Petrušina. Renginys paliko gerų emocijų, įkvėpė prasmingiems darbams.
**************************
6-7 klasių viktorina „Profesijų pasaulyje“
Vasario 25d. progimnazijoje vyko linksma ir įdomi 6-7 klasių viktorina „Profesijų pasaulyje“, kurią organizavo ir vedė
karjeros koordinatorė Auksė Kravčenkienė. Pasirodymus vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė E. Damonskienė (karjeros
konsultantė), J. Petkuvienė ir G. Kruopienė (profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupės narės).
*************************
Šokdynių virtuozių konkursas
Vasario 28 d. Dainų progimnazijoje vyko 5-8 klasių mergaičių „Šokdynių virtuozių“ konkursas, kurį organizavo kūno kultūros
mokytojos. Dalyvavo net 13 komandų, kurias sudarė po tris tos pačios klasės mokines. Po įnirtingos kovos 5-6 klasių grupėje I
vietą laimėjo 5a klasės mergaitės (Paula Vaidelauskaitė, Nerilė Vainoriūtė, Kornelija Gazbeinaitė), II vietą užėmė 6c klasės
mokinės (Austėja Kirnaitė, Estera Puklevičiūtė, Ema Sakalauskaitė), III vietą – 5a klasės mergaitės (Kotryna Rudokaitė,
Dominyka Stankutė, Gabrielė Dumskytė). 7-8 klasių grupėje I vietą laimėjo 7a klasės mokinės (Aistė Mickūnaitė, Miglė
Ignatavičiūtė, Miglė Tautkutė), II vietą – 7b klasės mergaitės (Rita Baškytė, Raminta Šeputytė, Brigita Bieliauskaitė), III vietą –
7c klasės komanda (Airida Tamkutė, Rosita Klevickaitė, Ieva Veliulytė).
Nugalėtojos buvo apdovanotos padėkos raštais. Džiugu, kad mokykloje yra tiek daug aktyvių ir šoklių mergaičių.
Fotografijos nukeltos į 3 puslapį
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****************************
Vasario 25 d. - kovo 1 d. vyko socialinių mokslų savaitė.
Miesto mokinių konferencija „Vienas vardas – Lietuva“
Tradicine tampančios konferencijos ,,Vienas vardas – Lietuva“ pagrindinis tikslas - skatinti mokinius pažinti gimtąjį kraštą, jo
istoriją, kultūrą, papročius. Konferencijos organizatorės – etikos mokytoja V.Volkovienė bei istorijos mokytoja J.Petkuvienė.
Šiemet konferencijoje dalyvavo mokiniai iš ,,Romuvos“, Medelyno, ,,Sandoros“, Ragainės, Salduvės, Gytarių, Dainų
progimnazijų, Jaunųjų turistų centro bei Specialiojo ugdymo centro. Mokinių pranešimai – įvairios tematikos: kalbėta ir apie
prasidėjusius tarmių metus, ir apie Lietuvos aviacijos istoriją, ir apie etnografinių šalies regionų savitumą. Skaityti pačių mokinių
užrašyti skaudūs tremtinių prisiminimai.
********************************************************************************************************

INTERVIU SU MOKINIAIS
Konkursas „MOKYKLOS ERUDITAS“
Kiekvienais metais istorijos mokytoja metodininkė Silva Petrušina organizuoja 5-8 kl. konkursą „MOKYKLOS ERUDITAS“.
Šiais mokslo metais savo amžiaus grupėje nugalėtojais tapo šie mokiniai: Ainius Pikūnas (5a kl.), Alanas Tautkus (6c kl.),
Tautvydas Mačiulis (7a kl.), Kipras Tallat Kelpša (8b kl.). Kalbiname mūsų progimnazijos šviesuolius.
1. Esate mokyklos eruditai, sugebate atsakyti į pačius įvairiausius klausimus, iš kur daugiausiai semiatės informacijos?
Ainius: iš interneto, knygų, daug sužinau keliaudamas.
Alanas: sąžiningai atlieku namų darbus, įdėmiai klausausi per pamokas, skaitau, naršau internete.
Tautvydas: daugiausiai informacijos semiuosi iš interneto ir mokslo populiarinimo žurnalų.
Kipras: knygos, knygos, knygos, kaipgi be jų, na, dar iš interneto.
2. Kokie mokomieji dalykai Jums labiausiai patinka. Kodėl?
Ainius: lietuvių kalba, nes įdomu mokytis gimtosios kalbos, ir istorija, nes noriu sužinoti daug istorinių faktų.
Alanas: matematika, nes man patinka tikslieji mokslai.
Tautvydas: labiausiai patinka fizika ir istorija, nes šie dalykai man geriausiai sekasi ir yra linksmiausi.
Kipras: istorija (bent iš kitų klaidų pasimokai), biologija (man įdomi aplinka), chemija (gal kada nors kokius vaistus
sukursiu), geografija (noriu pažinti pasaulio kraštus).
3. Kaip leidžiate savo laisvalaikį?
Ainius: lankau būrelius, skaitau knygas, laikraščius, ieškau informacijos internete.
Alanas: patinka būti su draugais, bet didžiąją laiko dalį praleidžiu plaukimo treniruotėse.
Tautvydas: savo laisvalaikį leidžiu sportuodamas, nes tai stiprina sveikatą ir gerina smegenų veiklą.
Kipras: skaitau knygas, naršau internete, atlieku virtualius bandymus, treniruojuosi.
4. Kokią profesiją norėtumėte pasirinkti baigę mokslus?
Ainius: teisininko arba verslininko.
Alanas: norėčiau studijuoti teisės mokslus.
Tautvydas: turbūt pasirinksiu elektronikos sritį, nes man patinka įvairūs elektronikos prietaisai, be to, šioje srityje
yra reikalinga fizika, kuri man patinka.
Kipras: nuo mažens svajoju būti gydytoju.

Lukas Aluzas (8c kl.) – miesto meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtojas
Vasario 5 d. Jovaro progimnazijoje vyko Šiaulių miesto mokinių meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos
mokiniai Goda Katkutė (6b) ir Lukas Aluzas (8c). Lukas deklamavo A. Ambraso ,,Dovanok savo šypseną, žeme“ bei A.Marčėno eilėraštį
,,Ketinimai“ ir buvo puikiai įvertintas – jis laimėjo 2-ąją vietą (mokinį konkursui parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Inga
Valeikienė). Sveikiname Luką ir pateikiame jam keletą klausimų.
1. Kokio žanro knygas mėgsti skaityti?
Labai patinka istorinės knygos, domiuosi moksline literatūra apie geografiją, politiką.
2. Tau labiausiai patikusi knyga? Kodėl?
Man labiausiai patiko E. Ganusausko knyga “Gyvoji barikada”, kurioje pasakojama apie tragiškus 1991- ųjų įvykius Lietuvoje. Knygoje
pateikiami ne tik faktai, bet ir žurnalisto E. Ganusausko išgyvenimai, prisiminimai.
3. Kurio poeto eilėraščiai Tau yra arčiausiai širdies? Kodėl?
Arčiausiai širdies yra Maironio eilėraščiai. Kadangi esu savo krašto patriotas, tai mane labai žavi eilėraščiuose išsakyta poeto meilė Tėvynei.
4. Ar labai sunku išmokti raiškai deklamuoti?
Manau, kad gebėti raiškiai deklamuoti yra įgimtas talentas. Matyt, aš tokį talentą turiu, todėl man nėra labai sunku tai daryti.
5. Ko palinkėtum jauniesiems skaitovams?
Palinkėčiau deklamuojant įsijausti, natūraliai, gyvenimiškai perteikti tekstą klausytojams. Tada prizinė vieta meninio skaitymo konkurse
garantuota.
Dėkojame už interviu.
*********************************************************************************************************************************

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Italijoje
Mūsų mokyklos mokytojai savo kvalifikaciją tobulina ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Vasario mėn. Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytoja
Danguolė Sinetar dalyvavo Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursuose pagal individualią programą "Grupės dinamika ir bendravimo įgūdžiai klasėje". Kursai
vyko Italijoje, Grotaferatos mieste (23 km nuo Romos).
Kvalifikaciją tobulino 23 mokytojai iš 13 Europos šalių: Suomijos, Švedijos, Danijos, Latvijos, Belgijos, Portugalijos, Graikijos, Kroatijos, Turkijos, Airijos,
Lenkijos, Italijos ir Lietuvos.
Kursuose vyko tarpkultūrinis dialogas, kaip sukurti teigiamą kolektyvo mikroklimatą panaudojant aktyviuosius metodus. Darbo grupėse buvo atliekami
įvairūs pratimai ( pažinties ir bendravimo pratimai, tarpusavio santykių gerinimo pratimai, skirstymo į grupes pratimai, grupių formavimo ir bendradarbiavimo
pratimai, saugumo pratimai), mokomasi indonezietiško šešėlių teatro meno ir jo panaudojimo pamokose ( Wayang Kulit Shadow puppet play). Darbas buvo
kūrybiškas ir įdomus. Kiekvienas kursų dalyvis pristatė savo šalį, miestą, mokyklą, savo darbo metodus, pamokinę ir popamokinę veiklą, supažindino su savo
šalies švietimo sistema.
Būtina paminėti ir išvyką į vieną iš geriausių Grotaferatos licėjų (Liceo scientifico statale bruno touschek), kuriame kursų dalyviai stebėjo pamokas, dalinosi
gerąja patirtimi, bendravo su mokiniais.
Buvo įdomu apsilankyti žymiausiose Romos vietose, Popiežiaus vasaros rezidencijoje (Castel Gandolfo). Kursai buvo nepaprastai naudingi, dalyviai, sugrįžę į
savo gimtąsias šalis, ir toliau bendrauja socialiniame tinkle, dalinasi naujienomis, patirtimi ir žiniomis.

********************************************************************************************************
Mūsų mokykloje veikia Karjeros centras
Apie Karjeros centro veiklą paprašėme papasakoti jo vadovę Auksę Kravčenkienę.
Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio progimnazijos bendruomenė dalyvauja projekte “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“. Tikslas – ugdyti mokinių kompetencijas savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir
įgyvendinimo srityse.
Todėl mūsų mokykloje, kaip ir daugelyje kitų, atsirado Karjeros centras. Kviečiu visus , besirūpinančius savo ateitimi, norinčius geriau pažinti save, susipažinti
su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, apsilankyti Karjeros centre. Prašau iš anksto registruotis 317 kabinete ar Karjeros centre arba elektroniniu
paštu aukse@dainai.lt. Registruodamiesi arba pateikdami klausimus el. paštu nurodykite savo vardą, pavardę, klasę ir kokios informacijos pageidautumėte.
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