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MOKYKLINIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Konkursas „MOKYKLOS ERUDITAS 2014“
Pasibaigus 2014 metams Dainų progimnazijos 5-8 klasių mokiniai išsiaiškino konkurso ,,MOKYKLOS ERUDITAS 2014“
laureatus. Konkurso klausimai buvo kietokas riešutėlis. Eruditas [lot. eruditus — apsišvietęs, mokytas] turi būti labai išsilavinęs,
apsiskaitęs, žinantis daug įvairių mokslų paslapčių. Šiais metais užduočių blokus sudarė klausimai apie mediciną, ligas ir sveiką
maistą, pirmuosius televizorius, lietuvių tarmes, įžymius žmones, žiemos sporto šakas, Šiaulių miesto istoriją, automobilius,
Antikos istoriją ir Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tradiciškai per valandą 50 klausimų privalėjo išspręsti penktokai, kuriems
šis konkursas pirmasis. Šeštokams reikėjo įveikti 60 klausimų, 70 klausimų sudarė septintokų užduotį, o į 80 klausimų turėjo
atsakyti aštuntokai. Nugalėtojais atskirose grupėse tapo šie mokiniai: Augustė Gočelkytė (5a kl.), Severinas Kvedaras (6a kl.),
Ainius Pikūnas (7a kl.) ir Robertas Norkus (8b kl.). Sveikiname nugalėtojus, laikas pradėti ruoštis 2015 metų jubiliejiniam 10ajam konkursui. Konkursą „MOKYKLOS ERUDITAS“ kasmet organizuoja istorijos mokytoja metodininkė Silva Petrušina.
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Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
Šiemet Dainų progimnazijoje vėl vyko pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Kabinetuose ir koridoriuose ant
palangių uždegta keli šimtai žvakelių. Susikaupimas ir tylos minutės… 8.10 val. visose klasėse prasidėjo pilietiškumo pamoka
,,Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę”. O prie Šiaulių miesto savivaldybės vyko bendrojo ugdymo mokyklų
pilietiškumo akcija „Laisvė…“, skirta Laisvės gynėjų dienai. Šioje akcijoje dalyvavo 11 Dainų progimnazijos aštuntų klasių
mergaičių. Mokytojai ir mokiniai, savo rankose sušildę atsineštas žvakutes, iš jų sudėliojo žodį LAISVĖ. Žvakių liepsnelės degė
ir skleidė šviesą žuvusiųjų atminimo vardan…

****************************************************************************************
-1-

Tarptautinis e-Twinning projektas “Advento kalendorius”
Šventiniu laikotarpiu šeštų klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame e-Twinning projekte „Advento kalendorius“. Projekto
dalyviai – 24 mokyklos iš 11 valstybių. Mokiniai vieni kitiems siuntė kalėdinius atvirukus, rašė laiškus apie savo mokyklas bei
tos šalies šv. Kalėdų ir Naujųjų metų tradicijas. Gauti sveikinimai buvo eksponuojami mokyklos skaitykloje kaip Advento
kalendorius. Projektą koordinavo anglų kalbos mokytoja Jūratė Valionienė ir IT mokytoja Danguolė Zigmantaitė.
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Meninio skaitymo konkursas
Sausio 13 d. įvyko mokyklos 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Per žodį – į žodį“. Mokiniai skaitė
V.Račicko, V. Žilinskaitės, J. Erlicko, V. Šimkaus ir kitų lietuvių rašytojų kūrinius ar jų ištraukas. Vertinimo komisijai teko sunki
užduotis - nuspręsti, kas vertas prizinių vietų. Nugalėtojais išrinkti:
I vieta – 7a kl. mokinys Ainius Pikūnas (mokytoja A. Pigulevičienė),
II vieta – 8b kl. mokinė Goda Katkutė (mokytoja V. Tolvaišienė),
III vieta – 8c kl. mokinys Alanas Tautkus (mokytoja A. Pigulevičienė), 5b kl. mokinė Ugnė Vaitkutė (mokytoja I. Valeikienė), 5c
kl. mokinys Dovydas Augustinavičius (mokytoja I. Valeikienė).
Konkurse gražiai pasirodė ir kiti mokiniai: Evaldas Grublys (8b kl.), Karolina Mateikaitė (5c kl.).
Sausio 21 d. Stasio Šalkauskio gimnazijoje vyko miesto meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo mokiniai iš Salduvės,
Jovaro, „Juventos“, „Sandoros“, „Romuvos“, Gegužių, „Santarvės“, Vinco Kudirkos ir Dainų progimnazijų. Mūsų progimnazijai
atstovavo Ainius Pikūnas (7a kl.), kuris skaitė V. Račicko apsakymą „Rasti pinigai“, ir Goda Katkutė (8b kl.), skaičiusi to paties
autoriaus „Nebaigto dienoraščio“ ištrauką. Ir Ainius, ir Goda miesto meninio skaitymo konkurse užėmė III vietą. Mokinius
konkursui paruošė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės A. Pigulevičienė ir V. Tolvaišienė.
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Anglų kalbos konkurso „Spelling Bee“ mokyklos turas
Sausio 26 d. 11 progimnazijos penktokų savo žinias tikrinosi anglų kalbos konkurse „Spelling Bee“ („Pasakyk paraidžiui“).
Atrankos ture nugalėtoju tapo 5b klasės mokinys Naidas Valatkevičius (mokytoja J. Valionienė), antrąją vietą užėmė 5a klasės
mokinė Augustė Gočelkytė (mokytoja D. Sinetar), trečiąją – 5b klasės mokinys Edvinas Bliumas (mokytoja J. Valionienė).
Pirmos ir antros vietos laimėtojai dalyvaus Šiaulių miesto mokyklų „Spelling Bee“ konkurse, kurį kiekvieną pavasarį organizuoja
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos skaitykla.
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Dainų progimnazijos mokinių tarybos pirmininkė
Lietuvos moksleivių sąjungos žiemos forume – XX neeilinėje asamblėjoje
Sausio 16 -18 dienomis Kauno mieste praūžė vienas didžiausių jaunimo renginių respublikoje – LMS žiemos forumas –
neeilinė XX asamblėja, kurioje Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių interesams atstovavo mokinių tarybos pirmininkė, 8b klasės
mokinė Goda Katkutė.
Į Kauno technologijų universiteto studentų miestelį sugužėjo per 400 moksleivių iš visos Lietuvos. Asamblėjos metu buvo
sprendžiamos mokiniams iškilusios aktualios problemos, ieškoma atsakymų į svarbius klausimus dėl švietimo ir mokslo sistemos,
buvo svarstomi ir tvirtinami organizacijai svarbūs dokumentai. Dalyviai plačiai nagrinėjo savanorystės temą ir buvo supažindinti
su vykdomomis ir dar vyksiančiomis iniciatyvomis, renginiais bei projektais Lietuvoje, o viso renginio metu per paskaitas,
seminarus bei veiklas buvo nagrinėjamas klausimas: „Lyderis: gimti ar tapti?“.
Žiemos forume moksleiviai neapsiribojo vien tik oficialumu. Darbo grupių, socializacijų, laisvo laiko metu jaunieji Lietuvos
lyderiai šnekučiavosi, žaidė tradicinius Lietuvos moksleivių sąjungos žaidimus bei bendravo su bendraminčiais iš įvairiausių
šalies kampelių.
Kitas artimiausias Lietuvos moksleivių sąjungos renginys planuojamas balandžio mėnesį Vilniuje, kur mokinių savivaldų
atstovai vėl susirinks į asamblėją. Tuomet bus renkamas organizacijos prezidentas bei svarstomi kiti svarbūs dokumentai.
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Šiaulių miesto 5-12 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas ,,Žiema žiemužė”
Sausio 15 d. Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 5-12 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema
žiemužė“ laureatų apdovanojimai bei pateiktų darbų parodos atidarymas.
Konkursui darbus pateikė mokiniai iš 12 miesto mokyklų: Dainų, Salduvės, „Juventos“, „Romuvos“, Ragainės, Rėkyvos,
Gegužių progimnazijų bei Juliaus Janonio, Didždvario, „Saulėtekio“, Šiaulių universiteto, Lieporių gimnazijų.
Mūsų progimnazijai atstovauti buvo išrinkti geriausi penkių mokinių darbai. Mokinius konkursui ruošė mokytojos Jolita
Kaupienė ir Danguolė Zigmantaitė. Sveikiname 6a klasės mokinę Mingailę Astrauskaitę, tapusią konkurso „Žiema žiemužė“
laureate.
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Kūrybinių darbų konkursas “Įgyvendink svajonę Šiauliuose”
Jau antri metai Salduvės progimnazija kartu su Seimo nariu A. Mockumi organizuoja kūrybinių darbų konkursą ,,Įgyvendink
svajonę Šiauliuose“. Šiemet šiame konkurse dalyvavo nemažai mūsų mokyklos mokinių: U. Žitkevičiūtė (5c), E. Bunga (6a), K.
Jokubaitytė (7a), U. Levickytė (7a), S. Savickaitė (7a), A. Šapkinaitė (7a), G. Šapkinas (7a), A. Valčiukaitė (7a) ir L. Lideikytė
(8b). Dainiečius konkursui paruošė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Inga Valeikienė, Akvilė Pigulevičienė, Andžela
Valaikienė.
Baigiamajame renginyje Salduvės progimnazijos direktorė N. Kaunickienė teigė, jog konkurso tikslas – skatinti, kad
jaunimas kritiškai vertintų tobulintinas sritis ir šviežiom akim pažvelgtų į aplinką. Šiemet konkurse mokiniai dalyvavo ypač
aktyviai – pristatyta daugiau nei 60 darbų, pateiktos 49 idėjos, kaip pertvarkyti mūsų gimtąjį miestą. Šešiems mokiniams skirtos
nominacijos ir piniginiai prizai. Džiugu, kad mūsų mokyklos 6a klasės mokinys Einoras Bunga pelnė nominaciją ,,Už
įgyvendinamus principus“ (vokelio turinys telieka Einoro paslaptis). Apdovanojimus įteikė pats Seimo narys A. Mockus. Pernai
geriausi konkurso darbai buvo eksponuojami savivaldybėje, o šiemet Seimo narys norėtų suorganizuoti šių darbų parodą Seime.
Nugalėtojų laukia ir kelionė į Vilnių.
V. Hugo teigė, kad ,,niekas taip nepadeda kurti ateities kaip drąsios svajonės“. Iš tiesų kas, jei ne pastabūs, akyli ir kūrybingi
jauni žmonės, gali pateikti idėjų? Tikėkimės, kad po kelių metų užaugę jie iš tikrųjų pakeis miesto veidą…
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Šiaulių miesto progimnazijų 6 klasių mokinių matematikos žinių viktorina „Matematinės pinklės“
Sausio 22 d. būrys miesto progimnazijų šeštokų susirinko į Dainų progimnaziją, kurioje vyko tradicinė matematikos žinių
viktorina „Matematinės pinklės“. Džiugu, kad atvyko Jovaro, „Juventos“, Gytarių, „Sandoros“, Ragainės, „Romuvos“, Salduvės
progimnazijų komandos. Taip pat dalyvavo ir Dainų progimnazijos šeštokai. Iš viso 40 šeštokų bandė įminti „Skaičių magijos“,
„Logikos“, „Geometrinių figūrų“ pasaulių minkles. Keliaudami per pasaulius, dalyviai atliko įvairias užduotis, parodė savo
sumanumą, loginį mąstymą, skaičiavimo ir matematinių užduočių atlikimo tikslumą. Vertinimo komisijai suskaičiavus balus,
paaiškėjo, kad nugalėtoja tapo „Sandoros“ progimnazijos šeštokų komanda (I vieta), II vieta atiteko Jovaro progimnazijos
šeštokams, o III vieta džiaugėsi „Romuvos“ šeštokai. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyviams bei jų mokytojoms.
Viktoriną organizavo Dainų progimnazijos matematikos mokytojos Albina Eitutienė ir Edita Žitkevičienė.
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Linksmasis anekdotas
Mokytoja barasi:
- Petriuk, jei taip ir toliau mokysies, tavo tėvas pražils!
- Įsivaizduoju, kaip tėvelis apsidžiaugs,- kikena Petriukas. - Juk dabar jis visiškai praplikęs!
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Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

