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SVARBIAUSIOS NAUJIENOS!
Šiaulių miesto progimnazijų konkursas ,,Šokdynių virtuozės”
Kovo 5 dieną Dainų progimnazijoje vyko tradicinis Šiaulių miesto progimnazijų konkursas ,,Šokdynių virtuozės‘‘. Konkurse
dalyvavo mergaitės iš Dainų, ,,Romuvos‘‘, ,,Rasos‘‘, Ragainės, Gegužių, Jovaro progimnazijų. Varžybų dalyves pasveikino
progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius, varžybų organizatorė, kūno kultūros mokytoja Gražina Mickuvienė ir Dainų
progimnazijos šokių studija „Kosmėja“. Komandos rungėsi penkiose estafetėse. Po atkaklios kovos I vietą laimėjo Dainų
progimnazijos mergaitės: Aistė Bungaitė, Ema Sakalauskaitė, Austėja Kirnaitė ir Kornelija Gazbeinaitė. Antrąją vietą
iškovojo „Romuvos“ progimnazijos komanda. Trečioje vietoje liko Jovaro progimnazijos atstovės.
Varžybų nugalėtojų ir prizininkių komandos apdovanotos Dainų progimnazijos keramikos būrelio mokytojos Sandros
Motuzaitės Jurienės originaliomis taurėmis ir Dainų progimnazijos diplomais. Visos varžybų dalyvės ir mokytojos atminimui
gavo keramikos būrelio moksleivių nulipdytas žaismingas sraiges.
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Dainų progimnazijos ugdymo karjerai renginys „Amatų – Kaziuko mugė“
Kovo 6-ąją Dainų progimnazijoje vyko integruotas 5-8 klasių mokinių ugdymo karjerai renginys „Amatų – Kaziuko mugė“.
Visi mokiniai dalyvavo Lietuvos Jūrų muziejaus ir Šiaulių profesinio rengimo centro užsiėmimuose: 5 klasių mokiniai –
„Įdomioji profesija – delfinų treneris“ ir „Odinių apyrankių gamyba“, 6 klasių mokiniai – „Ruoniai Baltijos jūroje“ ir „Gėlių iš
organzos, megztų gėlių gamyba“, 7 klasių mokiniai – „Jūrinė ABC“ ir „Siuvėjo, mezgėjo profesija“, 8 klasių mokiniai – „Laivai
ir jūrininkai“ ir „Restauratoriaus profesija“. Mokiniai daug sužinojo apie laivininkystę bei netradicinių profesijų atstovus,
dirbančius Lietuvos jūrų muziejuje, pagilino žinias apie patrauklius bei įdomius gyvūnus – delfinus, ruonius, patys gamino
apyrankes, gėles, siuvo nedidelius gaminius, aptraukė audiniu kėdes…
Vėliau mokykloje šurmuliavo Kaziuko mugė. Jaunieji prekybininkai ir Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniai ant stalų
pridėjo pačių pagamintų dirbinių: dailės darbelių, siuvinių, mezginių, kartu su mamytėmis iškeptų skanumynų, pagamintų
suvenyrų. Kiekviena klasė išradingai papuošė prekybos vietą. Niekas iš mugės neišėjo tuščiomis rankomis, visus lydėjo šypsena ir
gera nuotaika. Renginį organizavo karjeros koordinatorė Auksė Kravčenkienė.

Lietuvių kalbos savaitė „Kalba yra mano pastogė“
,,Kalba yra mano pastogė, kur užgimiau“,- šie poeto M.Martinaičio žodžiai tapo lietuvių kalbos savaitės leitmotyvu,
nusakančiu mūsų artimą santykį su gimtąja kalba. Mokyklos bibliotekoje vyko kūrybinių darbų paroda ,,Kūrybos pasaulyje“,
mokiniai dalyvavo nacionalinio konkurso ,,Švari kalba – švari galva“ pirmajame etape, Šiaulių regiono Raštingumo konkurse,
viktorinose ,,Ko išmokome“, ,,Moki žodį“, taip pat išaiškinti lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai.
Kad reikalingos ne tik tvirtos žinios, įgūdžiai, bet ir greita orientacija, įsitikino mokiniai, dalyvavę Nacionaliniame konkurse
,,Švari kalba – švari galva“. Šiame aštuntus metus vykstančiame konkurse mūsų mokyklos mokiniai jėgas išbandė pirmą kartą.
Džiugu, kad Nomeda Bijeikytė (5c) pateko į konkurso antrąjį etapą! Ji kviečiama su kitais penktokais iš visos Lietuvos
susirungti Vilniuje.
Šiaulių apskrities Raštingumo konkurse S. Vaserytė (6b) ir A. Pikūnas (7a) pripažinti nugalėtojais - jie užėmė III
vietą.
Išrinkti lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai: K. Mateikaitė (5c), S. Vaserytė (6b), A. Pikūnas (7a), R. Norkus (8b). Jie
atstovaus mūsų mokyklai mieste.
Šeštų klasių viktorinos ,,Moki žodį“ nugalėtoja – 6a klasės komanda, o aštuntų klasių viktorinoje ,,Ko išmokome“
geriausi buvo 8c klasės atstovai.
Išsilavinęs žmogus turi mokėti bent keletą kalbų, o geriausiai – gimtąją. Džiaugiamės, kad turime mokinių, neabejingų
gimtajai lietuvių kalbai ir gebančių įveikti jos labirintus…
*************************************************************************************

Baigiamasis dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas
Kovo 7 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) Informatikos fakultete šurmuliavo per 200 geriausių jaunųjų informatikų iš
visos Lietuvos. Čia vyko baigiamasis dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas.
Forumo metu moksleiviai dalyvavo programavimo, informacinių technologijų taikymo bei multimedijos ir programų kūrimo
konkursuose.
Programavimo konkurse, kuriame dalyvavo 92 mokiniai iš visos Lietuvos, 8b klasės mokinys Robertas Norkus (mokytoja
D. Zigmantaitė) laimėjo III vietą ir buvo apdovanotas rėmėjų prizais bei Kazickų šeimos fondo piniginiu prizu.
Forumo metu taip pat buvo apdovanoti ir regioninių konkursų nugalėtojai. Žemaitijos krašto IT taikymo konkurso jaunesniųjų
grupėje III vietą laimėjo 7b klasės mokinė Austėja Valeikaitė (mokytoja J. Kaupienė).

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

5-6 klasių mokinių ir tėvelių „Protų mūšis“
„Protų mūšis“ jau tampa tradiciniu Dainų progimnazijos mokinių ir tėvelių renginiu. Kovo 3- osios vakarą į mūsų mokyklą
susirinko sumaniausios 5-6 klasių mokinių ir tėvelių komandos.
Viktorinoje „Protų mūšis“ reikėjo įveikti tris turus. Jau pirmajame žaidimo etape aktyviai rungėsi 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c klasių
komandos. Žaidėjams buvo pateikti klausimai iš įvairių sričių: literatūros, dailės, istorijos, matematikos, geografijos, muzikos bei
chemijos. Antrajame ture užvirė tikra kova, visi norėjo laimėti, teko tėvelius pristabdyti ir nuraminti. Visos komandos šauniai
atsakinėjo į klausimus. Trečiąjį etapą mokiniai ir tėveliai pradėjo labai susikaupę, finalinės užduotys buvo gana sudėtingos,
reikalaujančios loginio mąstymo. Nuotaiką praskaidrino paskutinieji – muzikiniai – klausimai.
Konkurse I vietą laimėjo 5c klasės komanda, II vietą užėmė 6a klasė, III vietą pelnė 5b klasė. Visos komandos buvo
apdovanotos padėkos raštais, vaišinosi saldžiais prizais. Džiugu, jog mokiniai ir jų tėveliai yra ne tik sumanūs, išsilavinę,
išmintingi, bet ir linksmi, nuoširdūs, šmaikštūs. Klasės vadovės didžiavosi ir auklėtiniais, ir jų tėveliais. Malonu, kad turime
sutelktus, geranoriškus ir linkusius bendradarbiauti tėvelius.

Akcija „Tautišką giesmę giedokim kartu“ ir šventinis koncertas „Skrydis virš Lietuvos“
Kovo 10 d. 12 val. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose vyko moksleivių akcija „Tautišką giesmę giedokim kartu“,
skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Šioje akcijoje dalyvavo ir visa Dainų progimnazijos
bendruomenė. Nuoširdžiai giedodami, progimnazijos mokiniai, mokytojai, darbuotojai ir svečiai linkėjo Lietuvai ir sau vienybės,
taikos ir klestėjimo. 13 val. mokyklos aktų salėje vyko šventinis koncertas „Skrydis virš Lietuvos“.
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Šiaulių miesto 7-8 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės „Neieškok žodžio kišenėje“
Kovo 18- osios popietę Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių kūrybinės
dirbtuvės „Neieškok žodžio kišenėje“.
Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo aktyvūs bei išradingi mokiniai iš Gegužių, Jovaro, „Juventos“, „Rasos“, „Romuvos“, Zoknių,
Dainų progimnazijų. Dalyviai turėjo atlikti įvairias kūrybines užduotis. Taip mokiniai skatinami plačiau ir nuodugniau domėtis
literatūra, plėsti akiratį, formuotis filologinę kultūrą. Dalyvių nuomone, smagu ugdytis gebėjimą raiškiai kalbėti, sklandžiai
dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Renginio pabaigoje 7-8 klasių mokinių komandos už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą buvo apdovanotos padėkos raštais,
atminimo dovanėlėmis. Kūrybinių dirbtuvių „Neieškok žodžio kišenėje“ organizatorės – Dainų progimnazijos lietuvių kalbos
mokytojos – džiaugiasi galėdamos puoselėti mokinių kūrybingumą, originalumą ir saviraišką.

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

Šiaulių apskrities mokinių kūrybos konkurse „Kuriame pasaką“ laimėta II vieta
Šiaulių apskrities 8-12 klasių mokinių vieno žanro kūrybos konkurse „Kuriame pasaką“ Dainų progimnazijos 8c klasės
mokinė Kornelija Zaksaitė laimėjo II vietą (mokytoja A. Pigulevičienė). Konkurso dalyviai turėjo sukurti literatūrinę stebuklinę
pasaką mokyklos gyvenimo tema. Didžiuojamės, kad Kornelijos pasaka „Didžioji išminties knyga“ buvo puikiai įvertinta.
Linkime jaunajai kūrėjai ir toliau siekti kūrybinių aukštumų.

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2015“
Kovo 23 – 27 dienomis Lietuvoje vyko veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2015“, kurią inicijuoja
„Vaikų linija“. Kiekvienas – nuo paties mažiausio iki jau brandaus piliečio – gali savo veikla ir
elgesiu prisidėti prie patyčių mūsų šalyje stabdymo, skleisti draugystės, atjautos ir gerumo idėjas.
Dėl to aktyviai dalyvauti kviečiamos Lietuvos mokyklos, darželiai, nevyriausybinės organizacijos
bei kiti partneriai ir rėmėjai.
Akcijoje dalyvavo ir Dainų progimnazijos bendruomenė: mokiniai žiūrėjo Forumo teatro
spektaklį „Gera išeitis ta, kuri padeda man pasijusti geriau ir neskaudina kito“, pynė Draugystės apyrankes, susitiko su policijos
pareigūnu, diskutavo šiomis temomis: „Mokiniai, patyčios ir internetas: kas už ką atsakingas?“, „Tavo pasirinkimas“.
********************************************************************

Akcija „Maisto bankas“
Šiaulių mieste vykusioje akcijoje „Maisto bankas“ dalyvavo Šiaulių Dainų
progimnazijos 5-8 klasių jaunieji samariečiai: Gustė Gruzdaitė (5c), Rugilė Jovaišaitė
(5c), Sima Steponaitytė (8a), Fausta Tamoševičiūtė (8a), Justina Griniūtė (8a), Vytautė
Urbonaitė (8a), Ugnė Glušniovaitė (5c), Domantė Žalytė (5c), Ugnė Žitkevičiūtė (5c),
Greta Gedminaitė (7b), Eglė Genytė (7b), Saulė Vaserytė (6b), Gabrielė Dumskytė (7a),
Victor Stanislovas Markevičius (5b), Akvilė Liutkevičiūtė (6c), Greta Trušytė (6b),
Justinas Jakutis (5b). Kovo 20-21 dienomis „IKI“ prekybos centre mokiniai rinko
produktus, kurie bus išdalyti skurstančioms šeimoms. Tikybos mokytoja Laisva
Jankauskienė nuoširdžiai dėkoja mokiniams ir jų tėveliams už aktyvų ir nuoširdų
dalyvavimą kasmetinėje „Maisto banko“ akcijoje.
****************************************************************************

Mokyklinis projektas „Pirmoji žaluma Žemei“
Dainų progimnazijoje prasideda projektas „Pirmoji žaluma Žemei“. Gležna pirmoji žaluma, sprogstantys pumpurai ir pirmieji
lapeliai – tas mažas stebuklas, kuris įkvepia dideliems darbams. Kiekviena klasė stengsis pražydinti pirmąjį gėlės žiedą,
išsprogdinti medžių šakelę ar išauginti pirmąjį želmenėlį. Progimnazija pasipuoš pirmąja pavasario žaluma. Tai mokinių dovana
Žemei.
5-8 klasių mokiniai rašys „Laiškus bundančiai Žemei“, pieš piešinius „Pražydo Žemė“. Kiekvienas žmogus turi gerbti ir
mylėti ne tik savo artimą, bet ir Žemę. Be jos nebūtų ir mūsų. Nuo Žemės priklausome mes visi: žmonės, gyvūnai, augalai. O
Žemė labiausiai priklauso nuo žmogaus. Mokiniai laiškais, piešiniais kvies branginti ir puošti Žemę, nedaryti aplinkai žalos.
Darbai bus eksponuojami bibliotekoje, Žemės dienai skirtame stende.
7-8 klasių mokiniams ŠU botanikos sode vyks „Žalioji“ pamoka, kurios metu jie susipažins su visžaliais augalais, pirmaisiais
pavasario žiedais.
Progimnazijos bendruomenės nariai rūšiavo ir teberūšiuoja atliekas, atskirai nuo kitų šiukšlių atskirdami popierių. Rūšiuotas
atliekas galima perdirbti ir grąžinti į gyvenimą suteikus joms kitą formą. Bus surengta 5-6 klasių mokinių darbų iš antrinių žaliavų
paroda „Aš atsakingas už savo Žemę“, kuri ugdys sąmoningą jaunimo požiūrį į vartojimą – padės atsisakyti besaikio naujų
daiktų pirkimo, suteiks galimybę atsiskleisti kūrybiškumui, skatins mokinius tausoti, saugoti aplinką.
Balandžio 20 d. vyks projekto „Pirmoji žaluma Žemei“ pristatymas bendruomenei, rezultatų aptarimas, projekto refleksija,
apdovanojimai.

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

Laimėta kelionė į Slovakiją
5c klasės mokinė Evita Burnickytė (mokytoja A. Ramanauskienė) laimėjo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo
organizuojamą Kalbų Kengūros 2014 m. lyderių turą (anglų kalba). Jai skiriama kelionė į Slovakiją. Sveikiname.
************************************************************************

26 – oje Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje laimėta I vieta
Kovo 20–23 dienomis Alytaus Jotvingių gimnazijoje susirinko 49 geriausiai programuojantys 8-12 klasių mokiniai. Čia vyko
26 –oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Dalyviai varžėsi dvi dienas, o laisvu metu leido laiką specialiai įrengtose
poilsio zonose, kur galėjo žaisti įvairius stalo žaidimus, sportuoti, plaukioti baseine ar aptarinėti užduotis.
Robertas Norkus, Šiaulių Dainų progimnazijos 8b klasės mokinys, respublikinėje informatikos olimpiadoje iškovojo I
vietą (mokytoja Danguolė Zigmantaitė) ir buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio
diplomu bei aukso medaliu. Dar kartą džiaugiamės ir didžiuojamės Roberto pasiekimais!

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

Šiaulių apskrities 5-8 klasių mokinių
Vlado Morkio raiškiojo skaitymo konkursas anglų kalba „What A Wonderful World“
Kovo 12 dieną vyko Šiaulių apskrities mokyklų 5 – 8 klasių mokinių Vlado Morkio
raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas „What a Wonderful World”. Konkurso tikslas –
ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą asmenybę.
Šiame konkurse dalyvavo ir Dainų progimnazijos mokiniai: penktokas Dovydas
Augustinavičius (mokytoja A. Ramanauskienė), šeštokė Kornelija Rusteikaitė (mokytoja A.
Ramanauskienė), septintokė Akvilė Batavičiūtė (mokytoja D. Sinetar), aštuntokė Goda
Katkutė (mokytoja K. Bliūdžiuvienė).
Dovydas Augustinavičius laimėjo III vietą tarp 5-6 kl. mokinių. Jis deklamavo
Robert Burns eilėraštį „A Red, Red Rose“.
*****************************************************************************

Šiaulių miesto 8 klasių mokinių anglų kalbos viktorina “Go Green”
Kovo 25 dieną Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 8 klasių mokinių anglų kalbos viktorina „Go Green“. Viktorinos
tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi bei bendravimą anglų kalba, dalijantis įgyta patirtimi, atradimais, aktualiomis aplinkos
problemomis. Sulaukėme dalyvių iš „Juventos“, „Sandoros“, Gegužių progimnazijų. Žinoma, dalyvavo ir Dainų progimnazijos
aštuntokų komanda „Green Genius“. Renginį pradėjo K. Rusteikaitė (6c kl.) eilėraščiu „Great, Wide, Beautiful, Wonderful
World“ ( William Brighty Rands). Rokas Krencius (7c kl.) nudžiugino komandas tango melodija.
Gerai nusiteikę aštuntokai pradėjo konkursą prisistatymais – skanduotėmis, šūkiais, eilėmis, dainomis, dalijosi patarimais, kaip
saugoti mūsų brangią gamtą. Kiekviena komanda turėjo susigalvojusi pavadinimą ir pasiruošusi emblemas. Aktyvūs,
entuziastingi, energingi mokiniai atliko įvairias užduotis noriai ir greitai. Kompetentingoji komisija įvertino visus darbus ir
išrinko geriausius – I vieta atiteko „Juventos“ progimnazijos komandai (mokytoja I. Ratkevičienė), II vietą pelnė Dainų
progimnazijos komanda (mokytoja K. Bliūdžiuvienė) ir III vietą užėmė „Sandoros“ progimnazijos mokiniai (mokytoja L.
Sakalienė). Visi dalyviai buvo apdovanoti Dainų progimnazijos padėkos raštais ir saldžiais prizais.
***************************************************************************

Integruotų mokomųjų dalykų konkursas „Žemė – mūsų namai“
Kovo 26 d. Šiaulių „Sandoros” progimnazijoje vyko integruotų mokomųjų dalykų konkursas „Žemė – mūsų namai“, skirtas
tarptautinei Žemės dienai paminėti. Konkurse dalyvavo Šiaulių miesto progimnazijų 7 klasių mokinių komandos, kurias sudarė
po 6 narius. Dainų progimnazijos komandos nariai: Ainius Pikūnas (7a), Grantas Šapkinas (7a), Gvidas Vasylius (7a), Eglė
Genytė (7b), Justina Orlauskaitė (7c) ir Karolina Preimontaitė (7c), turėjo atlikti įvairias užduotis iš kalbų, matematikos, gamtos
mokslų, istorijos, technologijų ir muzikos dalykų. Dainų progimnazijos komanda užėmė I vietą! Mokinius konkursui paruošė
biologijos mokytoja metodininkė Vilma Jasevičienė.

Varžybos „Sportiškiausia šeima 2015“
Kovo 24- osios vakarą Dainų progimnazijoje būriavosi mokiniai su savo mamytėmis, tėveliais, sesutėmis ir broliukais –
mokykloje pirmąkart vyko 5 – 8 klasių šeimų sporto varžybos „SPORTIŠKIAUSIA ŠEIMA 2015“. Iš viso pasportuoti ir
pasivaržyti įvairiausiose rungtyse atvyko net šešiolika šeimų. Labai džiugu, kad šiame informacinių technologijų, kompiuterių ir
nežmoniško skubėjimo pasaulyje tėvai kartu su savo vaikais aktyviai leidžia laisvalaikį, bendrauja.
Šventę sveikinimo žodžiu pradėjo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Jarulienė, šoko žaviosios šokio
studijos “Kosmėja“ merginos. Varžybas pradėjome orientavimosi po mokyklą rungtimi, po to komandos lenktyniavo
čiuoždamos dvivietėmis-trivietėmis slidėmis, išbandė rankos taiklumą krepšinio rungtyje ir vikrumą bei sumanumą kamuolių
pernešimo estafetėje.
Pralaimėjusių šiame renginyje nebuvo. Nugalėjo gera nuotaika, sveikata ir buvimas kartu su šeima. Visos šeimos už
dalyvavimą buvo apdovanotos padėkomis, o sportiškiausios – diplomais. 5 klasių grupėje nugalėjo Augustinavičių šeima, 6
klasių grupėje – Grigaliauskai, 7 klasių grupėje – Popovai, 8 klasių grupėje – Stapušaičiai. „SPORTIŠKIAUSIA ŠEIMA 2015“
pripažinta Severino, Ingos ir Vidmanto Kvedarų šeima.

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

Dainų progimnazijos aštuntokų išvyka į Stokholmą
Per pavasario atostogas, kovo 29, 30, 31 dienomis, 8a, 8b, 8c klasių mokiniai, jų auklėtojos V. Tolvaišienė, A. Kavanauskaitė –
Lukšė, A. Pigulevičienė ir rusų kalbos mokytoja A. Kravčenkienė aplankė Latvijos bei Švedijos sostines: Rygą ir Stokholmą.
Rygoje aštuntokai vaikščiojo senamiesčio gatvelėmis, apžiūrėjo unikalius Viduramžių architektūros paminklus ir, smagiai
nusiteikę, išplaukė į Stokholmą. Kelto „Isabelle“ konferencijų salėje vyko integruota geografijos ir istorijos pamoka, kurioje
mokiniai susipažino su Švedijos geografinėmis ypatybėmis, sužinojo įdomių faktų apie Švedijos istoriją, kultūrą, sostinę
Stokholmą. Stokholme mokiniai aplankė VASA muziejų, kuriame eksponuojamas įspūdingas karo laivas, pastatytas 1626-1628
metais. Dėl statybos klaidų laivas nuskendo per pirmąjį reisą, o 1961 metais iškeltas į sausumą. Apžiūrėję muziejaus ekspoziciją,
lyjant lietui, aštuntokai patraukė į Stokholmo senamiestį. Jame sužavėjo Karališkieji rūmai, Didžioji aikštė, Stokholmo katedra,
Miesto rotušė, Parlamento rūmai. Nepaisydami lietingo oro, mokiniai atidžiai klausėsi gidės Rasos Pečiulienės įdomių
pasakojimų ir savo akimis įsitikino, kad Stokholmas – viena gražiausių Europos sostinių.
Kelte patyrę įvairių pramogų, nuoširdžiai pabendravę, laimingi aštuntokai sugrįžo į Lietuvą, į gimtuosius Šiaulius. Dalindamiesi
įspūdžiais, jaunieji keliautojai sakė, kad labai norėtų dar kartą plaukti per Baltijos jūrą…
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