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INTERVIU SU MOKINIAIS
Kalbiname 5a klasės mokinį Ainių Pikūną ir 7b klasės mokinę Inesą Burkevičiūtę
Geriausiai besimokančių Dainų progimnazijos mokinių šimtuko viršūnėje yra Ainius Pikūnas (5a kl.) ir Inesa Burkevičiūtė (7b kl.).
Džiaugiamės, kad šių mokinių trimestrų rezultatai puikūs – vien dešimtukai, ir pateikiame jiems keletą klausimų.
1. Ainiau, ar sunku labai gerai mokytis, pasiekti puikių rezultatų?
Nelabai sunku. Jau susitaikiau, kad mano laisvalaikis – būreliai, o po to lieka laiko tik mokymuisi ir namų darbų ruošimui.
2. Kiek laiko skiri namų darbų atlikimui?
Apie valandą.
3. Kokiose dalykinėse olimpiadose esi laimėjęs šiais mokslo metais?
Prizines vietas užėmiau visose olimpiadose, kuriose dalyvavau. Lietuvių kalbos olimpiadoje laimėjau I vietą, istorijos – I vietą,
matematikos – III vietą, gamtos mokslų- biologijos – III vietą.
4. Kokį būrelį lankai po pamokų?
Dziudo (imtynės), šachmatininkų, liaudiškų šokių.
5. Kokie Tavo pomėgiai?
Lankyti būrelius, skaityti naujienas, naršyti interneto svetainėje „Vikipedija“.
6. Ar mėgsti keliauti? Kuri aplankyta šalis paliko didžiausią įspūdį? Kodėl?
Mėgstu keliauti (neturint omeny skrydžio lėktuvu). Įdomiausia kelionė buvo Paryžiun per šias pavasario atostogas. Prancūzijos
sostinėje aplankiau daug istorinių objektų, pramogavau Disneilende.
7. Ar lauki vasaros atostogų?
Iš dalies laukiu, nes galėsiu pailsėti, paskaityti knygų.

1. Inesa, ar Tau sunku labai gerai mokytis?
Jei reikia ruoštis įdomioms pamokoms, tai nėra sunku, tačiau įdėti pastangų ir kantrybės reikia.
2. Kiek laiko skiri namų darbų atlikimui?
Kartais namų darbams atlikti užtenka 15 minučių, kartais ir dviejų valandų prireikia.
3. Kokiose dalykinėse olimpiadose esi laimėjusi šiais mokslo metais?
Geografijos olimpiadoje užėmiau I vietą, lietuvių kalbos – I vietą, gamtos mokslų- biologijos – II vietą.
4. Kokį būrelį lankai po pamokų?
Lankau 2- ąją muzikos mokyklą.
Nukelta į 2 puslapį
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5. Kokie Tavo pomėgiai?
Mėgstu dainuoti, groti pianinu, piešti, skaityti, sportuoti, dresuoti savo šunį.
6. Ar mėgsti keliauti? Kuri aplankyta šalis paliko didžiausią įspūdį? Kodėl?
Taip, mėgstu. Turbūt didžiausią įspūdį paliko Turkija. Joje visai kitoks kraštovaizdis, žmonės, kultūra. Labiausiai nustebino vietinių
gyventojų garsi rytinė malda.
7. Ar lauki vasaros atostogų?
Taip, laukiu vasaros atostogų, nes labai pavargau. Nuolat reikia ruoštis renginiams, olimpiadoms, konkursams, koncertams, sąžiningai
atlieku namų darbus. Visa tai labai išvargina.
Dėkojame Ainiui ir Inesai už interviu bei linkime puikiai pailsėti per vasaros atostogas!
******************************************************************************************************

MOKYKLINIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Dainų progimnazijos mokiniai pelnė pergales geografiniuose konkursuose
Salduvės progimnazijoje vyko kasmetinis geografijos žinių konkursas, skirtas geografijos mokytojai, kraštotyrininkei
Genovaitei Dindienei atminti. Konkurse - protų mūšyje - rungėsi „Romuvos“, „Juventos“, Zoknių, Salduvės, Ragainės, Gytarių,
Gegužių ir Dainų progimnazijų komandos. Dainų progimnazijos komandą sudarė šie mokiniai: D. Pigulevičius (6a kl.), R.
Norkus (6b kl.), A. Tautkus (6c kl.), T. Mačiulis (7a kl.), M. Vėta (7a kl.) ir I. Burkevičiūtė (7b kl.). Po 5 etapų, atsakiusi į 50
įvairiausių klausimų, mūsų mokyklos komanda užėmė II vietą.
Balandžio 10 d. Santarvės vidurinės mokyklos organizuotame integruotų mokomųjų dalykų konkurse „Žemė – mūsų namai“,
skirtame Žemės dienai paminėti, dalyvavo septintokų komanda (I. Burkevičiūtė, P. Žilinskas, G. Nosamaitė, R. Rusteikis, M.
Cikanavičius, D. Šakinis). Mokinių komandos iš Santarvės vidurinės mokyklos, Dainų, „Juventos“, Zoknių, Gytarių
progimnazijų, Sanatorinės mokyklos dalyvavo šešiose „pamokose“, kur turėjo atlikti įvairias užduotis. Informacinių technologijų
kabinete kūrė pateiktis apie Žemę, muzikos pamokoje grojo pasirinktu instrumentu ir dainavo, dailės pamokoje iš žurnalo iškarpų
kūrė Žemės veidą, per matematiką sprendė loginius uždavinius, lietuvių kalbos pamokoje atliko lietuvių kalbos gramatikos ir
literatūros užduotis, gamtos mokslų pamokoje turėjo atsakyti į klausimus iš geografijos, astronomijos, biologijos, fizikos. Po to
visi dalyviai, susirinkę aktų salėje, kartu dainavo per muzikos pamoką išmoktą dainą. Kai buvo susumuoti taškai, tai paaiškėjo,
kad I vietą užėmė Dainų progimnazijos komanda. Dainiečiai taip pat gavo padėką už darbingą nuotaiką.

Dar vienas geografinis konkursas „Opa opa per Europą“, vykęs Lieporių gimnazijoje, sukvietė Šiaulių miesto 8-9 klasių
mokinius. Dainų progimnazijos aštuntokai: L. Aluzas, K. Tallat Kelpša, E. Ušinskis, D. Tiškevičiūtė, J. Stončiūtė, varžėsi su
komandomis iš Gegužių, Ragainės, Zoknių progimnazijų, Santarvės vidurinės mokyklos, Lieporių gimnazijos. Parodžiusi puikias
žinias apie Europą, greitą orientaciją ir išradingumą, Dainų
progimnazijos komanda užėmė I vietą.
Mūsų mokinius šiems konkursams paruošė geografijos mokytoja
Joana Mekšriūnienė. Dėkojame aktyviai ir šauniai mokytojai!






**************************************************
6b klasės mokinio Mato Samulionio kelionė į Budapeštą
Matas Samulionis, 6b klasės mokinys, nugalėjo 2012 metų Kalbų Kengūros lyderių ture ir laimėjo kelionę į Vengrijos sostinę
Budapeštą.
Mato įspūdžiai ir nuotraukos iš kelionės:

Linksma kelionė autobusu, nauji draugai - tokia kelionės pradžia. O Budapeštas sužavėjo įspūdingais architektūros
šedevrais, skulptūromis, vaizduojančiomis asmenybes, kurios reikšmingos Vengrijos ir viso pasaulio istorijai.
Budapeštas - gyvosios istorijos miestas. Miskolcas - požeminio Vengrijos pasaulio stebuklas. Stalaktitai, stalagmitai
ir stalagnatai - įrodymas, jog pokyčiai gamtoje vyksta labai lėtai, todėl gamta - ypatinga. Ypatingas, nepamirštamas
buvo ir laikas, praleistas Vengrijoje.

*****************************************************
Jaunieji samariečiai akcijoje „Maisto bankas“
Balandžio mėnesį Šiaulių mieste vyko gerumo akcija „Maisto bankas“. Mūsų mokyklos 6-8 klasių jaunieji samariečiai kartu su
tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene dalino akcijos lankstinukus ir rinko maisto produktus iš pirkėjų prekybos centruose „Iki“ ir
„Maxima“. Šios akcijos dėka maisto produktai bus išdalyti skurstančioms šeimoms. Norėtume išreikšti ypatingą padėką šiems
mokiniams – savanoriams: Viltei Juškevičiūtei, Simai Steponaitytei, Gretai Grušaitei, Aistei Dubauskaitei, Brigitai Bieliauskaitei,
Deividui Valiui, Mortai Toliušytei, Samantai Petniūnaitei, Karolinai Ruželytei, Laurai Kiušaitei, Deimantei Jovaišaitei, Gabijai
Petravičiūtei. Nuoširdžiai dėkojame ir mokinių Tėveliams už jų gerumą!

*******************************************************
Dainų progimnazijos neformalaus vaikų švietimo programos Naujųjų medijų mokyklos mokinių parodos
Balandžio mėnesį Šiaulių kultūros centre „Laiptų galerija“ atidarytos net dvi Dainų progimnazijos neformalaus vaikų švietimo
programos Naujųjų medijų mokyklos mokinių kūrybos parodos: pirmokų kūrybos paroda „Stebuklų regėjimas“ (2013-04-17 –
2013-04-30) ir antrokų kūrybos paroda „Bubbles“ (2013-04-30 – 2013-05-21). Mokinius parodoms ruošė Naujųjų medijų
mokyklos vadovė, dailės mokytoja metodininkė Marytė Ruzgytė.

***************************************
Skaitovai dalyvavo renginyje, skirtame P. Mašioto 150- osioms gimimo metinėms
Balandžio 23 d., 12 val., jaunieji skaitovai : ŠU gimnazijos Ic klasės mokinys Augustinas Šimkus (buvęs Dainų progimnazijos
mokinys!) ir Dainų progimnazijos 6c klasės mokinė Aistė Bungaitė, dalyvavo ŠU bibliotekos renginyje- parodė kompoziciją,
skirtą Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms,- ,,Skaitome Praną Mašiotą". Mokiniai dalyvavo ir edukacinėje programėlėjemokėsi iš popieriaus išsilankstyti gėlytes.
Mokinius renginiui ruošė ŠU gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Šukienė ir Dainų progimnazijos lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė Akvilė Pigulevičienė. Smagu buvo bendradarbiauti.
*****************************************
Pavasarinė talka
Balandžio 25 d. Dainų progimnazijos 5-8 klasių mokiniai bei jų auklėtojos aktyviai dalyvavo pavasarinėje talkoje. Mokiniai
kruopščiai tvarkė Dainų mikrorajono erdves. Smagu, kad dauguma dainiečių yra darbštūs, pareigingi, turintys atsakomybės
jausmą.
****************************************
Tarptautinis konkursas „UNICUM 2012-2013“
Balandžio mėnesį Dainų progimnazijos matematikos mokytojos metodininkės Albinos Eitutienės 5a klasės mokiniai: Ainius
Pikūnas, Gvidas Vasylius, Rokas Cikanavičius ir Kristupas Kauneckas, dalyvavo Atviro tarptautinio projekto IQ internetiniame
(online) konkurse „UNICUM 2012-2013“ ir atliko IQ testą, kuris skirtas mąstymo sugebėjimams įvertinti. Testą sudarė 100
skirtingo sudėtingumo užduočių, testiniai uždaviniai, skirti loginiam ir erdviniam mąstymui, bei kitų tipų užduotys. Geriausiai
sekėsi Ainiui, kuris pelnė 84,03 taškus, Gvidas surinko 74,95 taškus, Rokas - 66,65, Kristupas - 59,2 taškus.
Konkurse bus išaiškinti:
- kiekvieno regiono (šalies) nugalėtojai – LOCAL WINNERS,
- tarptautinio konkurso nugalėtojai – INTERNATIONAL WINNERS.
Nugalėtojai bus skelbiami 2013 m. gegužės mėnesį. Taigi apie šių mokinių galutinius rezultatus parašysime gegužės mėnesio
laikraštyje.
**************************************

LINKSMIEJI ANEKDOTAI APIE MOKYKLINĮ GYVENIMĄ
Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas.
– Ką reiškia “mažasis”?
– Na, tu, aš ir direktorius.
Dailės pamoka. Mokytoja leidžia mokiniams patiems pasirinkti, ką piešti. Pamokai įpusėjus, mokytoja prieina prie Petriuko ir
klausia:
- Petriuk, ar tu kada matei angelą su trim sparnais?
Petriukas atsako:
- O jūs kada matėt su dviem?
Mokytojas klausia vaikų:
- Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi, tu tvarkaisi, jis, ji tvarkosi?
Petriukas kelia ranką:
- Prieššventinis...
Mokytoja klausia Petriuko:
- Kas toliau: Amerika ar Mėnulis?
Petriukas negalvodamas atsako:
- Aišku, kad Amerika. Juk Mėnulį mes matome, o Amerikos - ne.

Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

