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SVARBIAUSIA ŽINIA!
Šventinis vakaras – koncertas „Dainų progimnazijos gabiausieji 2013“
2013 m. gegužės 23- iąją Šiaulių kultūros centre vyko Dainų progimnazijos mokinių šventinis vakaras – koncertas
„Progimnazijos gabiausieji 2013“. Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai 2012-2013 mokslo metais miesto dalykinėse
olimpiadose ir konkursuose laimėjo 32 prizines vietas. Padėkos raštais už aukštus akademinius pasiekimus buvo apdovanoti
devyniolika 3-8 klasių mokinių, jų tėveliai bei penkiolika mokytojų. Šventėje dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Viktoras Strups, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Juzefa Damskienė, progimnazijos socialiniai partneriai iš lopšelių-darželių „Trys nykštukai“, „Rugiagėlė“ ir Šiaulių universiteto
bei „Romuvos“ gimnazijų.
Koncerte pasirodė Dainų progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programų šokių studijos „Kosmėja“ (vadovė- šokio
vyresnioji mokytoja D. Maciuvienė) ir liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė“ (vadovė- šokio mokytoja metodininkė I.
Chotiašovienė) šokėjai, muzikantai, dainininkai (vadovas- muzikos mokytojas A. Petryla). Buvo smagu matyti ir girdėti
jaunuosius talentus. Šventinį vakarą vedė Lukas Aluzas (8c kl.) ir Inesa Burkevičiūtė (7b kl.). Renginio režisierė – Dainų
progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos šokių studijos „Kosmėja“ vadovė Diana Maciuvienė. Renginio pabaigoje
visus dalyvius sužavėjo įspūdingi fejerverkai. Tą jaukų vakarą Dainų progimnazijos mokytojai, mokiniai, jų tėvai, seneliai,
jausdami ypatingą bendrumą, džiaugėsi, kaip gera būti kartu.

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

MOKYKLINIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Pergalė Šiaulių miesto progimnazijų krepšinio turnyre
2013 m. gegužės 6 d. pasibaigė Šiaulių miesto progimnazijų krepšinio turnyras „Gegužių progimnazijos taurė -2013“. Mūsų
progimnazijos 6-7 klasių berniukų komanda laimėjo II vietą. Komandos trenerė- kūno kultūros vyresnioji mokytoja Edita
Gapšienė. Sveikiname Dainų progimnazijos jaunuosius krepšininkus: Tautvydą Stapušaitį (6c kl.), Mindaugą Vėtą (7a kl.), Justą
Kocių (7a kl.), Domantą Šakinį (7a kl.), Luką Bernotą (7a kl.), Nojų Paliutį (7c kl.), Aistį Petkauską (7c kl.), Mindaugą Bružą (7d
kl.), Gustą Bliūdžių (7d kl.), Žygimantą Žalandauską (7d kl.).
*****************************************
Mūsų penktokai - tarptautinio konkurso „UNICUM 2012-2013“ nugalėtojai
Balandžio mėn. „Dainų žiniose“ rašėme, kad mūsų 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. Šiais metais projekte dalyvavo šios šalys: Lietuva, Latvija, Estija, Rusija, Ukraina, Baltarusija, Kazachstanas, Rumunija,
Lenkija, Turkija, Serbija, Azerbaidžanas, Turkmenistanas. Iš Lietuvos užsiregistravo 57 mokyklos. Konkursas vyko 5 lygiais
pagal amžiaus grupes. Genius- Alterus grupėje (5-6 kl. mokiniai) dalyvavo 32 mokiniai.
Gegužės mėn. pradžioje konkurse buvo išaiškinti:
- kiekvieno regiono (šalies) nugalėtojai – LOCAL WINNERS. Net trys Dainų progimnazijos mokiniai pateko į nugalėtojų
dešimtuką: II vieta atiteko Ainiui Pikūnui (84,03 taškai), VII vietą užėmė Gvidas Vasylius (74,95 taškai) ir X vieta atiteko
Rokui Cikanavičiui (66,65 taškai).
- tarptautinio konkurso nugalėtojai – INTERNATIONAL WINNERS: Ainius Pikūnas – III vieta, Gvidas Vasylius – IX
vieta.
Nugalėtojams skirti prizai atkeliaus rudenį. Džiugu, kad kiekvienas nugalėtojas ir jo mokytojas turės galimybę nuo rugsėjo 1 d.
iki gruodžio 31d. nemokamai naudotis sistema www.eTest.lt
*******************************************
Tarptautinio Nordplus Junior „Save the Baltic Sea“ projekto
dalyvių viešnagė Helsinkyje
Gegužės 13-17 dienomis 15 mūsų mokyklos mokinių viešėjo Helsinkyje, Lauttasaari mokykloje. Viešnagė pas projekto partnerius išties buvo
nepaprasta ir pilna įspūdžių - skrydis lėktuvu, šiltas sutikimas mokykloje, gyvenimas suomių šeimose, įspūdingos pramogos nepaliko abejingo
nė vieno projekto dalyvio.
Mokiniai aktyviai ir noriai vykdė projektinę veiklą – lankėsi Helsinkio valymo įrengimuose, atliekų perdirbimo įmonėje, klausėsi įdomių
paskaitų ir dalyvavo diskusijose. Helsinkis - puikus miestas, iš visų pusių apsuptas salų. Vienoje iš jų, Suomenlinnoje, lankėsi ir mūsų mokiniai.
Šioje saloje - muziejai, parkai ir gražūs vaizdai. Mokiniai tyrinėjo Baltijos jūros pakrantę, fotografavo ir ruošė projektinę medžiagą. Ypač smagu
buvo ketvirtadienį, kai po labai sunkios ir darbingos dienos prie kompiuterių, mokinių laukė maloni staigmena - Lauttasaari mokyklos dovana
mūsų vaikams - pramogos atrakcionų parke.
Labai gaila, kad projektas jau baigėsi, tačiau jis suteikė mokiniams be galo daug naudingos patirties bei žinių, nepamirštamų įspūdžių ir naujų
draugų. Dėkojame projekto dalyviams, 6-8 klasių mokiniams, už indėlį vykdant projektą ir tikimės, kad įgyta patirtis bus naudinga ateityje.
Projekto koordinatorė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Bliūdžiuvienė.

Apie dalyvavimą tarptautiniame projekte savo įspūdžiais pasidalino 6b klasės mokinė Goda Katkutė:

Kovo pradžioje pas Dainų progimnazijos mokines viešėjo moksleivės iš Suomijos. Gegužę mes, lietuvaitės, kartu su
mokytojomis M. Ruzgyte ir K. Bliūdžiuviene skridome į Suomiją. Apžiūrėjome Helsinkį, susipažinome su Suomijos mokykla,
maudėmės baseine, klausėme paskaitos apie vandens užterštumą, kūrėme žemės menus, lankėmės meno galerijose. Vakarais
kartu su savo draugėmis iš Suomijos galėdavome pajusti suomišką kasdienybę, tradicijas.
Buvo labai smagu susipažinti su kitos šalies kultūra, atitrūkti nuo rutinos, gilinti anglų kalbos ir bendravimo įgūdžius,
pasisemti naujų idėjų. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šiame projekte. Visos parsivežėme iš Suomijos
gražiausius prisiminimus! :)
**************************************************
„Šermukšnėlės“ koncertas „Supynėm šokių pynę“
Kaštonų žiedais nubarstytu šaligatviu gegužės 22 dienos pavakare į Šiaulių kultūros centro salę gausiai rinkosi Dainų
progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos liaudiškų šokių studijos ,,Šermukšnėlė“ narių tėvai, seneliai, broliai, sesės
ir draugai. Valandos programą parengę jaunieji šokėjai viesulu skraidė po sceną. Garsiausių aplodismentų susilaukė pirmasis
pačių mažiausiųjų šokis. Ko išmoko per metus demonstravo didžiulis vaikų būrys, tiksliai braižęs sudėtingus šokių raštus, savo
gebėjimais džiugindamas ne tik artimuosius, bet ir kolektyvo vadovę Indrę Chotiašovienę.

***************************************************
6-8 klasių „Profesijų diena“
Gegužės 27 dieną 6-8 klasių progimnazijos mokiniai dalyvavo ,,Profesijų dienoje”, kuri vyko Šiaulių profesinio rengimo centro
technologijų, elektronikos ir administravimo, statybos ir mechanikos, buitinių paslaugų bei prekybos ir verslo skyriuose. Visų
klasių mokiniai kartu su auklėtojomis pagal iš anksto sudarytą grafiką vyko į ŠPRC skyrius, kur susipažino su įvairiomis
specialybėmis, galimybėmis jas įgyti ir mokymosi sąlygomis. Renginį organizavo karjeros koordinatorė Auksė Kravčenkienė.
************************************************
6-7 klasių mokinių mokslo metų baigimo šventė
Saulėtą birželio 7- osios rytą Dainų progimnazijos 6-7 klasių mokiniai, jų auklėtojos, mokytojai susirinko į mokslo metų
baigimo šventę. Saugios, šiltos ir įdomios vasaros moksleiviams linkėjo mokyklos direktorius Viktoras Varanavičius, iškilmingai
progimnazijos himną giedojo 5a klasės mokinė Milda Šaltytė. Gabiausieji šeštokai ir septintokai buvo apdovanoti direktoriaus
padėkos raštais už labai gerą mokymąsi, sportiškiausieji – už aukštus pasiekimus sporto varžybose. Susižavėję mokiniai ir
mokytojai klausėsi Justinos Griniūtės (6a kl.) ir Adrijanos Žemaitytės (8a kl.) melodingų dainų, buvo įdomu išgirsti žaismingus
interviu su 6b klasės auklėtoja Joana Mekšriūniene ir 7a klasės mokiniu Tautvydu Mačiuliu. Renginį vedė 6c klasės mokiniai
Alanas Tautkus ir Estera Puklevičiūtė. Šventę organizavo ir mokinius paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Akvilė
Pigulevičienė ir muzikos mokytojas Alius Petryla. Renginio pabaigoje šeštokai ir septintokai dėkojo savo mokytojams už
kantrybę, suteiktas žinias, linkėjo turiningų vasaros atostogų.

Aštuntokų mokslo metų baigimo šventė „Dar pabūkim tokie, dar pabūkim...“
Birželio 6 dieną Dainų progimnazijos aštuntokams paskutinį kartą šioje mokykloje nuskambėjo skambutis. Šventės metu buvo
įteikti aštuonių klasių baigimo pažymėjimai, padėkos už labai gerą mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą. Nepamiršta padėkoti ir
aštuntokų tėvams, aktyviai dalyvavusiems mokyklos bendruomenės gyvenime. Nuoširdžiai į aštuntokus kreipėsi progimnazijos
direktorius V. Varanavičius, sėkmės linkėjo klasių vadovės: Jūratė Valionienė (8a), Danguolė Zigmantaitė (8b), Vilma
Matuzevičienė (8c), neužmiršti mokyklos, bendramokslių ir mokytojų kvietė progimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Goda
Katkutė.
Šventėje šoko liaudiškų šokių kolektyvas „Šermukšnėlė“ (vadovė I. Chotiašovienė), skambėjo merginų ansamblio (vadovas A.
Petryla) dainos. Visiems labai patiko paskutinysis aštuntų klasių mokinių muzikinis pasirodymas ir jų pažadas: “Niekada
nepamiršiu Dainų progimnazijos“. Renginį organizavo septintų klasių mokiniai ir jų klasių vadovės: A. Valaikienė, S. Petrušina,
A. Ramanauskienė ir I. Valeikienė.

***********************************************
Gera dar pabūti kartu...

8b klasė ir auklėtoja Danguolė Zigmantaitė

8a klasė ir auklėtoja Jūratė Valionienė

8c klasė ir auklėtoja Vilma Matuzevičienė
Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

