DAINŲ ŽINIOS
Šiaulių Dainų progimnazijos laikraštis
2013 m. rugsėjo mėn.
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INTERVIU SU MOKYKLOS DIREKTORIUMI

Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius šiai mokyklai vadovauja 30 metų. Garbingos sukakties
proga pateikiame direktoriui keletą klausimų.
1. Direktoriau, kaip keitėsi mūsų mokykla Jums vadovaujant ?
Mokykla, mokytojas savo gyvenimo metus skaičiuoja rugsėjais, nedrąsiais atėjusiųjų žingsniais ir padėkos atsisveikinimo
žodžiais, tariamais birželį. Keitėsi veidai, keitėsi laikai. Bėgo metai, keitėsi mokyklos įvaizdis.
1977 metais rugsėjo 1-ą dieną duris atvėrė 15-oji vidurinė mokykla.
1995 metais buvo įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas.
1994 metais mokykla pavadinta Dainų vardu.
1991 metais pradėtas įgyvendinti profiliuotas mokymas.
Mokykla išleido 32 abiturientų laidas.
2010 metų rugsėjį mokykla perorganizuota iš vidurinės į pagrindinę.
2011 metų rugsėjį mokykla perorganizuota iš pagrindinės į progimnaziją.
Gyvenimo pokyčiai atitinkamai orientuoja mokymo turinį, verčia nuolat tobulėti, keistis: moderni skaitykla, 3 nauji
kompiuterių kabinetai, visi kabinetai kompiuterizuoti - įdiegtos multimedijos, interaktyvios lentos leidžia taikyti modernias
informacines technologijas, o tai neatsiejami šiuolaikinio mokyklinio gyvenimo elementai.
Mokyklai vadovauju 30 metų. Per praėjusį laikotarpį keitėsi mokyklos valdymo sistema. Ji tapo demokratiškesnė. Šiuo metu
man talkina pavaduotoja Giedrė Stapulionienė, skyriaus vedėjos Roma Jarulienė, Rita Karpušenkienė, Inga Žiukienė, Kristina
Kondrotienė.
Į kolektyvo darbą įsiliejo nemažai jaunų mokytojų. Svarbius mokyklos ugdymo(si) klausimus ėmė spręsti mokyklos taryba,
mokinių taryba, tėvai. Progimnazijoje aktyvi neformaliojo vaikų švietimo veikla. Čia organizuojami tradiciniai renginiai: mokslo
metų pradžios ir pabaigos šventės, mokytojų dienos, Užgavėnės, sporto šventės. Čia daug išradingumo parodo mokyklos mokiniai
ir mokytojai. Mokiniai aktyviai dalyvauja miesto ir rajono renginiuose, konkursuose, olimpiadose.
Dainų progimnazija - šiuolaikiška mokykla, siekianti išugdyti aktyvią, moraliai brandžią asmenybę. Pagarba, dėmesys
asmeniui, tolerancija ir bendradarbiavimas siekiant bendrų tikslų - svarbiausios vertybės.
Nukelta į 2 puslapį
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2. Trumpai papasakokite apie savo darbo dieną.
Darbo diena prasideda iš vakaro, kaip ir kiekvieno iš jūsų, tai nerašyti namų darbai- kas vakarą planuoji, dėlioji, numatai
prioritetus....
Ryte susitinkame administracinėje valandoje, kur aptariame savaitės darbo kryptis, numatome tikslus, aptariame jų
įgyvendinimo žingsnius. Paskui skambučiai, pokalbiai telefonu, derybos, susitikimai, kai kurie būna ne itin malonūs...
3. Kaip praėjo ši Jūsų vasara? Ar buvote prie jūros?
Keturios dienos prie jūros. O daugiau darbas, darbas, darbas. Visa vasara atiduota progimnazijos renovacijai.
4. Ar esate patenkintas mokyklos renovacijos darbais?
Akį džiugina gražus progimnazijos fasadas, aplinka. Be abejo, graži ir pati progimnazija, bet visų niuansų pasakyti negaliu. Jei
būtų skyrę daugiau pinigų, tai daug ką būčiau daręs geriau, gražiau, naudingiau. Gaila, kad projektuotojų mintys skiriasi nuo
realybės, kad ... tegul tai palieka rangovų sąžinės reikalas. Bet aš – ne dievas... Ne veltui sakoma, vienas lauke – ne karys.
5. Kokią matote Dainų progimnazijos ateitį?
Nuostabūs mokiniai, gera mokytojų komanda, naujovių siekianti administracija - tai progimnazijos ateitis. Tikiu , kad ši
mokykla išliks viena iš didžiausių mokyklų mokinių skaičiumi bei stebins visuomenę ugdymo rezultatais, mokinių kūrybiškumu.
6. Ko tikitės iš mokyklos bendruomenės šiais mokslo metais?
M - mūsų
E - esmė
S - stiprybė
M E S , KAD VISADA BŪTUME PRIEKYJE...
Dėkojame direktoriui už nuoširdų pokalbį ir linkime didžiausios sėkmės.
***********************************************************************************************

VASAROS ATOSTOGŲ ĮSPŪDŽIAI

Prasidėjo nauji mokslo metai, bet ir mokiniai, ir mokytojai vis prisimena šiltas, turiningas vasaros atostogas. Jaunieji žurnalistai
pabiro po mokyklą visų sutiktųjų klausinėdami apie vasarą...
1. Kur šią vasarą buvote išvykę?
Lietuvių kalbos mokytoja Vijoleta Tolvaišienė: šią vasarą aplankiau Angliją ir Škotiją. Atmintyje įstrigo lankytinos Anglijos
sostinės Londono vietos: Big Benas, nuostabūs vakarėjančio miesto vaizdai iš „Londono akies“, Viktorijos krantinė, Tauerio tiltas...
Maloniai nuteikė jaukus ir tvarkingas Oksfordas. Suintrigavo škotų vyrų nacionalinė apranga – sijonai, tačiau didžiausią įspūdį
paliko Škotijos kalnai su besiganančių avių kaimenėmis, krintančiais šaltiniais, ūkuose panirusiomis viršūnėmis...
6b klasės mokinė Gustė Motiečiūtė: ilsėjausi prie Baltijos jūros Palangoje ir Šventojoje, buvau moksleivių stovykloje.
Technologijų mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė: vis prisimenu kelionę į Kroatiją, sužavėjo šio krašto gamta, neišdildomą
įspūdį paliko legendomis apipintas unikalus Plitvicos nacionalinis parkas, saugomas UNESCO.
7a klasės mokinė Gabrielė Paškevičiūtė: nebuvau išvykusi iš Lietuvos, bet šią vasarą praleidau įdomiai ir prasmingai. 10 dienų
pramogavau mokinių stovykloje ir 10 dienų ilsėjausi Kuršių nerijoje, Pervalkoje.
Geografijos mokytoja Joana Mekšriūnienė: lankiausi Vokietijoje. Iš Klaipėdos į Nidą važiavau dviračiu, per dvi dienas
įveikiau 120 kilometrų.
8a klasės mokinė Miglė Ignatavičiūtė: buvau Kroatijoje, grožėjausi įspūdingais kalnais, maudžiausi Adrijos jūroje.
Rusų kalbos mokytoja Auksė Kravčenkienė: ilsėjausi Turkijoje, Bodrume, išliko puikūs kelionės įspūdžiai: šiluma, jūra,
skaisti saulė, giedras dangus... Lankiausi ir prie Baltijos jūros Latvijoje, Papėje.
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7c klasės mokinė Raminta Steponaitė: labai patiko ilsėtis gražiai sutvarkytame Latvijos mieste Ventspilyje.
6a klasės mokinė Milda Šaltytė: su visa šeima buvau išvykusi į vulkaninę salą Islandiją, tai ledo ir ugnies kraštas, labai patiko
eiti prie didžiulių krioklių ir būti vandens aptaškytai.
2. Prisiminkite įspūdingiausias atostogų akimirkas...
Kūno kultūros mokytoja Gražina Mickuvienė: puikus poilsis prie Baltijos jūros ir sūnaus vestuvės.
6c klasės mokinė Ugnė Stapušaitytė: kelionė į Molėtus ir miške pamatyta gyvatė!
Anglų kalbos mokytoja Kristina Bliūdžiuvienė: viešnagė Ispanijoje, apsilankymas kalnuose, važiavimas serpantininiais keliais.
6a klasės mokinė Kornelija Gazbeinaitė: labiausiai patiko maudynės Druskininkų vandens parke.
Istorijos mokytoja Silva Petrušina: įspūdingai švenčiau Jonines.
7c klasės mokinė Karolina Daukšaitė: prisimenu poilsį Juodkrantėje, plaukimą jachta Kuršių mariose.
4b klasės mokytoja Sigutė Jusiuvienė: poilsis sodyboje, labradoro maudynės ežere...
6b klasės mokinė Austėja Valeikaitė: išvyka į Ventspilį, labiausiai patiko jodinėjimas žirgais.
1b klasės mokytoja Silva Vaškevičienė: poilsis saulėtoje Ispanijoje, lankymasis pilyje, esančioje aukštai kalnuose.
5a klasės mokinys Einoras Bunga: linksmos ir nerūpestingos dienos, praleistos kaime pas draugą.
7c klasės mokinė Giedrė Stankūnaitė: pirmą kartą Nidoje ilsėjomės visi drauge: ir vaikai, ir tėvai, ir seneliai, buvo smagu.
3. Ar laukėte naujų mokslo metų?
Lietuvių kalbos mokytoja Vijoleta Tolvaišienė: naujų mokslo metų laukiau, nes buvo smalsu sugrįžti į renovuotą, šiltomis
spalvomis besiskiriančią nuo aplinkinių daugiabučių mokyklą.
7a klasės mokinė Erika Lymarytė: taip, labai laukiau susitikimo su draugais, mokytojais, man pačiai buvo keista, bet buvau
pasiilgusi pamokų ir namų darbų ruošimo.
6b klasės mokinys Klaidas Krasauskas: nelaukiau, dar norėčiau atostogų.
3b klasės mokytoja Irena Kazymirkienė: laukiau, nes buvo įdomu pamatyti, kaip mokykla atrodys po renovacijos.
7c klasės mokinė Giedrė Stankūnaitė: per vasarą buvau pasiilgusi geriausių klasės draugų ir auklėtojos.
Dėkojame visiems už atsakymus, linkime darbingų ir prasmingų 2013-2014 mokslo metų.
*******************************************************************************************
Piligriminė kelionė Kryžių kalnas – Šiluva
Rugsėjo 6 – 8 dienomis Šiaulių vyskupija organizavo vienuoliktąjį tarptautinį piligriminį žygį „Nebijokite! Atverkite duris“
(palaimintasis popiežius Jonas Paulius II), kuris skirtas palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20- ies
metų paminėjimui. Dainų progimnazijos mokiniai bei tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė ir šiemet dalyvavo daug ištvermės
reikalaujančioje piligriminėje kelionėje. Kalbiname mūsų mokyklos keliauninkus.
1. Kiek iš viso žmonių dalyvavo piligriminiame žygyje šiais metais?
Šiemet buvo 750 piligrimų, kurie po Šv. Mišių išsirikiavo į žygio koloną ir patraukė į kelionę.
2. Kiek mūsų mokyklos mokinių išsiruošė į šią nelengvą kelionę?
Keliavo 15 mokinių. Visi buvo pasiryžę ištverti šį ilgą ir gana sunkų žygį ir tuo labiau sustiprinti savo tikėjimą.
3. Kokių įspūdžių patyrėte?
Labai patiko pirmasis kelionės vakaras prie Rėkyvos ežero, kada įvyko taip visų lauktas dalyvių prisistatymas. Mes šauniai
pasirodėme, pasakojome apie save, šokome, dainavome. Keliaudami aplankėme mažas bažnytėles, prašydavome Dievo, kad mums
suteiktų jėgų ir ištvermės. Įspūdingas buvo ir antrasis vakaras netoli Tytuvėnų, prie Gauštvinio ežero, linksmai klausėmės
koncertuojančios muzikantų grupės iš Kauno.
4. Koks momentas Jus labiausiai sužavėjo?
Paskutiniai žygio kilometrai buvo patys smagiausi. Netoli Šiluvos visi piligrimai dainavo, giedojo, skandavo. Šiluvoje mus
pasitiko labai daug žmonių, visi drauge dalyvavome Šv. Mišiose.
5. Kiek iš viso įveikėte kilometrų?
Pirmą dieną nužygiavome 20 km, antrą dieną – 30 km, trečią – 18 km, vadinasi, iš viso nuėjome 68 kilometrus.
6. Ar vyksite į piligriminę kelionę kitais metais?
Viltingai laukiame dvyliktojo piligriminio žygio, dėkodami ir linkėdami sveikatos mūsų mylimam žygio vadovui J. E.
vyskupui Eugenijui Bartuliui.
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Iškilminga Šiaulių miesto 777 gimtadienio eisena
Rugsėjo 20- osios popietę Dainų progimnazijos administracija, 7a, 7b, 7c klasių mokiniai ir jų auklėtojos, mokytojai
dalyvavo iškilmingoje eisenoje, skirtoje Šiaulių miesto 777- ajai sukakčiai. Eisenoje nuotaikingai ir įspūdingai atrodė Dainų
progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programų atstovai: liaudiškų šokių grupės „Šermukšnėlė“ šokėjai, pasipuošę tautiniais
drabužiais, ir Naujųjų medijų mokyklos mokiniai, virtę išraiškingais mimais.
Gausus būrys septintokų džiūgavo, kad, prasidėjus lietui, galėjo pasislėpti po mėlynaisiais mokyklos skėčiais. Žygiuojant
Prisikėlimo aikšte, buvo malonu išgirsti lyrišką Dainų progimnazijos bendruomenės šventinį sveikinimą:
Saulės miestui linkime šviesti,
Į namus svetur išvykusius kviesti,
Meilę, gėrį, šilumą skleisti,
Miesto veidą gražinti, keisti...
Džiugu, kad mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo Šiaulių miesto gimtadienio kultūriniuose ir sportiniuose
renginiuose.

**********************************************************************
6a klasės mokinys Ainius Pikūnas – LRT viktorinos “Lietuvos tūkstantmečio vaikai” I etapo nugalėtojas
Mūsų progimnazijos 6a klasės mokinys Ainius Pikūnas rugsėjo 12 d. dalyvavo LRT laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“
viktorinoje. Jį lydėjo matematikos mokytoja, klasės vadovė Albina Eitutienė, mama Vaiva Pikūnienė ir būrys klasės draugų.
Išlydėdamas į kelionę, mokyklos direktorius Viktoras Varanavičius pasidžiaugė Ainiaus gabumais garbingai atstovauti
progimnazijai įvairiose olimpiadose, konkursuose ir palinkėjo sėkmingo dalyvavimo viktorinoje. Direktorius padėkojo Ainiaus
tėveliams už kelionės finansavimą, o palaikymo komandai – kultūringai atstovauti mokyklai. Džiugu, kad direktoriaus ir klasės
draugų palinkėjimai išsipildė ir Ainius tapo LRT laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ I etapo nugalėtoju. Laidos įrašas
buvo rodomas rugsėjo 27 d. (penktadienį) 19 val. per LRT programą.
Ainius Pikūnas iškovojo garbingą III vietą LRT viktorinos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ finale
2013 m. rugsėjo 25d. LRT studijoje Vilniuje vyko viktorinos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ finalas. Kartu su šešiais
gabiausiais Lietuvos šeštokais viktorinoje dalyvavo ir mūsų mokyklos 6a klasės mokinys Ainius Pikūnas, kurį į Vilnių lydėjo
klasės vadovė, matematikos mokytoja metodininkė Albina Eitutienė, Ainiaus mama, sesuo Viltė ir klasės draugų palaikymo
komanda. Su pakilia nuotaika pasiekę Vilnių, mokiniai pirmiausia apsilankė Katedroje ir jos požemiuose, pasigrožėjo Vilniaus
panorama nuo Gedimino pilies. Į LRT studiją atvyko gerai nusiteikę, pasiruošę kovai ir palaikymui. Laidos vedėjas Andrius
Rožickas linksmai bendravo su dalyviais, pabrėždamas, kad tai tik žaidimas. Džiaugiamės, didžiuojamės ir sveikiname Ainių,
laimėjusį garbingą III vietą LRT viktorinos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ finale.
Laidos įrašas bus rodomas spalio 11 d. (penktadienį) 19 val. per LRT programą.

Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)
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