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MOKYKLINIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ
Kovo 24 – 30 dienomis penktą kartą startavo iniciatyva „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, skirta sutelkti visuomenę patyčių
problemoms spręsti. „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ iniciatorius VšĮ „Vaikų linija“. Šiaulių Dainų progimnazija taip pat
palaiko iniciatyvą ir aktyviai dalyvauja išreikšdama pagrindinę idėją veiklomis.
Kovo 26 d. Dainų progimnazijos 6-7 klasių mokiniai sprendė labirinto „Bendravimas – kasdienė būtinybė?“ užduotis. Socialinio
bendrumo ieškota įvairiose stotelėse atliekant skirtingas užduotis. Stotelių pavadinimai buvo užšifruoti: „Niam niam“, „Akite“,
„A. Mamontovo repeticijų vieta“… Painiu labirintu keliavo nuotaikingos ir spalvingos komandos. Joms reikėjo judėti šokio
ritmu, dėlioti „nebyliąją“ dėlionę, sudainuoti dainą pagal atsitiktinai ištrauktą muzikos stilių, išspręsti kryžiažodį „Draugystė“.
Mokiniai buvo aktyvūs, sėkmingai atliko komandines užduotis, pagilino tolerancijos kompetenciją, patyrė teigiamų emocijų.
Susibūrus bendrai nuotraukai, nuspręsta, kad visiems bendrauti ir būti kartu yra gera, todėl labirinto dalyviai sukūrė šūkį
„BENDRAUTI SMAGU“. Renginį organizavo Dainų progimnazijos socialinė pedagogė Gitana Kurapkienė, etikos mokytoja
Valentina Volkovienė, talkino FORUMO TEATRO bei mokinių grupės PRIEŠ SMURTĄ nariai.
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Tarptautinė teatro diena Šiaulių Dainų progimnazijoje
„Aktorius, kurio vardas yra gyvūno pavadinimas, pavardė – matematinis reiškinys, ką reiškia teatre vartojamas terminas
butaforija, kas pasakė garsiąją frazę “Teatras prasideda nuo rūbinės”?“ – tokius ir panašius klausimus sumanę Šiaulių Dainų
progimnazijos mokinių tarybos nariai pakvietė mokytojus, mokinius ir administracijos narius į protų mūšį „Teatras. Ką
apie jį žinau?“
Protų mūšį sudarė trys etapai: pirmajame dalyviai rinkosi klausimus pagal kategorijas (režisieriai, aktoriai, teatrai, teatrų grupės,
spektakliai bei įdomu) ir taškų sumą nuo 100 iki 500. Užduotys nepaliko abejingų, nes pergalę lėmė ne tik žinios, bet ir sėkmė.
Antrajame etape reikėjo pasakyti garsių Lietuvos aktorių pavardes pagal rodomą nuotrauką. O trečiajame ture, likus dviem
komandoms, užvirė įnirtinga kova. Buvo pateikti video klausimai, čia humoro jausmo, geros nuotaikos ir reakcijos nebuvo galima
išvengti. Protų mūšį laimėjo mokytojų komanda. Ji buvo apdovanota Šiaulių dramos teatro – renginio rėmėjo – įsteigta dovana –
kvietimais į spektaklio „Gražuolės“ premjerą. Sveikiname nugalėtojus, dėkojame Šiaulių dramos teatrui ir aktorei Danguolei
Petraitytei - Burbienei už bendradarbiavimą.

Septintokų pergalė integruotų mokomųjų dalykų konkurse „Žemė – mūsų namai“
2014 m. kovo 27 d. mūsų mokyklos septintokai Dovydas Budrys (7a kl.), Domantas Pigulevičius (7a kl.), Eidvidas Šatkauskas
(7a kl.), Augustina Perminaitė (7b kl.), Domantas Burba (7c kl.), Alanas Tautkus (7c kl.), lydimi matematikos mokytojos Albinos
Eitutienės, dalyvavo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos integruotų mokomųjų dalykų konkurse “Žemė – mūsų namai”,
kuris buvo skirtas Tarptautinei Žemės dienai paminėti, ir laimėjo I vietą. Visus maloniai sutiko ir pasveikino progimnazijos
choras. Direktorius palinkėjo smagių, įdomių konkurso užduočių ir draugiško bendravimo. Po prisistatymų ir susipažinimo, laukė
8 stotelės, kuriose reikėjo pademonstruoti sugebėjimus, sumanumą, draugiškumą ir gebėjimą dirbti komandoje. Mokiniai
pasitikrino savo matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, anglų kalbos, muzikos, dailės, biologijos, informacinių technologijų
žinias, spręsdami kryžiažodžius, atsakinėdami į klausimus žodžiu bei raštu, dainuodami ir kurdami ketureilius. Pasitardami ir
padėdami vienas kitam, rasdavo teisingą atsakymą. Konkurso pabaigoje visus suvienijo baigiamoji daina. Dalyviams buvo
įteiktos padėkos, diplomai ir saldžios dovanos.
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Edukacinis užsiėmimas „Pavasarinė vaza“
Balandžio 1 d. 5-tų klasių mokinių mamytėms vyko edukacinis užsiėmimas „Pavasarinė vaza“. Technologijų mokytoja,
5a klasės vadovė Sandra Motuzaitė Jurienė mokė, kaip iš gelsvo molio pasigaminti vazą. Jai talkino 5b ir 5c klasių vadovės:
Rasa Zalogaitė ir Danguolė Zigmantaitė. Visos dalyvės labai energingai minkė molį, lipdė ir gražino savo vazas. Niekas net
nepajuto, kaip greitai prabėgo pamoka, kurios rezultatas – nuostabios pavasarinės vazos. Tiesa, jų teks dalyvėms dar šiek tiek
palaukti, nes molio dirbiniai turi būti džiovinami specialioje krosnyje. Tikimės, kad per Motinos dieną gautas gėles jau bus
galima pamerkti į savo kūrybos vazą.
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Šiaulių miesto 7-12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkursas
2014 m. balandžio 3 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko miesto 7-12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba
konkursas. Jame dalyvavo skaitovai iš Dainų, „Romuvos“, Jovaro, Gegužių, Juventos ir Zoknių progimnazijų bei Šiaulių
universiteto, Juliaus Janonio, Didždvario, Stasio Šalkauskio, Simono Daukanto gimnazijų. Skaitovai varžėsi trijose grupėse: 7-8
klasių, I-II gimnazijos klasių ir III-IV gimnazijos klasių. Visi skaitovai pasirodė puikiai. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais.
Mūsų progimnazijos skaitovėms Aistei Bungaitei (7c kl.) ir Miglei Tautkutei (8a kl.) įteiktos padėkos. Konkursą organizavo
Dainų progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Diana Starkienė.

Šiaulių miesto mokinių anglų kalbos konferencija „Keep active, healthy, safe“
Balandžio 3 d. Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 6-7 klasių mokinių anglų kalbos konferencija „Keep active,
healthy, safe“, kurioje dalyvavo Dainų, Gegužių, „Sandoros“, Vinco Kudirkos, „Romuvos“ ir Zoknių progimnazijų mokiniai ir
juos parengusios mokytojos. Susirinkusius pasveikino Dainų progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Roma Jarulienė,
o renginį vedė 7c klasės mokinė Kornelija Zaksaitė. Jos bendraklasiai video įraše pasveikino visus konferencijos dalyvius ir
patarė, kaip išlikti sportiškiems ir sveikiems. Konferencijos dalyviai išradingai ir originaliai pristatė savo pranešimus apie sveiką
gyvenimo būdą. Džiugu, kad mokiniai geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, pristatymus parengia ne tik
Power Point, bet ir video bei Prezi programomis.
Konferencijos dalyviams buvo įteikti padėkos raštai, o mokytojoms – metodinės pažymos. Mokiniai ir jų mokytojos laiką
praleido ne tik smagiai, bet ir turiningai. Belieka tik pasinaudoti patarimais ir sveikai bei aktyviai gyventi. Konferenciją
organizavo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aušra Ramanauskienė.
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Paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena
Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai, paraginti mokyklos bibliotekos vedėjos ir mokytojų, balandžio 2-ąją, Tarptautinę vaikų
knygos dieną, surengė savos kūrybos knygų parodą. 2b klasės mokinukai (mokytoja R. Dilinskienė) kūrė pasakas, eilėraštukus,
trumpus pasakojimus apie namus, artimuosius, netgi mylimus augintinius (šuniukus, kačiukus, žiurkėnus ar triušiukus).
Spalvotose knygelėse galima rasti ir originalių receptų. 6-tų klasių mokiniai, padedami mokytojos S. Motuzaitės Jurienės,
technologijų pamokose iš faneros pjaustė įvairiausių formų užrašų knygutes.
Mokyklos bibliotekoje buvo renkamas populiariausių knygų penketukas. Paaiškėjo, kad pati populiariausia knyga yra apie
raganą Lilę (Knister „Ragana Lilė“). Mėgsta vaikai skaityti ir A. Casalio „Benas, lokys laiškanešys, keliauja aplink pasaulį“ bei
O. Proislerio “Raganiukę” ir J. Frei „Patrakėlę klasę“. Penktoje vietoje – B. Wendelken knygos apie tris Paulas.
Tarptautinei vaikų knygos dienai skirti renginiai baigėsi susitikimu su ŠU profesore Džiuljeta Maskuliūniene. Ji 6-7 klasių
mokiniams ir mokytojams kalbėjo tema „Knyga ir XXI amžiaus jaunas žmogus“, pristatė naujai leidžiamas knygas, kalbėjo apie
skaitymo naudą, tendencijas, atsakė į mokinių ir mokytojų klausimus.
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Aplinkosauginė akcija “DAROM 2014“
Balandžio 4 dieną Dainų progimnazijos 3-8 klasių mokiniai ir mokytojai dalyvavo aplinkosauginėje akcijoje „DAROM 2014“.
Mokiniai su klasių vadovėmis tvarkė Dainų mikrorajono erdves: Dainų parko teritoriją, progimnazijos aplinką, šalia esančių
gatvių pakraščius bei teritoriją prie PC „Maxima“ Aido gatvėje. Jaunieji akcijos dalyviai sugrėbė pernykščius lapus, surinko visas
šiukšles ir taip prisidėjo prie Šiaulių miesto švarinimo bei gražinimo. Akciją organizavo geografijos mokytoja A. Kavanauskaitė –
Lukšė.
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Akcija „Maisto bankas“
Šiaulių mieste vykusioje akcijoje „Maisto bankas“ dalyvavo Dainų progimnazijos 5-8 klasių jaunieji samariečiai: Aistė
Leščinskaitė 5b kl., Evelina Negrijūtė 5b kl., Gabrielė Dumskytė 6a kl., Eglė Genytė 6b kl., Greta Gedminaitė 6b kl., Erika
Lymarytė 7a kl., Vytautė Urbonaitė 7a kl., Sima Steponaitytė 7a kl., Justina Griniūtė 7a kl., Živilė Poškutė 8b kl., Inesa Gilytė 8b
kl., Brigita Orlovaitė 8b kl., Deividas Valius 8b kl. „IKI“ prekybos centre mokiniai rinko maisto produktus, kurie bus išdalyti
skurstančioms šeimoms. Tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė nuoširdžiai dėkoja visiems taip aktyviai prisidėjusiems prie šios
akcijos.

Eko mados dizainerių šou „Žemei reikia draugų“
Balandžio 9 dieną progimnazijoje nuskambėjo dar vienas Žemės mėnesio akordas. Šį kartą špagas sukryžiavo jaunieji eko
mados dizaineriai, parengę kolekcijas tik iš antrinių žaliavų. Konkurse dalyvavo 17-kos klasių atstovai.. Nors šį kartą
dominavo vyresniųjų klasių mokiniai, labai džiaugiamės, kad jiems iššūkį drąsiai metė pradinukai iš 1b, 2a, 2b, 2d, 3b, 4c ir 4d
klasės. Renginiui, nors ir labai nedrąsiai, vadovavo žymiausi progimnazijos stilistai – Skudurinė Onutė ir Petriukas
Mantuškevičius. Dizainerių darbus vertino tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės mokytojos Edita Žitkevičienė, Albina
Eitutienė, Rasa Zalogaitė ir komisijos pirmininkė Vilma Jasevičienė. Žiūrovų plojimų susilaukė visi modeliai, tačiau norėtume
išskirti Domantės Žalytės, Ivetos Čeliauskaitės, Austėjos Verbickaitės, Evelinos Negrijūtės ir Ievos Degimaitės sukurtus
modelius. Kaip visada didžiulio pasisekimo sulaukė šou dalyvavę vaikinai. Visi dalyviai apdovanoti padėkomis. Renginio idėjos
autorė ir organizatorė – istorijos mokytoja metodininkė Silva Petrušina.

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

Šauniausios klasės rinkimai
Iš mokyklos Velykinių atostogų išeiname su trenksmu! Penktadienį nudundėjo „Šauniausios klasės – 2014“ konkursas.
Kad taptum pačia šauniausia klase, neužtenka gerai mokytis. Konkurso vedėjai Goda Katkutė ir Klaidas Krasauskas vis bandė
sužinoti, kokia klasė yra šauniausia: „ta, kuri nepažeidinėja elgesio taisyklių“, „ta, kuri yra aktyvi ir gerai mokosi“, „ta, kuri turi
gerą humoro jausmą“, o gal „ta, kuri yra drąsi ir nebijo klysti“. Pasirodo, ir to neužtenka. Šauniausia klasė turi būti ir labai
draugiška, vieninga, kūrybinga, unikali.
Mokinių tarybos nariai konkurse negailėjo provokacinių užduočių: išrinkę komandų vadus ir pavaduotojus, aiškinosi, koks jų
valdymo stilius: jie autokratai ar demokratai. Be to, reikalavo, kad vadai „pašalintų“ po vieną komandos narį, ir stebėjo, ar jiems
rūpi komandos nuomonė. Na, o „pašalintieji“ tapo pačiais svarbiausiais komandos atstovais atliekant individualią užduotį. Negana
to, vadams reikėjo išbandyti plaučių stiprumą stovint ant rankų ir pučiant balioną bei kuo greičiau surinkti mokyklos himno
dėlionę. Buvo pamatuoti ir įvertinti mokinių pasiekimai ir mokymosi rezultatai. Savo balsą galėjo išreikšti ir sirgaliai. Triukšmo,
geros nuotaikos ir palaikymo netrūko. Kad visos klasės ir jų vadovės labai šaunios, įsitikinome visi. Dėkojame visiems už
dalyvavimą ir džiaugiamės 8a klasės (klasės vadovė Silva Petrušina) – šauniausios 2014 m. Dainų progimnazijoje – pergale.
Šaunuoliai. Po konkurso su pakilia nuotaika, užkandžiais ir geru filmu mokiniai pasiliko vakaroti mokykloje.
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Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Šiaulių miesto mokinių turizmo varžybos
2014 m. balandžio 30 dieną Salduvės parke vyko 2013-2014 mokslo metų Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Šiaulių miesto
mokinių turizmo varžybos. Dainų progimnazijos berniukų komanda iškovojo II vietą. Iš berniukų Dainų progimnazijai
atstovavo Rolandas Skudra (7a), Regimantas Ubartas (7c), Vildas Sokolovas (7c), Paulius Puidokas (7b). Dainų progimnazijos
mergaičių komanda iškovojo III vietą. Mergaičių komandos narės: Edita Balčiūnaitė (8d), Aistė Bungaitė (7c), Deimantė
Budreckaitė (8a), Miglė Tautkutė (8a). Mokinius ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Gražina Mickuvienė.
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