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SVEIKINAME BRANGIUOSIUS MOKYTOJUS SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA!

Po Jūsų saule mes tokie gležni,
Po Jūsų dangumi mes tokie mažučiai,
Ant Jūsų žemės mes tokie geri,
Kad mums baisu rytoj kitokiais būti.
Mes stiebiamės viršūnėmis į Jus,
Mes norime labai toli matyti,
Kaip auga žodžių miškas neramus:
Jaunystė, darbas, pareiga, draugystė.

Linksmasis interviu su mūsų mokytojais
1.Didžiausias rudens privalumas?
Lietuvių kalbos mokytoja Andžela Valaikienė: rudeninių spalvų žaismas: raudona, geltona, žalia, oranžinė, samaninė.
Smagu, kai po kojomis čeža spalvoti rudenio lapai, ore draikosi voratinkliai – laumės raganos plaukai.
Pradinio ugdymo mokytoja Rasa Viliuvienė: rudenį prasideda darbymetis... Liūdna, kad reikia atsisveikinti su vasara. Bet
visa tai kompensuoja raudonuojantys klevai, nuostabus gamtos peizažas, pripildytas gražiausių spalvų.
Biologijos, chemijos mokytoja Vilma Jasevičienė: nuostabios rudeninių lapų spalvos...
Vokiečių kalbos mokytoja Diana Starkienė: įvairiomis spalvomis spindintis miškas, ypač saulėtomis dienomis...
Anglų kalbos mokytoja Jūratė Valionienė: Rugsėjo 1- ąją prasideda nauji mokslo metai, nauji darbai, bet tai reiškia, kad
artėja gražiausios žiemos šventės – Kalėdos, Naujieji metai. Šių švenčių labai laukiu.
Geografijos mokytoja Aistė Kavanauskaitė – Lukšė: tyliai nuo medžių krintantys spalvoti lapai bei vėjyje besidraikantys
voratinkliai.
2. Smagiausias laisvalaikio leidimo būdas?
Etikos mokytoja Valentina Volkovienė: stebėti, kaip džiaugiasi mano augintiniai: sprendžia lyderiavimo tarpusavyje
klausimus, mokosi vieni iš kitų „šunybių“, būna laimingi, pykstasi ir taikosi. Kartais elgiasi žmogiškiau nei žmonės...
Lietuvių kalbos mokytoja Inga Valeikienė: būti gamtoje: vaikščioti po mišką, žvelgti į tolį nuo Nidos kopų arba „suleisti“
pirštus į žemę... Jaučiu žemės trauką. Darbai sode, kad ir sunkūs, atpalaiduoja, keičia mintis... Patinka važiuoti dviračiu, klausytis
muzikos.
Muzikos mokytoja Ingrida Jonavičienė: patinka pasivaikščioti su savo šuniuku Rudžiu. Mes vaikštome miško takeliais,
kvėpuojame grynu pušyno oru, klausomės paukščių čiulbėjimo, upelio čiurlenimo. Ypač patinka puoselėti ir gražinti gėlynus.
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Anglų kalbos mokytoja Aušra Ramanauskienė: visą laisvalaikį skiriu sūnui. Žaidžiame, piešiame, lipdome, žiūrime
filmukus. Kartu mokomės naujų dalykų, susipažįstame su gamta. Patinka būti kaime, pailsėti ir užsimiršti nuo visų rūpesčių.
Specialioji pedagogė Regina Neverdauskienė: atostogos man prasideda tada, kai išvažiuoju į kaimą. Laikas tarsi sustoja...
Neskaičiuoju nei dienų, nei valandų. Uogauju, prižiūriu daržą, maudausi. Taip atgaunu jėgas.
3. Šalis, į kurią norėtumėte grįžti? Kodėl?
Matematikos mokytoja Albina Eitutienė: Vokietija. Malonūs prisiminimai iš tos šalies, graži gamta, išskirtiniai miestai, jų
kultūra.
Tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė: Izraelis. Istorija, tradicijos, papročiai, susiję su Šventuoju Raštu. Ši šalis padeda
atskleisti Dievo žodį, Jėzaus atneštą viltį, Evangelijos tiesą. Linkiu visiems aplankyti šią nuostabią šalį.
Anglų kalbos mokytoja Kristina Bliūdžiuvienė: Sicilija (Italija). Pasakiško grožio sala su nuostabiais smaragdiniais
paplūdimiais, citrinmedžiais, augančiais tiesiai po langais. Įspūdingas Palermo miestas, dvelkiantis istorija, šilti, svetingi ir
draugiški žmonės, neapsakomai gardūs sicilietiški patiekalai. Liko neaplankytas Etnos ugnikalnis, kurį tikiuosi pamatyti ateityje.
Muzikos mokytoja Gitana Norvaišienė: Prancūzija. Nuostabaus grožio architektūra, pilys, jų istorija. Didelį įspūdį paliko
Paryžiaus Notre-Dame katedra, d‘Orsay meno muziejus.
Rusų kalbos mokytoja Auksė Kravčenkienė: Turkija (Bodrumas). Puikus klimatas, graži gamta, geros poilsio ir pažinimo
galimybės. Labai sužavėjo Pamukalė, Heliopolis, Halikarnaso mauzoliejus.
4. Juoką keliantis dalykas?
Dailės mokytoja Marytė Ruzgytė: klounas.
Pradinio ugdymo mokytoja Irena Kazymirkienė: akivaizdus mokinių išsisukinėjimas.
Specialioji pedagogė Inga Gailevičienė: kai mokinys sako, kad neatsinešė sąsiuvinio, bet namų darbus padarė.
5. Ar turite augintinį? Trumpai apibūdinkite jį.
Lietuvių kalbos mokytoja Vijoleta Tolvaišienė: turiu net tris augintinius. Seniausias iš jų – 13 m. Siamo katinas, labai
protingas, žinantis namų taisykles, jam aš dirbu durininke. Namus saugo prancūzų buldogė, labai nuoširdi, rudenį mėgstanti
triauškinti obuolius, dirbanti mano asistente, kai ruošiu valgį. Namų teritorija rūpinasi skardžiabalsis kiemsargis.
Matematikos mokytoja Edita Žitkevičienė: auginu kalytę Deką ir katytę Murkę. Dekutei jau aštuoneri metai, ji labai
draugiška ir pavydi. Katytė Murkė atkeliavo pas mus iš prieglaudos, ji švelni ir prieraiši. Abi augintinės mėgsta žaisti gaudynių.
Fizikos mokytoja Vilė Žalienė: turiu kalytę Pupą. Pupytei jau 11 metų. Ji mūsų šeimos narė. Kalytę man padovanojo vyras
Valentino dienos proga.
Anglų kalbos mokytoja Danguolė Sinetar: auginu katę Lulu, jai 14 metų. Katytė labai supratinga, miela ir gera, yra išauklėta,
niekada nevagia maisto nuo stalo. Kai aš plaunu grindis, ji laksto paskui šluotą ir slidinėja.
Technologijų mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė: turiu porelę šuniukų. Jų veislė – Baltasis vakarų škotų terjeras. Šuniukas
Grafas ir kalytė Bella gerai sutaria, mėgsta išdykauti ir važiuoti mašina. Iš kiemo Grafas grįžta švarus, o Bella – murzina. Šiuo
metu Bella yra susilaukusi 8 šuniukų.
Dėkojame mokytojams už interviu. Būkite laimingi!
********************************************************************

Tarptautinės mokytojų dienos šventė – koncertas „Gerumo sparnai“

Ankstų spalio 3- os rytą Dainų progimnazijos mokinių taryba sutiko mokytojus su karštos kavos puodeliu ir kvietimu į šventę.
Skambių plojimų lydimi mokytojai į pirmąją pamoką žengė raudonu kilimu. Po pietų į šventinį koncertą „Gerumo sparnai“
mokytojus atlydėję mokiniai dovanojo įspūdingą reginį – tarsi paukščio sparnais suplazdėjusi prasiskleidžia scenos uždanga,
skamba 7a klasės mokinio G. Šapkino atliekama melodija, šiuolaikinio šokio kolektyvas „Kosmėja“ (vadovė D. Maciuvienė)
pasveikina visus modernia kompozicija. Renginio vedėjais tapę mokiniai (nuo pirmoko iki aštuntoko) dėkojo mokytojams už jų
gerumą, rūpestį, atsidavimą. Šventinius numerius pristatė ir liaudiškų šokių kolektyvas „Šermukšnėlė“ (vadovė I. Chotiašovienė)
bei naujasis progimnazijos mokinių choras (vadovė I. Jonavičienė). Iššovus šventinius fejerverkus, mokytojams buvo įteikti gėlių
žiedai ir ženkliukai – angelai, simbolizuojantys mokytojų globą po gerumo sparnais.
***************************************************************************************************************************

Šiuolaikinių šokių festivalis „Į mano miestą suveda keliai...“
Antrus metus tęsiama graži tradicija - rudenį dovanoti miestui bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų
šiuolaikinių šokių festivalį „Į mano miestą suveda keliai…“. Šiais metais į Šiaulių miestą keliai suvedė net šešiolika kolektyvų iš
Mažeikių, Juodupės (Rokiškio raj.), Panevėžio, Šiaulių ir Šiaulių rajono.
Festivalio svečius ir Šiaulių miesto gyventojus pasveikino bei festivalį atidarė Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas.
Kolektyvams linkėjo sėkmės Šiaulių miesto vicemerė Danguolė Martinkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vyr. specialistė Juzefa Damskienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius.
Regis, visus dalyvių šokius vienijo vienas bendras žanras – šiuolaikinis šokis, tačiau kiekvienas kolektyvas išsiskyrė savo
originalumu. Vieni žavėjo sušiuolaikinto folkloro motyvais, kiti – šešėlių teatro elementais, treti – į šokius įtraukė specialiuosius
efektus ir stebino rūbų originalumu bei išskirtinumu.
Festivalis organizuotas įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo trumpalaikę programą „Jau saulelė vėl atkopdama budino
svietą…“. Festivalį rėmė Šiaulių miesto savivaldybė ir Seimo narys Arvydas Mockus, organizavo Šiaulių Dainų progimnazijos
neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Kunickaitė ir šiuolaikinio šokio studijos „Kosmėja“ vadovė Diana
Maciuvienė.

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

Penktokų krikštynos
Spalio 10-osios popietę Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko penktokų krikštynos, kurias organizavo aštuntokai ir jų klasių
vadovės. Iš pradžių kiekviena penkta klasė išradingai prisistatė, atliko įvairias užduotis. Smagu, kad penktokai buvo draugiški,
vieningi, kruopštūs, greiti ir kūrybingi. Paskui 5a, 5b, 5c klasių mokiniai užrašė savo norus ant ryškiaspalvių balionų ir paleido
juos į padangę. Penktokai tiki, kad jų svajonės išsipildys. Sėkmės ir laimės jiems linki klasių vadovės: Andžela Valaikienė, Edita
Žitkevičienė, Aušra Ramanauskienė. Renginio pabaigoje penktokai prisiekė gerai mokytis, gerbti visus mokytojus, mylėti savo
klasės vadovę, laikytis mokinio elgesio taisyklių. Aštuntokai įteikė mažiesiems bičiuliams krikšto pažymėjimus, kuriuose
nurodyta, kad nuo 2014 m. spalio 10 d. penktokai yra pilnateisiai Dainų progimnazijos mokiniai. Džiugi krikštynų šventė
įprasminta žaismingai – vyko flashmobo akcija.

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

Miesto progimnazijų 5-8 kl. mokinių apskritojo stalo diskusija “Sėkmingas mokymasis – kelias į sėkmę“
Spalio 15 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko miesto progimnazijų 5-8 klasių mokinių apskritojo stalo diskusija „Sėkmingas
mokymasis – kelias į sėkmę“. Diskusijoje dalyvavo aktyvūs mokiniai ir jų klasių vadovai iš „Sandoros“, „Rasos“, „Romuvos“,
Salduvės, Gegužių ir Dainų progimnazijų. Dalyviai kūrybingai ir išradingai pristatė pranešimus, sukurtus filmukus, demonstravo
įvairias fotografijas iš mokyklinio gyvenimo. Apskritojo stalo diskusijoje mokiniai pabrėžė, kad sėkmė gyvenime lydi tą žmogų,
kuris yra ryžtingas, iniciatyvus, nuolat stengiasi tobulėti, geba bendradarbiauti, vertina komandinį darbą. Dalyvių nuomone,
jaunuoliai turėtų siekti aukštų mokymosi rezultatų ir užsibrėžtų tikslų, turėtų prasmingai gyventi ir įgyvendinti savo svajones.
Renginio organizatorės – Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jarulienė ir mokytojos S. Petrušina, D.
Zigmantaitė, A. Eitutienė, A. Pigulevičienė – dėkoja visiems apskritojo stalo diskusijos dalyviams bei džiaugiasi, kad auga jaunoji
karta, gebanti sėkmingai mokytis ir nuoširdžiai bendrauti.
********************************************************************************

Akcija “Maisto bankas”
Šiaulių mieste vykusioje akcijoje „Maisto bankas“ dalyvavo Dainų progimnazijos 5-8 klasių jaunieji samariečiai: Erika
Lymarytė (8a kl.), Sima Steponaitytė (8a kl.), Fausta Tamoševičiūtė (8a kl.), Vytautė Urbonaitė (8a kl.), Greta Trušytė (6b kl.),
Miglė Vilimaitė (5b kl.), Justinas Jakutis (5b kl.), Akvilė Liutkevičiūtė (6c kl.), Kamilė Kazlauskaitė (6c kl.), Gabija Pivrika (6c
kl.), Evelina Negrijūtė (6b kl.), Gabrielė Paškevičiūtė (8a kl.), Augustina Perminaitė (8b kl.), Gabija Smiškal (8b kl). Mokiniai
„IKI“ prekybos centre rinko maisto produktus, kurie bus išdalyti skurstančioms šeimoms. Tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė
dėkoja mokiniams ir jų tėveliams už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą kasmetinėje „Maisto banko“ akcijoje.
*************************************************************

Miesto jaunųjų žurnalistų susitikimas
Spalio 16-os popietę jaunieji žurnalistai iš Dainų, „Romuvos“, Gytarių progimnazijų, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų
pagrindinės mokyklos bei „Romuvos“ gimnazijos susitiko pasidalinti gerąja patirtimi, pasidžiaugti atliktais darbais, pasisemti
naujų idėjų. Mokiniai įdėmiai klausėsi miesto laikraščio „Šiaulių naujienos“ žurnalistės R. Dambrauskaitės, kuri pasakojo apie
žurnalistinio darbo ypatumus, pristatė žymius Lietuvos šios srities specialistus, davė jauniesiems žurnalistams daug naudingų
patarimų. Dainų progimnazijos jaunieji žurnalistai ir jų vadovė A. Pigulevičienė aptarė savo veiklą: išvykas į regiono televiziją
„Splius“ ir dienraščio „Šiaulių kraštas“ redakciją, mokyklos laikraščio „Dainų žinios“ leidybą. Dainiečiai dėkoja „Romuvos“
progimnazijos jaunųjų žurnalistų būreliui ir jų vadovei Gitanai Kovaliovienei už susitikimo organizavimą ir pakvietimą į svečius.
*****************************************************************

Menų savaitės renginiai
Spalio 14 -17 dienomis Dainų progimnazijoje vyko menų savaitė. Mokyklos bendruomenės nariai galėjo pasirinkti jiems
labiausiai patinkančią veiklą. Muzikos mokytoja Ingrida Jonavičienė vedė atvirą – integruotą pamoką “M. K. Čiurlionis. Jūra ir
aš“ 6a klasei. Pamokas „Fenakistiskopas (phenakistiscope). Senoji animacija“ ir „Reportažinis portretas“ mokiniams vedė dailės
mokytoja Marytė Ruzgytė. Choreografijos mokytoja Indrė Chotiašovienė organizavo kūrybines dirbtuves ,,Judesio džiaugsmas‘‘,
kurių metu mokiniai turėjo galimybę šokti liaudiškus ir linijinius šokius. Molio dirbtuves „atidarė“ technologijų mokytoja Sandra
Motuzaitė Jurienė. Užsiėmimo metu mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai turėjo galimybę patys nusilipdyti darbelius iš molio. Šį
kartą visi lipdė varlytes-taupykles. Dirbtuvėse darbavosi pradinių klasių mokytojos V. Vaitkevičienė ir R. Blekaitienė, 6a klasės
mokiniai ir jų tėveliai. Technologijų mokytoja Gitana Petronaitienė mokė vaikus gaminti papuošalus iš modelino. Ši į plastiliną
panaši medžiaga leidžiasi minkoma, kepama, raižoma, dažoma. Mokiniai pasigamino originalius papuošalus ir sau, ir
artimiesiems, nes jokioje parduotuvėje tokių nenusipirksi. Tokios kūrybinės dirbtuvės skatina bendrauti ir bendradarbiauti,
paįvairina laisvalaikį ir suteikia naujų žinių ir įgūdžių. Tikimės, kad tokių renginių bus dar ne vienas ir ateityje.

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

Buvusių aštuntokų susitikimas
Spalio 24- os pavakare į Dainų progimnaziją sugužėjo buvę aštuntokai. Visus maloniai nustebino mokytojo A. Kavaliauskio
vadovaujamo pučiamųjų instrumentų orkestro brass bend ,,Dainai“ jaunųjų muzikantų debiutinis pasirodymas. Buvusius
aštuntokus pasveikino direktorius ir įteikė 2014 metų olimpiadų laimėtojams progimnazijos knygą ,,Mes“. Mokinių tarybos
vardu kalbėjo 7a klasės mokinė Ieva Kovaliovaitė. Buvę mokiniai į susitikimą atvyko ne tuščiomis rankomis. Jie stropiai atliko
namų darbus – sukūrė linksmus, šmaikščius video filmukus apie savo gyvenimo akimirkas gimnazijose, pasakojo apie
pasiekimus, dėkojo progimnazijos mokytojams už padėtą stiprų žinių pagrindą. Vakaras baigėsi šiltais pokalbiais buvusių klasių
vadovių kabinetuose.
********************************************************************************************************
Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

