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MOKYKLINIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Gabių ir aktyvių mokinių išvyka į Vilnių
2014 m. lapkričio 4 d. gabiems, aktyviems ir Dainų progimnazijos vardą garsinantiems mokiniams progimnazija
padovanojo pažintinę, kultūrinę, edukacinę išvyką į Vilnių. Pirmasis aplankytas objektas – Nacionalinė dailės galerija. Joje
mokiniai, padalinti į dvi grupes, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose. Viena grupė (5-6 klasių mokiniai) susipažino su
autoportretų kūrimu, detalių reikšme šiuolaikiniuose dailės kūriniuose ir patys pamėgino sukurti istorijos veikėjų portretus
naudodami tik trikampio ir kvadrato detales. Antroji (7-8 klasių mokinių) grupė dalyvavo interaktyviame pristatyme apie šriftą ir
jo panaudojimą pasaulio reklaminiuose klipuose. Patogiai įsitaisę sėdmaišiuose, mokiniai patys galėjo pasirinkti žiūrimą reklamą,
ausinėmis nustatyti kanalą ir garso lygį. Po to vyresniųjų grupė, pasidalinusi į komandas, kūrė savo šriftus ir pristatymus.
Pasivaikščioję po Vilniaus senamiestį ir papietavę, antrąją dienos pusę mokiniai praleido Menų spaustuvėje. Čia buvo
pristatytas paauglių amžių atitinkantis ir jiems aktualias virtualiojo pasaulio problemas gvildenantis spektaklis „59 online“. Juk
būtent šiandieniniai paaugliai priklauso kartai, kurios pirmieji meilės prisipažinimai vyksta „sms‘ais“, skyrybos – „email‘ais“,
barniai – „skype‘ais“, žinių įgijimas – „google“, muzikinis tobulėjimas – „youtube‘je“, o gyvenimo prasmės ieškojimas „video
blog‘uose“ bei komentaruose. Po spektaklio aktoriai ir spektaklio kūrėjai bendravo su progimnazistais, kurie drąsiai ir aktyviai
uždavė įvairius klausimus, domėjosi aktoriaus, režisieriaus, scenografo, kompozitoriaus ir teatro techniko profesijomis.
Mokiniai su šypsena stebėjo spektaklį, nes daugelyje scenų atpažino save. Aktoriai linkėjo progimnazistams daugiau laiko
leisti realioje gyvenimo erdvėje, o atsisveikinimas su jais nepraėjo be šių dienų atributo – „asmenukės“.
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Oratoriaus konkursas 2014
Lapkričio 5 dieną progimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs oratoriaus konkursas. Šių metų konkurso tema – „Smagu,
kai turi namus“. 5-8 klasių mokiniai, padedami lietuvių kalbos mokytojų, parengė 5 minučių trukmės viešąją kalbą duota tema.
Klausytojus privertė susimąstyti dalyvių mintys apie šeimos, gimtųjų namų svarbą žmogaus gyvenime.
Pirmąją vietą komisija skyrė 8c klasės mokiniui Alanui Tautkui (mokytoja A. Pigulevičienė), antroji vieta atiteko 6c klasės
mokinei Kornelijai Rusteikaitei (mokytoja A.Valaikienė), o garbinga trečioji vieta skirta net dviem mokiniams. Tai 7a klasės
mokiniui Ainiui Pikūnui (mokytoja A. Pigulevičienė) ir 5c klasės mokinei Karolinai Mateikaitei (mokytoja I. Valeikienė).

Literatūrinių skaitymų ciklas „Kūrybiniai rudenys“,
skirtas K. Donelaičio 300- osioms gimimo metinėms paminėti
Lapkričio 11 d. Ch. Frenkelio viloje vyko literatūrinių skaitymų ciklas „Kūrybiniai rudenys“, skirtas K. Donelaičio 300- osioms
gimimo metinėms paminėti. Literatūrinėje popietėje savos kūrybos prozą ir poeziją skaitė Šiaulių miesto mokiniai ir mokytojai.
Šventiniame renginyje dalyvavo ir Dainų progimnazijos 6a klasės mokinė Monika Švarlytė (mokytoja A. Pigulevičienė).
Monika išraiškingai skaitė savo eilėraščius apie gamtos pasaulį, darbą ir draugystę. Klausytojus sužavėjo jaunosios kūrėjos
nuoširdumas ir paprastumas. Linkime Monikai kuo dažniau jausti įkvėpimą ir norą kurti.
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5-8 klasių mokinių miniatiūrų popietė ,,Laiko vagys”
Lapkričio 13 d. popietę 5-8 klasių mokiniai nusprendė paanalizuoti, kas dažniausiai iš jų vagia laiką. Kūrybiškai pažiūrėjusios
į šią užduotį, kiekviena klasė pristatė vaidybinę miniatiūrą. Vieni pasitelkė informacines technologijas, kiti demonstravo savo
vaidybinius sugebėjimus, treti – dainavo ir šoko.
Renginio vedėjai D. Augustinavičius (5c), J. Jakavičius (5c), K. Krasauskas (7b), persirengę vilko, asilo ir vilkelio personažais
iš spektaklio „Vilkas ir ožiukai“, vis stengėsi „pavogti“ mokinių laiką, stengėsi, kad visi skubėtų ir niekur nespėtų. O miniatiūrų
kūrėjai laiko vagimis įvardijo beprasmį laiko leidimą žaidžiant kompiuterinius žaidimus, betikslį susirašinėjimą su draugais,
naršymą socialiniuose tinklapiuose, tinginiavimą, apsipirkinėjimą prekybos centruose ir nuolaidų vaikymąsi.
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Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena
Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas Dainų progimnazijoje jau tapo tradicija. Šiais metais Tolerancijos dienos
simbolis – knyga, simbolizuojanti mokslą, išmintį, kultūrą, pažinimą.
Mokykloje vyko 1-2 klasių viktorina „Būk draugiškas“, kurioje mokinukai mokėsi būti pagarbiais, draugiškais vieni su kitais.
Neformalios jaunimo grupės „Iniciatyvus Šiaulių jaunimas“ narės: G. Katkutė, 8b kl. mokinė, ir G. Skvireckaitė, 8c kl. mokinė,
įgyvendindamos projektą „Bendraamžiai-bendraamžiams“, vedė 4b klasės mokiniams užsiėmimą tolerancijos tema. Mokinių
aktyvas organizavo akciją „Aš – tolerantiškas“.

Popietė „Aš diemedžiu žydėsiu...“, skirta S. Nėries 110- osioms gimimo metinėms
Pažintis su S. Nėries kūryba prasideda jau penktoje klasėje, skaitant eiliuotą pasaką ,,Našlaitė“. Vėliau mokiniai nagrinėja
įstabaus grožio poemą ,,Eglė žalčių karalienė“, miniatiūrinius eilėraščius. Minint 110-ąsias poetės gimimo metines, lietuvių
kalbos mokytojos kartu su skaityklos ir bibliotekos darbuotojomis surengė popietę. 6a klasės mokiniai Ema Jarmolavičiūtė ir
Einoras Bunga paruošė pristatymą apie S. Nėries gyvenimą ir asmenybę. Renginyje dalyvavo Šiaulių dramos teatro aktorės
Nomeda Bėčiūtė ir Danguolė Petraitytė-Burbienė. Įdomu buvo išgirsti, kaip poetinį žodį perteikia scenos žmonės. N. Bėčiūtė ne
tik įtaigiai skaitė eiliuotą pasaką ,,Našlaitė“, poetės eilėraščius, bet ir išsakė savo mintis apie šios talentingos, tačiau tragiško
likimo poetės kūrybą. Mokyklos bibliotekos ir skaityklos darbuotojos surengė mokinių iliustracijų pagal S.Nėries kūrinius
parodą. Popietėje buvo apdovanoti gražiausių darbų autoriai: G. Januškaitė (5a), N. Bijeikytė (5c), E. Ribikauskaitė (5a), S.
Valionytė (5b), D. Karaliūtė (5a), K. Misiūtė (6a), T. Dabregaitė (5a) ir S. Karaliūtė (8b). Nuotaikingai skambėjo dainos pagal
Salomėjos Nėries žodžius.
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Dainų progimnazijos futbolo komandos pergalė!
Lapkričio 15-19 dienomis vyko Lietuvos Olimpinio festivalio Šiaulių miesto moksleivių 5×5 salės futbolo varžybos, kuriose
dalyvavo 13 komandų. Mūsų mokyklos vaikinų komanda, vadovaujama kūno kultūros mokytojos E. Gapšienės, pogrupio
varžybose įveikė Gytarių bei Gegužių progimnazijų komandas ir pateko į varžybų finalą, kuriame po įtemptos kovos tik vieno
įvarčio skirtumu nusileido Zoknių progimnazijos vaikinams, tačiau užtikrintai rezultatu 10:1 nugalėjo Ragainės progimnazijos
futbolininkus. Puikus, pasiaukojantis žaidimas ir… MES – ČEMPIONAI! Džiaugiamės ir didžiuojamės iškovota 1-ąja vieta ir
teise dalyvauti zoninėse varžybose.
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Liaudiškų šokių festivalis „Patrepsėkim, papliauškėkim – 2014“
Lapkričio 25 d. Šiaulių miesto kultūros centre įvyko respublikinis liaudiškų šokių festivalis, kurį organizavo Dainų
progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo progimnazijos liaudiškų šokių studijos ,,Šermukšnėlė” vadovė Indrė Chotiašovienė.
Festivalyje dalyvavo 184 šokėjai iš 8 šokių kolektyvų: Biržų ,,Aušros“ vidurinės mokyklos liaudiškų šokių grupė ,,Aušra“
(vadovė Asta Vaitiekūnienė), Baisogalos gimnazijos jaunimo tautinių šokių grupė (vadovė Jūratė Kačiukevičienė), Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros centro vaikų liaudiškų šokių studija ,,Diemedėlis“ (vadovė Loreta Lideikienė), Kuršėnų Stasio Anglickio
mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė (vadovė Loreta Lideikienė), Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos liaudiškų šokių
kolektyvas ,,Žalnieriukas“ (vadovė Adelė Gružienė), Šiaulių Salduvės progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas ,,Sūkurėlis“
(vadovė Asta Rimkuvienė), Šiaulių Jovaro progimnazijos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis ,,Šėltinis“ (vadovai Violeta
ir Romualdas Laugaliai) ir Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studija ,,Šermukšnėlė“ (vadovė Indrė Chotiašovienė).
Kolektyvai papuošė šventę savo trankiais šokiais, gražiais tautiniais kostiumais ir puikia nuotaika.
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Mūsų šokėjai geriausi!
Lapkričio 20 d. Dainų progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos liaudiškų šokių studijos ,,Šermukšnėlė“ jaunių
ir jaunuolių grupės dalyvavo Šiaulių apskrities vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje “Pašokdinsiu
vidury ratelio – 2014″. Abiejuose pogrupiuose Dainų progimnazijos šokėjai užėmė 1-ąsias vietas. Konkursiniame festivalyje
dalyvavo liaudiškų šokių kolektyvai iš Šiaulių, Kuršėnų, Joniškio, Akmenės.
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Šiaulių apskrities 7-12 klasių mokinių II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) konferencija
„Ar pomėgiai gali padėti mokytis?“
Lapkričio 26 dieną mūsų progimnazijoje rinkosi Didždvario, Simono Daukanto, „Romuvos“, Šiaulių universiteto, Radviliškio
rajono Baisogalos gimnazijų, Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, „Romuvos“, Gegužių, „Rasos“ progimnazijų mokiniai ir jų
mokytojai. Čia vyko Šiaulių apskrities II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) 7 – 12 klasių mokinių konferencija. Joje
dalyvavo ir mūsų progimnazijos 7-8 klasių mokiniai: Miglė Baniulytė, Domantas Burba, Emilija Japertaitė, Rūta Švambarytė,
Ieva Kovaliovaitė, Dominykas Sidorovič ir Jossef Dembinskis . Konferencijoje mokiniai aptarė pomėgių įvairovę, papasakojo,
kokie pomėgiai ir kaip padeda mokiniams mokytis, darbo grupėse skaitė pranešimus, demonstravo savo kūrybos nuotraukas.
Smagu buvo girdėti, kad jaunoji karta turi daugybę pomėgių ir juos pritaiko įvairiose gyvenimo srityse. Jiems svarbu mokėti
užsienio kalbas, bendrauti jomis, mokytis, svajoti… Konferencijoje dalyvavusiems mokiniams buvo įteikti konferencijos dalyvių
pažymėjimai. Visi dalyviai draugiškai sutarė susitikti tokiame renginyje kitais metais.
***************************************************************************

Išspręskite kryžiažodį!

Kryžiažodį sudarė jaunieji žurnalistai: Ema Jarmolavičiūtė (6a kl.) ir Einoras Bunga (6a kl.)

Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

