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Kūčių vakarą – ramybės sielai, Kalėdų rytą – džiaugsmo širdžiai ir Dievo palaimos!

Dainų progimnazijoje įžiebta Kalėdų eglutė
Gruodžio 3 d. Dainų progimnazijos bendruomenė įžiebė Kalėdų eglutę. Renginio vedėja, Dainų progimnazijos mokinių tarybos
pirmininkė Goda Katkutė pabrėžė, kad šiemet eglutė ypatinga – ji puošta mokinių ir mokytojų rankomis dekupažo technika kurtais
žaisliukais. Mokiniai juos kūrė per technologijų pamokas, o mokytojai buvo susirinkę į užsiėmimą, kurio metu išmoko dekupažo būdu
kurti kalėdinius žaisliukus (mokytoja S.Motuzaitė Jurienė). Eglutė skleidžia Dainų progimnazijos bendruomenės rankų ir širdies šilumą,
mokiniai ieško savojo žaisliuko ant eglutės ir džiaugiasi jį radę bei didžiuojasi savo rankų darbais.
Eglutė buvo iškilmingai įžiebta skambant nuotaikingiems kūriniams. Šventėje grojo talentų konkurso nugalėtojos Greta Trušytė (6b)
ir Abigailė Parker (4b) bei dainavo mergaičių ansamblis. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorius V.Varanavičius, linkėdamas
visiems šiltų ir jaukių artėjančių švenčių.

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

Advento renginys „Geroji Angelo žinia“
Gruodžio 5 d. Šiaulių Dainų progimnazijos 1-8 kl. mokiniai surengė Advento renginį ,,Geroji Angelo žinia“. Mokiniai giesmes,
gražius žodžius, vaidinimą ir šokį skyrė visiems susirinkusiems: mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir svečiams.
Progimnazijoje viešėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo klebonas monsinjoras
Vytautas Kadys, Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza. Vyskupas pasveikino visus susirinkusius su artėjančiomis Šv.
Kalėdomis, giedojo giesmę ir palaimino visą mokyklos bendruomenę. Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius visos
bendruomenės vardu pasveikino Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį su artėjančiu jubiliejumi. Ganytoją direktorius apibūdino kaip dvasinį
vadovą, visada randantį jautrų žodį žmogaus kelyje. Klebonas monsinjoras Vytautas Kadys uždavė mokiniams keletą „kalėdinių“
klausimų, pasidžiaugė artėjančiu bažnyčios 5-erių metų jubiliejumi. „Penkeri – nedidelis amžiaus tarpsnis, tačiau užaugsime, mielas
jaunime, kartu su jumis“, – sakė klebonas monsinjoras V. Kadys, kviesdamas į jubiliejines Sekmadienio Šv. Mišias.
(nukelta į 2 puslapį)

Renginį mokyklos bendruomenei dovanojo tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė, muzikos mokytojai Gitana Norvaišienė, Ingrida
Jonavičienė, Darius Vaitoška, choreografijos mokytoja Indrė Chotiašovienė. Dėkojame administracijai, mokytojams, mokiniams ir jų
tėveliams už nuostabią šventę!

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

Talentų konkursas „Nustebink!“
Jau tapo tradicija kartą per metus paklausti Dainų progimnazijos bendruomenės, ar ji turi kokių nors talentų. Jeigu taip, tai pirmyn į
sceną! Šiais metais į Dainų progimnazijos talentų konkurso „Nustebink“ finalą susirinko pilnutėlė salė žiūrovų. Konkurso
organizatoriai – mokinių tarybos atstovai – pasistengė, kad šventė būtų smagi bei įsimintina ir dalyviams, ir žiūrovams. Konkursą vedė
nekasdieniškai pasipuošę mokinių tarybos nariai: Jokūbas Jakavičius (5c kl.) ir Gabija Skvireckaitė (8c kl.). Susikaupę ir pilni jaudulio
net 27 jaunieji talentai kantriai laukė savo pasirodymo. Visą savaitę mokiniai repetavo, ruošėsi scenos išbandymui.
Šventinį koncertą nuotaikingu maršu pradėjo progimnazijos brass band orkestras ,,Dainai“, vadovaujamas Anatolijaus Kavaliauskio.
Po to jaunieji talentai keitė vieni kitus, keldami žiūrovų susižavėjimą ir audringas ovacijas. Konkurso „Nustebink“ dalyviai scenoje
smagiai šoko, o progimnazijos pirmokai nuotaikingai deklamavo eiles. Žiūrovai plojo drąsiausioms dainininkėms, kurios pasirodė solo,
duetu ar net su ansambliu. Koncerto metu išgirdome kūrinius, atliekamus smuiku, akordeonu, pianinu, gitara. Nuostabios melodijos
užliejo visą salę, užbūrė žiūrovų ir vertinimo komisijos narių širdis.
Renginio pabaigoje konkurso dalyvių vertinimo komisija, sudaryta iš progimnazijos mokytojų bei mokinių tarybos narių, išrinko šešis
konkurso „ Nustebink“ laureatus. Jais tapo 3a klasės kolektyvas, sušokęs „Karibų piratų“ šokį, Meida Lionaitė (3a kl.), svajingai
padainavusi dainą „ Lietus“, Abigalė Parker (4b kl.), uždegusi publiką puikiu kūriniu akordeonui „Karuselė“, Greta Trušytė (6b kl.),
kuri, pati pritardama gitara, švelniai atliko dainą „Du drugeliai“, Greta Grušaitė (8a kl.), nustebinusi visus savo galingu balsu ir
padainavusi Rihannos dainą „Stay“, bei Grantas Šapkinas (7a kl.), apdovanotas už puikų ir įkvepiantį kūrinio pianinui „ Struggle for
pleasure“ atlikimą.
Už pasirodymus konkurso laureatams ir dalyviams dėkojo progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius. Laureatams įteikti
nugalėtojų diplomai bei prizai, o kiti konkurso dalyviai paskatinti padėkomis. Ir dalyviai, ir žiūrovai susitarė vėl susitikti po metų ir
ieškoti naujų talentų.

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

Šiaulių miesto ir rajono 5-10 klasių mokinių konferencija „Skaitau ir augu”
Mokslininkai vieningai pripažįsta, kad knygų skaitymas reikalingas jaunam žmogui: lavina vaizduotę, turtina žodyną, suteikia gerų
emocijų. Tačiau ar knygų skaitymo naudą supranta patys mokiniai? Apie tai kalbėjo Šiaulių miesto ir rajono 5-10 klasių moksleiviai,
susirinkę į konferenciją ,,Skaitau ir augu“, kurią organizavo Dainų progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos.
Renginyje dalyvavo „Juventos“, Salduvės, Gegužių, „Romuvos“ progimnazijų, Didždvario bei „Romuvos“ gimnazijų mokiniai.
Sulaukėme svečių ir iš Aukštelkės mokyklos. Mokiniai savo pranešimuose pristatė labiausiai įstrigusias ir jiems patikusias knygas,
analizavo, ar grožinės literatūros ekranizavimas nedarko knygos įspūdžio. Konferencijoje dalyvavę mokiniai, matyt, patys yra uolūs
skaitytojai, nes apie grožinės literatūros kūrinius kalbėjo šiltai ir nuoširdžiai. Pranešimus skaitė ir mūsų mokyklos mokiniai: Ema
Jarmolavičiūtė (6a), Greta Beržinytė (6c), Brigita Lukšaitė (6c), Miglė Baniulytė (7a), Goda Katkutė (8b) ir Aistė Gedminaitė (8b).
Mokinių konferencijose dalyvaujantys mokiniai, ruošdami ir pristatydami pranešimus, ne tik turi galimybę išreikšti savo idėjas,
atradimus, bet mokosi ir kalbėjimo meno, įgyja pasitikėjimo savimi.
*****************************************************

Respublikinis filmų festivalis – konkursas „Įjunk šviesą”
Gruodžio 12 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinis mokinių ir mokytojų filmų festivalis – konkursas „Įjunk
šviesą“. Festivalyje dalyvavo gausus būrys mokinių iš Šiaulių miesto mokyklų – Dainų, Gegužių, Ragainės progimnazijų,
Juliaus Janonio, Didždvario, ,,Romuvos” gimnazijų, Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos – ir mokiniai iš Tauragės Žalgirių
gimnazijos, Ukmergės Užupio vidurinės mokyklos, Kauno moksleivių techninės kūrybos centro, Mažeikių rajono Viekšnių
gimnazijos, Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos. Festivaliui buvo pristatyti 47 įvairaus žanro filmukai. Dalyvių
filmukus vertino Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas, Medijų menininkas Andrius Grigalaitis, Medijų
menininkė Indrė Gintilaitė, Lietuvos fotografas, žurnalistas, filmų kūrėjas Gediminas Beržinis. Festivalio metu buvo paskelbti
nominantai.
Laureatais tapo Šiaulių Dainų progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos „Naujųjų medijų mokykla“ mokinė
Goda Katkutė, sukūrusi filmą „Battery“, Mažeikių raj. Viekšnių gimnazijos mokinė Morta Zdanytė, sukūrusi filmą „Ministrai“,
Švenčionių raj. Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinys Egidijus Jankauskas, sukūręs filmą „Mano kompas“, Kauno moksleivių
techninės kūrybos centro mokiniai Matas Mikalauskas, Ramunė Blankaitė, Gytis Liutkauskas, sukūrę filmą „Dvi naujienos“.
Laureatus paskelbė ir apdovanojo Šiaulių Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius. Festivalį organizavo Šiaulių
Dainų progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Naujųjų medijų mokykla” vadovė, dailės mokytoja metodininkė
Marytė Ruzgytė.

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

Akcija „Gerumu sušildyk”
Šiaulių Dainų progimnazijos 4-8 klasių mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės, aplankė vaikų globos
namus, parodė jiems kalėdinį vaidinimą, su meile ir nuoširdumu dovanodami džiaugsmo akimirkas. Visą gruodžio mėnesį
mokykloje vykusios akcijos „Gerumu sušildyk“ metu mokiniai gausiai aukojo įvairių daiktų, žaislų, maisto produktų, rūbų,
knygų – visa tai padovanota aplankytiems vaikams globos namuose. Mokytoja nuoširdžiai dėkoja progimnazijos bendruomenei
už parodytą gerumą ir linki gražių ir dosnių ateinančių metų.

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

Šiaulių miesto 5-10 klasių mokinių samprotavimo rašinių konkursas
Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko tradicinis miesto 5-10 klasių mokinių samprotavimo rašinių konkursas, kuriame dalyvavo
nemažas būrys – net 52 mokiniai – iš Medelyno, „Rasos“, „Romuvos“, Gegužių, Dainų progimnazijų ir Didždvario, J. Janonio,
Lieporių, S. Daukanto, „Saulėtekio“, „Romuvos“ gimnazijų. Jaunieji kūrėjai svarstė rimta tema – „Kada žmogaus gyvenimas
prasmingas?“. Gruodžio 17 d. padėkos raštais ir prizais buvo apdovanoti konkurso laureatai ir jų mokytojai.
Konkurso organizatorės – Šiaulių Dainų progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos – džiaugiasi, jog jaunimas stengiasi pagal
galimybes įprasminti savo gyvenimą, taip pat pastebi prasmingumą savo artimųjų bei įžymių žmonių, literatūros veikėjų
gyvenimuose …

Raštingiausias Šiaulių miesto šeštokas
Gruodžio 17 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto mokinių konkursas „Raštingiausias šeštokas“. Sulaukėme
26 mokinių iš Medelyno, „Juventos“, „Rasos“, Rėkyvos, Salduvės, Jovaro, V.Kudirkos, Gytarių, Gegužių, Zoknių, „Sandoros“,
„Romuvos“, Dainų progimnazijų ir Sporto vidurinės mokyklos. Kiekviena mokykla galėjo deleguoti po 2 šeštos klasės atstovus.
Kompetentingą vertinimo komisiją sudarė anglų kalbos mokytojos: metodininkė E. Gruodienė ( „Rasos“ progimnazija),
vyresnioji mokytoja E. Aksomaitienė (Zoknių progimnazija) ir vyresnioji mokytoja Ž. Koveraitė (Jovaro progimnazija).
Kokurso nugalėtojai: I vieta – Eimantas Perminas, Dainų progimnazija (mokytoja J. Valionienė), II vieta – Ringaudas Balčytis,
Jovaro progimnazija (mokytoja E. Remeikienė), III vieta – Kamilė Žalytė, „Sandoros“ progimnazija (mokytoja L. Sakalienė).
Sveikiname geriausius šeštokus – anglų kalbos gramatikos ir žodyno žinovus.
*******************************************************************************

5-8 klasių mokinių kalėdinė šventė „Vaidiname pasaką“
Gruodžio 19 d. mūsų progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių kalėdinė šventė “Vaidiname pasaką”. Mokiniai vaidino ir
linksmino Dainų karalystės karalių bei karalienę, kurie kiekvieną klasę apdovanojo gardžiomis dovanomis. Vaidinimai buvo
linksmi ir šmaikštūs. Karališkoji šeima bei karalystės gyventojai galėjo pamatyti “Spragtuką” (6c kl.), linksmuosius kiškius iš
“Kiškių mokyklos” (5c kl.), herojus iš “Senelės pasakos” (7c kl.), linksmais nuotykiais dalinosi berniūkštis iš spektaklio “Vienas
namuose” (7b kl.), nedorėlis Grinčas bandė pavogti Kalėdas net tris kartus (7a, 8b, 8c kl.), žiūrovai stebėjo, kaip Kalėdos
švenčiamos kitose šalyse (8a kl.). Šventėje buvo ir snieguolės su nykštukais (5b kl.), Raudonkepuraitė (6a kl.), žiūrovai stebėjo
įvykius iš “Stebuklingos Kalėdų nakties“ (5a kl.) bei spektaklio „Kur Kalėdos?“ (6b kl.).
Po linksmo ir nuotaikingo priėmimo rūmų menėje mokiniai buvo pakviesti į karališką puotą (šventinę diskoteką), kurioje
linksminosi, šoko, žaidė žaidimus.

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

Siūlome išsikepti kalėdinių imbierinių sausainių!
INGREDIENTAI:
2 stiklinės miltų,
1/2 pak. kepimo miltelių,
1 šaukštas smulkiai sutarkuotos imbiero šaknies,
1 šaukštelis malto cinamono,
6 malti gvazdikėliai,
100 g minkšto sviesto,
1 stiklinė cukraus,
1 kiaušinis,
1 pak. vanilinio cukraus.
GAMINIMAS:
Miltus sumaišykite su kepimo milteliais, įberkite imbierą, cinamoną ir gvazdikėlius. Atskirai išmaišykite sviestą su cukrumi ir
vaniliniu cukrumi bei kiaušiniu. Gerai išsukite ir sumaišykite su miltais. Išminkykite tešlą, iškočiokite 5-7 mm lakštą.
Išspauskite norimos formos sausainėlius ir sudėkite juos į riebalais pateptą bei miltais (arba manų kruopomis) pabarstytą skardą.
Kepkite 180 laipsnių temperatūros orkaitėje 30 min. Iškepusius ir atvėsusius sausainėlius puoškite glajumi ir dekoratyviniais
pabarstais.
SKANAUS!
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