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VĖL SUGRĮŽO RUGSĖJIS...
Pasibeldė į langą
Rudenėlio daina.
Atkeliavo į klasę
Vėl rugsėjo pirma.
Rudenėlis svečiuojas,
Šypsenėlės veiduos.
Mokykla vėl atgijo,
Mokykla vėl žieduos.
(Z. Sadauskaitė)

Šventinės Rugsėjo 1- osios akimirkos Dainų progimnazijoje!!!

Mokslo metų atidarymo koncertas Ch. Frenkelio viloje
6c klasės mokinių grupė (klasės vadovė A.Ramanauskienė) dalyvavo Ch. Frenkelio viloje vykusiame Mokslo metų atidarymo
koncerte. Visus mokinius, mokytojus, tėvelius sveikino ir vedė atvirą pamoką Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
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ESAME AKTYVŪS, VEIKLŪS IR DRAUGIŠKI...
Piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva”
Ir šiemet rugsėjo 4,5,6 dienomis Šiaulių Dainų progimnazijos ištvermingiausi 5-8 klasių
mokiniai su tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene dalyvavo tryliktame tarptautiniame
piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas – Šiluva”, kurį organizavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis.
Žygio metu dalyviai aplankė Rėkyvos, Pakapės, Kiaunorių, Tytuvėnų bažnyčias, o Šiluvos
bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios. Visiems įsiminė eisena su giesmėmis, naujos pažintys,
komandinė dvasia. Dėkojame Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonui,
monsinjorui V. Kadžiui už palaiminimo žodžius, maldas, vaišes ir nuoširdų rūpinimąsi žygio
dalyviais.


Dviratininkų fiesta -2015
Rugsėjo 17 dieną Dainų progimnazijoje vyko tradicinė pradinių klasių mokinių
dviratininkų varžybos „Dviratininkų fiesta“. 58 jaunieji dviratininkai nusiteikę kovoti dėl
medalių rikiavosi progimnazijos sporto aikštyne. Juos susirinko palaikyti gausus sirgalių
būrys, klasės draugai su plakatais, tėveliai, broliai ir seserys.
Šventės dalyvius bei sirgalius pasveikino ir sėkmingo važiavimo bei puikaus finišo
palinkėjo progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė. Saugaus
eismo kabineto vedėja Solveiga Bugienė visiems priminė saugaus važiavimo dviračiu
taisykles bei reikalavimus. Gražios sportinės kovos palinkėjo „Šviesoforiuko“ būrelio
nariai ir vadovė Irena Povilauskienė. Nuotaikingą ritminį šokį pašoko šiuolaikinių šokių
kolektyvo „Kosmėja“ šokėjos (vadovė D. Maciuvienė).
Visiems renginio dalyviams už dalyvavimą varžybose buvo įteikti padėkos raštai, o
nugalėtojams, užėmusiems I, II ir III vietas, pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita
Karpušenkienė įteikė medalius. Jaunųjų dviratininkų varžybas „Dviratininkų fiesta“
organizavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Audronė Jonaitienė.


Dainų progimnazijos kolektyvai parodoje „Ką veiki?”
Antrus metus iš eilės Šiaulių arenoje rugsėjo 10 dieną Dainų progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo
kolektyvai dalyvavo laisvalaikio parodoje „Ką veiki?“. Liaudiškų šokių studijos “Šermukšnėlė” (vadovė I.
Chotiašovienė) šokėjai parodos dalyvius džiugino linksmais ir trankiais šokiais. Visus maloniai nuteikė kolektyvo
sceninė kultūra ir puikūs tautiniai apdarai. Šokėjai labai gražiai pasirodė, kad nuo jų buvo neįmanoma atitraukti akių.
Be abejo, šiuolaikinio šokio studijos “Kosmėja” (vadovė D. Maciuvienė) šokėjos sutraukė gausiausią būrį žiūrovų.
Merginos sušoko tris šokius, kurie paliko didelį įspūdį savo teatrališkumu. Tikrai buvo stebinantis šou.
Naujųjų medijų mokyklos mokiniai kartu su mokytoja M. Ruzgyte dirbo iš peties - tokio gausaus vaikų antplūdžio
galėjo pavydėti daugelis. Merginos puošė kiekvieną norintį, pasakojo apie savo veiklą, parodas, pasirodymus.
Nuoširdžiai dėkojame šiuolaikinio šokio studijos “Kosmėja”, liaudiškų šokių studijos “Šemukšnėlė” šokėjams,
Naujųjų medijų mokyklos mokiniams ir jų vadovėms už progimnazijos pristatymą laisvalaikio parodoje „Ką veiki?“
Šiaulių arenoje. Esame dėkingi progimnazijos aprūpinimo skyriaus vedėjai K. Kondrotienei už pagalbą įsirengiant
savo pristatymų vietą.



Dainų progimnazijos bendruomenės sąskrydis „Pabūkime visi drauge“
Ankstyvą rugsėjo 26 dienos rytą iš Dainų mikrorajono „Tauro“ stovyklavietės link traukė gausus mašinų ,,karavanas”. Jose
sėdėjo keistai pasipuošę vaikai ir suaugę, o mašinų bagažinės buvo prikrautos kareiviškos atributikos, maskuotės, katilų
kareiviškai košei virti.
„Tauro“ stovyklavietė atgijo: čia savo “dislokacijos” vietas skubėjo įsirengti daugiau nei 482 Dainų progimnazijos mokinių,
antra tiek tėvelių, o dar broliukai ir sesutės papildė gausias gretas… Daugiau nei 900 dainiečių buvo pasiruošę savo jėgas
išmėginti sportinėse rungtyse…
Suošė, subangavo tankus miškas, kai Šiaulių Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius paskelbė progimnazijos
bendruomenės sąskrydžio „Pabūkime visi drauge“ atidarymą. Kiekviena klasė skandavo savo sukurtą šūkį ir buvo apdovanota
kamuoliu.
Kūno kultūros mokytojos metodininkės G. Mickuvienės paraginti turistai aktyviai prisijungė prie LTOK ir LOA inicijuojamų
„Judėjimo savaitės“ renginių – visi dalyviai bėgo krosą. Pirmieji, įveikę nuotolį, apdovanoti diplomais.
Vėliau visų dalyvių laukė didžiulė staigmena – KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karių pasirodymas. Tiek
dideliems, tiek mažiems buvo ir smalsu, ir baugu, bet kiekvieno širdyje įsižiebė pasididžiavimo jausmas savo krašto gynėjais.
Tradiciškai komisija apžiūrėjo stovyklavietes. Kiekviena komanda vaišino komisijos narius įvairiomis gėrybėmis: ir
kareiviškomis dešrelėmis, ir močiutės keptais grybais, ir ką tik sugauta žuvimi…
Visų mokinių ir tėvelių komandų laukė kareiviškos estafetės. Nelengva buvo, bet kokia atkakli kova virė tarp visų dalyvių….
Net ir patiems mažiausiems reikėjo pasimatuoti sunkius kareiviškus aulinius batus bei šalmą ir dar taip „pasipuošus“ greitai,
teisingai atlikti užduotis.
Sąskrydžio pabaigoje sportinių varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir dovanomis. Šventėje dalyvavę Šiaulių Dainų
progimnazijos bendruomenės nariai įrodė, kad visiems gera būti drauge.

DIDŽIUOJAMĖS NUGALĖTOJAIS
Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos
konkurso „Šiaulių Panelė arba Ponaitis skaitytojas“ nugalėtojai
Rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka organizavo
konkursą ,,Šiaulių Panelė/Ponaitis skaitytojas‘‘, kuriame dalyvavo 25 Šiaulių miesto
3-9 klasių moksleiviai. Dalyviai varžėsi trijose amžiaus grupėse. Konkursas
prasidėjo pavasarį, mokiniai atsakinėjo į pirmo turo klausimus, per vasarą skaitė
knygas, pasitelkdami informacines technologijas rengė namų darbų užduotis. Šiaulių
Dainų progimnazijos mokiniai Tautė Kudarytė (4a kl.) ir Ainius Pikūnas (8a kl.)
sėkmingai įveikė antrą finalinį etapą ir pelnė ,,Šiaulių Panelės ir Ponaičio“
titulus, jiems įteikti planšetiniai kompiuteriai ir diplomai. Karolina Mateikaitė (6c
kl.) bei Agnė Butkaitė (4a kl.) taip pat buvo apdovanotos dalyvio diplomais ir
suvenyrais. Konkursą vedė Lietuvos kino ir teatro aktorius, renginių vedėjas
Dominykas Vaitiekūnas. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Dainų progimnazijos
mokiniai daug skaito ir yra aktyvūs įvairių konkursų dalyviai, dėkojame
mokytojams ir tėveliams, kad jie nepamiršta paskatinti mokinius skaityti knygas.

Kalbų konkursas-viktorina „Kalbos atveria duris“
Rugsėjo 22 d. Šiaulių Dainų progimnazijos jungtinė (anglų, vokiečių, rusų kalbų) komanda
dalyvavo „Juventos“ progimnazijoje vykusioje Šiaulių miesto aštuntųjų klasių mokinių užsienio
kalbų konkurse – viktorinoje „Kalbos atveria duris“, skirtoje Europos kalbų dienai paminėti.
Komandos atliko įdomias užduotis: skaitė, rašė, kalbėjo, vaidino, rinko dėliones, vertė patarles,
atsakinėjo į klausimus anglų, vokiečių bei rusų kalbomis. Dainų progimnazijos komanda (Klaidas
Krasauskas (8b), Lukas Šutovas (8b), Akvilė Batavičiūtė (8c), Jossef Dembinskis (8c), Grantas
Šapkinas (8a), Miglė Baniulytė (8a), Adomas Butka (8a), Oskaras Jankauskas (8b), Ailanas Indas
(8b) pelnė I vietą. Sveikiname! Mokinius konkursui ruošė užsienio kalbų mokytojos: Danguolė
Sinetar, Kristina Bliūdžiuvienė, Jūratė Valionienė, Aušra Ramanauskienė, Diana Starkienė.

Šiaulių miesto 8 klasių mokinių užsienio kalbų konkursas „Europos šalių kultūra per pojūčius“
Rugsėjo 23 d. Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 8 klasių mokinių užsienio kalbų konkursas „Europos šalių kultūra per
pojūčius“. Renginys skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Konkurse dalyvavo 10 miesto mokyklų – Sporto gimnazijos,
Ragainės, V. Kudirkos, Zoknių, „Juventos“, „Rasos“, Dainų, „Romuvos“, Rėkyvos, „Jovaro“ progimnazijų komandos.
Pasitelkę regos, klausos, skonio, uoslės, lytėjimo pojūčius bei savo žinias ir loginį mąstymą, konkurso dalyviai anglų kalba
pateiktas užduotis atliko „stotelių“ metodu. Nugalėtojais tapo „Juventos“ progimnazijos komanda, nuo jų vienu tašku atsiliko
Dainų progimnazijos mokiniai, o garbingą trečiąją vietą pelnė „Rasos“ progimnazijos 8 klasių mokinių komanda. Renginį
organizavo anglų kalbos mokytoja Jūratė Valionienė.
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NETRADICINĖS PAMOKOS, KONFERENCIJA, PROJEKTAS
Netradicinė anglų kalbos pamoka „European Day of Languages“
Rugsėjo 23 d. Šiaulių Dainų progimnazijos 5-ų klasių mokiniai vyko į Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos skaityklą ir dalyvavo netradicinėje anglų
kalbos pamokoje „European Day of Languages“, kurią organizavo anglų kalbos mokytoja
Danguolė Sinetar ir Amerikos skaityklos koordinatorė Roma Baristaitė. Mokiniai smagiai ir
turiningai praleido laiką netradicinėje aplinkoje: praplėtė savo žinias apie angliškai
kalbančias šalis, Europos kalbas, kalbų žinojimo svarbą, tobulino komunikacinę
kompetenciją. Džiaugiamės, kad jau trečius metus turime galimybę bendrauti ir
bendradarbiauti su Amerikos skaitykla ir jos koordinatore.


ŠU botanikos sode vyko integruota biologijos ir matematikos pamoka
„Augalų pasaulis: įdomioji biologija ir matematika“
Rugsėjo 25 d. popietę būrys 8a klasės mokinių kartu su biologijos mokytoja metodininke Vilma
Jasevičiene ir matematikos mokytoja metodininke Albina Eitutiene vyko į Šiaulių universiteto botanikos
sodą. Ten mokytojos organizavo integruotą pamoką „Augalų pasaulis: įdomioji biologija ir matematika“.
Išsikėlę pamokos uždavinį, susiskirstę į grupes, mokiniai skubėjo rinkti informacijos biologijos ir
matematikos užduotims atlikti. Ieškojo augalų, lapų, kankorėžių, sėklų, riešutų …, juos matavo, fotografavo,
filmavo. Jei kildavo klausimų, pasitardavo vienas su kitu ar konsultuodavosi su mokytojomis. Surinkę
reikiamą medžiagą, nuo 16 val. dalyvavo atviroje laboratorijoje, kurios metu pasikartojo neseniai per
biologijos pamokas nagrinėtas temas, komandomis atliko pateiktas užduotis. Įdomu ir smagu buvo mokytis
kartu. Dabar mokiniai rengia darbus, kuriuos pristatys savo klasės draugams per pamokos aptarimą.



5-8 klasių mokinių konferencija “Iš kelionių sugrįžus…”
Rugsėjo 24 dieną Dainų progimnazijoje vyko konferencija „Iš kelionių sugrįžus…“ Konferencijoje dalyvavo penktų- aštuntų
klasių mokiniai. Dalyviai pasakojo apie savo vasaros keliones, į kurias buvo išvykę su tėvais ar šokių, teatro kolektyvais. Į
konferenciją atvyko ir pranešimą mokiniams skaitė Karinių oro pajėgų karininkas, kapitonas Andrius Mika. Svečias mokiniams
pasakojo apie savo darbo kelionę į Afganistaną, šios šalies papročius, religiją, gamtą. Kiekvienam dalyviui pagrindinio ugdymo
skyriaus vedėja Daiva Ūsaitė ir geografijos mokytoja Jūratė Grigaitytė-Mikienė įteikė po dalyvio pažymėjimą su palinkėjimu ir
toliau keliauti, stengtis pažinti gamtą, religijas, kultūrą.



5-8 klasių mokinių projektas „Lietuviais esame mes gimę…“
Rugsėjo 29- osios popietę Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių projekto „Lietuviais esame mes gimę…“
apibendrinamasis renginys, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytojos. Šis projektas skirtas Etnografinių regionų metams
paminėti.
Džiugu, kad mokiniai ne tik pristatė teorinę medžiagą apie lietuvių tautosakos lobyną, bet ir žaidė lietuvių liaudies žaidimus,
išradingai sekė pasakas, dalyvavo žaismingame mįslių turnyre, dainavo žemaitiškai ir aukštaitiškai. Pasipuošusios tautiniais
rūbais, linksmai renginį vedė aštuntokės Paula Vaidelauskaitė (8a) ir Gustė Motiečiūtė (8b).
Apibendrinant etnografinį projektą, iškilmingai skambėjo poeto J. Zauerveino eilės: „Lietuviais esame mes gimę,/ Lietuviais
norime ir būt!/ Tą garbę gavome užgimę,/ Jai ir neturim leist pražūt!“ Juk ir šiandien, XXI amžiuje, šie įtaigūs žodžiai žadina
lietuvių patriotizmą bei skatina puoselėti senąsias tradicijas.
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INTERVIU SU PENKTOKAIS
Ar įdomu mokytis penktoje klasėje?
Miglė (5a): taip, įdomu, nes pamokas veda skirtingos mokytojos.
Dominyka (5a): įdomu, atsirado naujų mokomųjų dalykų.
Kokios tavo mėgstamiausios pamokos?
Kipras (5b): mano mėgstamiausia pamoka yra istorija.
Ieva (5c): man patinka lietuvių kalbos pamokos.
Emilija (5a): lietuvių kalba, technologijos ir dailė.
Fausta (5b): etika, anglų kalba, istorija, kūno kultūra.
Saulė (5a): technologijos ir etika.
Evelina (5a): lietuvių kalba, matematika, etika.
Ar laukiate įvertinimų pažymiais? Kodėl?
Vėjūnė (5c): taip, nes įdomu sužinoti, kaip bus įvertintos mano žinios.
Ignas (5a): taip, labai laukiu, tikiuosi gauti daug dešimtukų.
Ieva (5c): laukiu, nes galėsiu įsivertinti.
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