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SVEIKINAME SAVO MOKYTOJUS SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA !!!
Mano mokytoja
Tik tu žinai,
kodėl žvaigždė nemiega
per visą naktį.
Tik tu žinai,
iš kur žolė ateina
žydrą pavasarį.
Tik tu žinai,
kaip nušvinta
rugio žiedas.
Tik tu žinai,
ką šneka akmuo
paukščiui ir žvėriui.
Ir ką kregždė rašo
saulėjančiam danguje –
tu viską žinai.
Tu dar žinai,
ką pasakė man aukštas beržas
vakar iš ryto.
(J. Degutytė)
*********************************************************************

MIELOS MOKYTOJOS, PABAIKITE SAKINIUS...
Mokytojo profesija – tai...
...gyvenimo būdas, kuris labai įdomus, kiekviena diena vis kitokia (matematikos mokytoja Edita Žitkevičienė).
...aukštasis pilotažas (istorijos mokytoja Silva Petrušina).
...diagnozė. Šia liga susergi visam gyvenimui. Kartais atrodo, kad pasveikai, bet ji ir vėl atsinaujina (pradinio ugdymo mokytoja
Rasa Blekaitienė).
...pašaukimas, tai pati prasmingiausia, kūrybiškiausia ir įdomiausia profesija (lietuvių kalbos mokytoja Akvilė Pigulevičienė).

Pamoka – tai...
...darbinė, kūrybinė veikla, kurioje mokiniai sužino ką nors naujo (dailės mokytoja Marytė Ruzgytė).
...proto mankšta, kūrybinis džiaugsmas (pradinio ugdymo mokytoja Virginija Vaitkevičienė).
...rimtas darbas, naujos žinios, bendravimas ir bendradarbiavimas (lietuvių kalbos mokytoja Vijoleta Tolvaišienė).
...kūrybinis procesas, kurio metu mokytojai gali pasidžiaugti, nustebti, o kartais nusivilti (etikos mokytoja Valentina Volkovienė).
...mokymasis ir pažinimo džiaugsmas (pradinio ugdymo mokytoja Audronė Jonaitienė).

Laisvos dienos – tai...
...susitikimai su draugais, išvykos į gamtą, knygų skaitymas (pradinio ugdymo mokytoja Sigutė Jusiuvienė).
...skanaus maisto gaminimas, filmų žiūrėjimas, pramogos su šeima (anglų kalbos mokytoja Kristina Bliūdžiuvienė).
...poilsis prie jūros, kūrybiniai darbai (technologijų mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė).
...buvimas su savo šeima, pyragų kepimas (socialinė pedagogė Gitana Kurapkienė).
...dienos, kai būnu su šeima, keliauju, aplankau draugus, skaitau knygas (tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė).
...laikas, skirtas sau, tai pomėgiai, savišvieta, aktyvus poilsis (skaityklos vedėja Kristina Balčiūnienė).

ESAME LINKSMI, SMALSŪS IR KŪRYBINGI...
Linksmosios penktokų krikštynos
Spalio 7 d. „Beržynėlyje“ linksmai ir nuotaikingai buvo pakrikštyti Dainų
progimnazijos penktokai. Krikštynų organizatoriai – progimnazijos aštuntokai.
Mokiniai kūrė scenarijų, ruošė priemones, kad renginys būtų kuo įdomesnis,
linksmesnis. Penktokai turėjo aplankyti net keturias stoteles, kuriose jiems buvo
paruoštos skirtingos užduotys: jie dainavo, sportavo, atsakinėjo į šmaikščius klausimus,
turėjo pademonstruoti puikią iškalbą, girdami savo auklėtojas. Auklėtojos A.
Pigulevičienė, J. Valionienė, V. Tolvaišienė patvirtino, kad jų mokiniai jau verti
krikšto. Šviečiant skaisčiai rudenio saulutei, mokiniai, pridėję ranką prie širdies,
kartojo priesaiką, pažadėjo jos garbingai laikytis. Renginio pabaigoje penktokai buvo
apdovanoti saldžiais prizais. Puikiai nusiteikę ir tapę pilnateisiais Dainų progimnazijos penktokais, mokiniai
išsiskirstė namo.


Dainų progimnazijoje – šypsenų diena
Dainų progimnazijos mokiniai aktyviai paminėjo Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Visus maloniai nuteikė fojė
parengtas stendas, kviečiantis šypsotis bei dalintis geromis emocijomis.
7a klasės mokinės Neda Žiedaitė, Mingailė Astrauskaitė, Juta Varnytė, Urtė Valainytė, Kristina Misiūtė ir Austėja
Goštautaitė išdalino 100 lipdukų su šypsenomis. Labiausiai jais džiaugėsi progimnazijos pradinukai ir
priešmokyklino ugdymo grupės mokiniai. Jie drąsiai šypsojosi, dalino gerą nuotaiką kitiems…
Septyniuose mokyklos televizoriuose buvo rodomas video siužetas ,,Su šypsena gyventi lengviau“, skambėjo A.
Pilypaitės daina ,,Nusijuok“. Organizatoriai palinkėjo vaikams dažniau šypsotis ir dovanoti kitiems puikią nuotaiką,
nes juokas pailgina gyvenimą ir gerina savijautą.



Šventė „Rudens spalvos“
Spalio 12 d. pradinių klasių mokiniai bei tėveliai į progimnaziją skubėjo nešini sukurtais kūrybiniais darbais iš
rudens gėrybių. Jie buvo įspūdingi: moliūgas- karalius, avytės, ežiukai, krepšinio aikštelė, laivai, gyvatės… Mokiniai
ir progimnazijos svečiai galėjo pasigrožėti ir pasidžiaugti paroda.
Spalio16 d. vyko dėlionių „Rudeninė saulutė“ kūrimas iš gamtinės medžiagos. Kiekvienos klasės mokiniai kūrė
dėlionių eskizus, tarėsi, rinko gamtinę medžiagą. Mokiniai stebino savo sukurtomis dėlionėmis, kūrybiškumu.
Džiugu, kad visos klasės aktyviai dalyvavo šventėje.
Šventinės savaitės metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, o bendravimas ir bendradarbiavimas vienas su kitu,
su tėveliais dar labiau visus suartino.





Šiaulių miesto 3-4 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės „Pagauk kūrybos paukštę“
Spalio 21 dieną į Dainų progimnaziją susirinko Šiaulių miesto 3- 4 klasių mokiniai, kurie dalyvavo kūrybinėse
dirbtuvėse „PAGAUK KŪRYBOS PAUKŠTĘ“. Šiame renginyje dalyvavo mokiniai iš „Romuvos“, „Juventos“,
Jovaro, Salduvės, Gytarių, Zoknių, „Sandoros“ progimnazijų bei „Santarvės“ gimnazijos. Susirinkusius jaunuosius
menininkus pasveikino progimnazijos pirmokėliai su savo eilėraštukais ir dainelėmis. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Roma Jarulienė palinkėjo visiems sėkmės, o mokytoja Rasa Viliuvienė supažindino su užduotimi, kad reikės
iliustruoti išgirstą dainelę apie rudenį. Jaunieji dailininkai savo nuotaikas, emocijas perteikė piešimo lapuose. Darbų
peržiūros metu visi galėjo apžiūrėti vieni kitų darbus ir rinkti simpatiškiausią piešinį. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Roma Jarulienė padėkojo mokytojoms, paruošusioms mokinius renginiui, ir įteikė padėkos raštus kūrybinių
dirbtuvių dalyviams. Vertinimo komisija paskelbė rezultatus ir įteikė prizus laimėtojams. Dainų progimnazijos 3a
klasės mokinys Kevinas Daunys laimėjo III vietą.



Sveikatinimo projektas „Sveikatos ratu“
Sveika gyvensena – kasdieninis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina
rezervines organizmo galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam, gerinti
sveikatą. Lūkesčiai, jausmai ir aplinka ypač svarbūs formuojant mokinių
sveikatai įtakos turinčią elgseną. Mokiniai nusprendžia, kokiu būdu rūpintis
savo sveikata: pasirenka sveiką mitybą ar fizinį aktyvumą, atsisako žalingų
įpročių ir kt.
Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių skatinimas – Šiaulių
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos
finansuojamo projekto „Sveikatos ratu“ tikslas.
Spalio 16 d. 3 – 4 klasių mokiniai susitiko su aerobikos ir jogos
instruktore Jurga Mikelionienė. Susitikimo metu dalyviai diskutavo, dalijosi patirtimi apie mitybos įpročius, judėjimo
svarbą, įpročius sveikai gyventi tausojant savo ir kitų sveikatą.
Žingsnis po žingsnio išmokykime vaikus mylėti save, būti fiziškai aktyvius ir domėtis sveika gyvensena.


Dainų progimnazijos mokinių parodos ,,Aido“ bibliotekoje
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ vaikų filiale
eksponuojamos Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių keramikos darbų
parodos ,,Ežiukai“, ,,Lėlės“, ,,Vazelės“, „Žuvytės“. Darbelius parodai kūrė
1-8 klasių mokiniai. Technologijų mokytojos G. Petronaitienė ir S.
Motuzaitė Jurienė, pristatydamos parodą, prisiminė, kaip nedrąsiai
pirmokėliai pradėjo pirmuosius lipdymus ir kaip jie kasmet tobulėjo.
Paprastas molio gabalėlis vaiko rankose virsta lėle, angelu, vazele.
Mokytojos pasidžiaugė, kad progimnazijos molio dirbtuvėse visada pilna
mokinių, kurie kuria ir savo darbeliais puošia mokyklos ir namų erdves.
Pradinių klasių mokinių piešinių paroda ,,Rudens spalvos‘‘ taip pat
eksponuojama bibliotekos vaikų skyriuje. Suaugusiųjų aptarnavimo skyriuje lankytojų laukia mokinių tekstilės
darbelių paroda ,,Dėlionė‘‘. Parodos veiks iki lapkričio 15 dienos. Maloniai kviečiame apsilankyti.

DIDŽIUOJAMĖS NUGALĖTOJAIS !!!
Iškovota Šiaulių miesto 3-4 klasių mokinių kvadrato varžybų nugalėtojų taurė
Spalio 7 dieną Gytarių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 3-4 klasių mokinių
kvadrato varžybų finalas. Progimnazijos sporto salėje žaisti kvadrato susirinko
Dainų, Salduvės, Jovaro ir „Romuvos“ progimnazijų komandos. Po labai
atkaklių ir sunkių kovų Dainų progimnazijos komanda iškovojo taurę ir pirmos
vietos medalius. Sportininkai įrodė, kad Dainų progimnazijos komanda mieste
yra stipriausia. Mūsų komandos kelias iki finalinių varžybų nebuvo lengvas.
Atkakliai ir negailėdama jėgų ketvirtfinalyje ir pusfinalyje mūsų komanda
nugalėjo „Saulės“ pradinės mokyklos, „Romuvos“, „Rasos“ ir „Juventos“
progimnazijų komandas.
Komandai iškovoti I vietą padėjo Gočelkytė Ugnė, Balinskaitė Gabija,
Blekaitytė Danielė Marija, Jacunskaitė Gabija, Petrauskaitė Austėja, Milvydaitė
Deimena, Čechanavičius Benas, Taujanskas Orestas, Žiauberis Artas,
Danelevičius Nojus, Rumbauskas Edvinas, Mockus Rokas, Vaičiulis Mantas,
Kurapkis Justas, Barauskis Aurimas, Buožiūtė Miglė ir Pikelytė Kamilė.
Komandą varžyboms ruošė pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rasa Blekaitienė ir Irena Povilauskienė.


Protų mūšis ,,Gyvūnai šalia mūsų“
Spalio 8 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos 5b ir 5c klasių mokinių komanda dalyvavo
Gegužių progimnazijoje vykusiame protų mūšyje „Gyvūnai šalia mūsų“, skirtame Pasaulinei
gyvūnijos dienai paminėti. Penktokai turėjo atsakyti į klausimus pagal temas: „Animacija“,
„Įvairūs gyvūnai“, „Patarlės ir priežodžiai“, „Gyvūnai ir matematika“, „Mitas ar tiesa“.
Lengviausiai penktokams sekėsi atspėti filmų pavadinimus ir veikėjus, o sunkiausi buvo
matematiniai klausimai. Dainų progimnazijos komanda (Patricija Andriulytė (5b), Kamilė
Valaitytė (5b), Aneta Ivoškytė (5c)) pelnė III vietą. Komandą paruošė biologijos mokytoja
metodininkė Vilma Jasevičienė.


Pergalė Šiaulių miesto progimnazijų ir gimnazijų anglų kalbos konkurse „English is Fun“
Spalio 15 d. „Romuvos“ gimnazijoje vyko tradicinis anglų kalbos renginys „English is
Fun“. Renginyje dalyvavo komandos iš penkių Šiaulių miesto progimnazijų ir gimnazijų.
Komandos atliko įvairias užduotis: atsakinėjo į klausimus apie Didžiosios Britanijos
kultūrą, žaidė žodžių žaidimą „Allias“, vaidino.
Komisija vertino renginio dalyvių kūrybiškumą, originalumą, žinias apie Britanijos
kultūrą bei mokinių saviraišką anglų kalba. Geriausiai pasirodė ir laimėjo I vietą mūsų
progimnazijos aštuntų klasių komanda (K.Krasauskas, L.Šutovas, O.Jankauskas,
A.Batavičiūtė, K.Preimontaitė), kurią parengė anglų kalbos mokytojos Kristina
Bliūdžiuvienė ir Danguolė Sinetar.


Oratoriaus konkursas ,,Jaunystė – atradimų metas“
Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs oratoriaus konkursas. Šiemet jame
dalyvavo ne tik mūsų progimnazijos, bet ir Ragainės, Gytarių, Sporto gimnazijos, ,,Santarvės“
gimnazijos 5-8 klasių mokiniai. Jie sakė viešąsias kalbas tema ,,Jaunystė – atradimų metas“.
Visiems žinoma, kad pasakyti viešąją kalbą, kuri ir įtikintų, ir jaudintų, – nelengvas dalykas.
Oratorinio meno nuo antikos laikų buvo specialiai mokomasi. Džiugu, kad konkurso dalyviai
kalbėjo įtaigiai, sklandžiai, ypač patys mažiausieji, penktokai. Prizines vietas pelnė Šarūnas
Liepa (5 kl.) ir Ugnius Persidskis (5 kl.) iš Ragainės progimnazijos, Katerina Marija Nizovec
(7 kl.) iš ,,Santarvės“ gimnazijos ir Kornelija Rusteikaitė (7 kl.) iš Dainų progimnazijos.
Šiems mokiniams pasiruošti padėjo mokytojos Loreta Koženiauskienė, Sigita Statkienė ir
Andžela Valaikienė. Renginį organizavo lietuvių kalbos mokytojos. Išsiugdyti viešojo
kalbėjimo įgūdžius - sunku, bet visiems reikalinga. Tad šis konkursas leido išbandyti jėgas, sustiprino pasitikėjimą savimi.

KELIAUJAME, BENDRAUJAME, BENDRADARBIAUJAME...
Gabiems progimnazijos mokiniams – išvyka į Biržų kraštą
Šiaulių Dainų progimnazijos pradinių ir penktų klasių gabiems mokiniams padovanota kelionė į Biržus. Į kelionę buvo
pakviesti 45 mokiniai. Pirmiausia apsilankėme ,,Sėlos“ muziejuje, kuris įsikūręs Biržų pilies rūmuose. 25 muziejaus salėse
apžiūrėjome eksponatus, klausėmės gidės pasakojimo apie krašto istoriją bei kultūrą. Taip pat dalyvavome edukacinėje pamokoje,
kurioje mokėmės gaminti senovines žvakes iš bulvių. Vėliau vykome į Astravo dvarą, kurį supa jaukus parkas su tvenkiniais,
tiltu- užtvanka. Prie įėjimo į dvarą mus pasitiko cementinės liūtų figūros. Biržų regioninio parko teritorijoje prie Kirkilų karstinių
ežerėlių aplankėme įspūdingą apžvalgos bokštą, kurio forma primena kanoją arba grimztančią valtį. Užlipus į apžvalgos bokštą,
atsivėrė nuostabūs vaizdai – 300 vandens pilnų smegduobių, vadinamų Kirkilų draustinio ežerėliais. Kelionės pabaigoje
apžiūrėjome pačią žymiausią ir didžiausią smegduobę – Karvės olą.
Mokiniai šioje išvykoje susipažino su Aukštaitijos regiono istorija, unikalia šiandienos kultūra, lankomais objektais. Pasisėmę
įspūdžių, pasitikrinę savo žinias ir gebėjimus, linksmi ir pailsėję pradinukai bei penktokai grįžo prie kasdienio savo darbo –
mokslo. Juk gabiesiems jis svarbiausias!



Aštuntokų išvyka į Lietuvos Kariuomenės Mechanizuotąją Pėstininkų brigadą „GELEŽINIS VILKAS“
Spalio 8 d. gausus Dainų progimnazijos aštuntokų būrys ( 60 mokinių) bei
jų auklėtojos K.Bliūdžiuvienė, D.Sinetar, A.Eitutienė lankėsi Lietuvos
Kariuomenės MPB „GELEŽINIS VILKAS“ brigadoje ir Jonušo Radvilos
mokomajame pulke, Rukloje.
Minint Krašto apsaugos dieną, mokiniams buvo suteikta galimybė atvykti
pas karius bei susipažinti su kario profesija. Mokiniai aktyviai dalyvavo
karinėse rungtyse, estafetėse, apžiūrėjo ginkluotę ir techniką, dalyvavo žvalgų
išgyvenimo pamokėlėse, ragavo tikrai sočios kareiviškos košės. Ypač
mokiniams patiko šaudymas lazerinėje šaudykloje, kurioje labai gerai šaudyti
sekėsi mergaitėms. Aštuntokai mielai mokėsi rikiuotės stovėsenos
„RAMIAI“, „LAISVAI“, rikiuotės žingsnio. Taip pat jie buvo supažindinti su
Lietuvos kariuomenės struktūra, būdais, kaip tapti profesinės karo tarnybos
kariu, karjeros galimybėmis Lietuvos Kariuomenėje.
Išvyka buvo įsimintina, mokiniai grįžo kupini įspūdžių, neslėpė
susižavėjimo kario profesija.


Aštuntokų popietė „Bendraukime. Veikime. Padėkime“ Žaliūkių malūnininko sodyboje
Spalio 21- osios popietę 32 aštuntokai su savo klasių vadovėmis Albina Eitutiene,
Kristina Bliūdžiuviene, Danguole Sinetar rinkosi Žaliūkių malūnininko sodyboje.
Visus maloniai pasitiko sodybos darbuotojos, jauki krosnies šiluma ir gardžiai
kvepianti duona. Šventiškai nusiteikusi „gaspadinė”, visų paprašiusi švariai nusiplauti
rankas, pakvietė susėsti prie stalo. Mokiniai čia susirinko ne tik kultūringai
pabendrauti, bet ir sužinoti, kaip kepama kvapni, natūraliai subrandinta naminė
duonelė. Išklausę pasakojimo, patys darė duonos kepaliukus, juos dėjo į skardą ir
šovė į krosnį. Kaip smagu buvo ženklinti savo duonelę – vieni pažymėjo kryžiaus
ženklu, kiti spaudė „katės pėdutes“ ar paliko kitokius įspaudus. Kol duonelė kepė,
malūnininkas pakvietė visus į malūną. Čia aštuntokai susipažino su jo veikimo principu, apžiūrėjo, kur supilami grūdai ir kaip iš
jų sumalami miltai. Pasisupę ir „pabendravę“ su sodybos gyventojais ožiukais, mokiniai sugrįžo į trobą. Čia jau laukė šviežiai
iškepti duonos kepaliukai. Aštuntokai su didžiausiu džiaugsmu gardžiai valgė pačių keptą duonelę ir kalbėjosi apie planuojamas
bendras veiklas. Paskui padėkoję atsisveikino su „gaspadine“.



Netradicinė ugdymo diena „Mokytis linksma ir įdomu“, skirta mokinių tėveliams
Spalio 22 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko netradicinė ugdymo diena progimnazijos mokinių tėveliams. Dalykų
mokytojai pakvietė tėvelius pažvelgti į ugdymosi aplinką iš arčiau. Matematikos mokytoja Edita Žitkevičienė pristatė geometrinių
figūrų elementus 3D klasėje. Biologijos ir chemijos mokytoja Vilma Jasevičienė priminė tėveliams seniai besimokytą ląstelės
sandarą, kuri dėl 3D klasės galimybių atrodė išties įspūdingai. Užsienio kalbų laboratorijose „Robotel“ anglų kalbos mokytojos
Kristina Bliūdžiuvienė ir Jūratė Valionienė pakvietė tėvelius atlikti įvairias interaktyvias užduotis, o štai lietuvių kalbos mokytoja
Vijoleta Tolvaišienė ragino tėvelius „iššluoti“ gimtosios kalbos kertes. Ypač smagu buvo integruotoje muzikos ir lietuvių kalbos
pamokoje (mokytojos Akvilė Pigulevičienė ir Ingrida Jonavičienė), kurios metu tėveliai ne tik žemaitiškai dainavo, bet ir smagiai
patrepsėjo. Technologijų pamokoje kiekvienas tėvelis galėjo pasijusti kūrėju. Mokytoja Gitana Petronaitienė mokė tėvelius
pasidaryti sages iš lino, o mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė supažindino su keramikos ir stiklo technologijomis. Tėveliai turėjo
galimybę nulipdyti angelą iš baltojo molio.
Pasibaigus pamokoms, tėveliai neslėpė, kad mūsų progimnazija šiuolaikiška, moderni ir labai jauki, o pamokos inovatyvios,
įdomios ir jiems buvo labai smagu nors trumpam grįžti į mokyklinį suolą.



Buvusių aštuntokų susitikimas Dainų progimnazijoje
Spalio 23- osios pavakarę į Šiaulių Dainų progimnaziją rinkosi buvę aštuntokai. Tradicinio susitikimo pradžioje mokiniai,
apžiūrėję mokyklą, džiaugėsi, kad ji dar labiau išpuoselėta: renovuoti ir tvarkingi kabinetai, jaukios poilsio zonos, gausu
informacinių technologijų, šiuolaikiška ir moderni 3D klasė. Buvusi mokinių tarybos pirmininkė Goda Katkutė sakė: „Toks
įspūdis, kad vaikščiojame po privačią mokyklą“, o muziejaus svečių knygoje įrašė: „Tik išėję į gimnazijas supratome, kokioje
nuostabioje mokykloje turėjome galimybę mokytis“.
Pasigrožėję mokykla, mokiniai susirinko į bendrą būrį aktų salėje, kur juos pasveikino mokyklos direktorius Viktoras
Varanavičius. Visi dalyviai, žiūrėdami nuotraukas, prisiminė nerūpestingas mokyklinio gyvenimo akimirkas Dainų
progimnazijoje. Prisiminti moksleivišką kasdienybę skatino ir istorijos mokytojos Silvos Petrušinos interviu su mokiniais. Savo
mokyklinį gyvenimą gimnazijose buvę aštuntokai pristatė sukurtuose filmukuose. Malonus bendravimas tęsėsi klasių auklėtojų
kabinetuose.
Didžiuojamės, kad buvę Dainų progimnazijos mokiniai tokie išradingi, kūrybingi. Linkime jiems atkakliai siekti užsibrėžtų
tikslų, kad didžiosios svajonės virstų tikrove. Svetingai atvėrę progimnazijos duris, visada laukiame savo buvusių mokinių…



Linksmasis anekdotas apie mokyklą
Pirmokėlį tempia į mokyklą. Tas vis spyriojasi ir šaukia:
- Dvylikai metų! Už ką?!
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