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LINKIME VISIEMS DŽIUGIŲ IR JAUKIŲ ŠVENČIŲ!!!
Kalėdos
Sidabrinė ramuma
Apgaubė gimtinę.
Žydi gėlės ant langų,
Šaltos ir ledinės.
Tik viltis širdy gyva,
Kad Kalėdų naktį
Įsižiebs žvaigždė šventa
Mūsų džiaugsmui degti...

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

Kalėdinės eglutės įžiebimas Dainų progimnazijoje
Labai ankstų 2015 metų gruodžio 4 dienos rytą Dainų progimnazijos mokiniai kartu
su mokytojais ir mokyklos administracija rinkosi pirmo aukšto fojė į Kalėdų eglutės
įžiebimo šventę. Eglutė buvo nepaprasta – puošta įspūdingais technologijų mokytojos
Gitanos Petronaitienės bei jos mokinių kurtais kalėdiniais žaisliukais. Šventėje kalėdines
dainas dainavo muzikos mokytojų Ingridos Jonavičienės ir Gitanos Norvaišienės paruošti
mokiniai. Mokyklos direktorius V.Varanavičius pasveikino visus su artėjančiomis
gražiausiomis metų šventėmis ir palinkėjo ramaus jų laukimo. Visi susirinkusieji,
paraginti direktoriaus, suskaičiavo iki trijų ir … eglutė buvo įžiebta.
Kalėdos – gražiausias metų laikas, ir jų belaukiant verta atsiprašyti draugo, nusišypsoti
nepažįstamam arba tiesiog padaryti gerą darbą. Taigi progimnazijos mokiniai dalyvauja
kalėdinėse akcijose „Gerumu sušildyk“ bei Mamų unijos akcijoje „Advento kojinaitės“, kurios skirtos mažiesiems ligoniukams
pralinksminti. Labai smagu kartu laukti Kalėdų…
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Dainų progimnazijoje – nerealios Kalėdos su nerealiais tėveliais
Dainų progimnazijoje neseniai įsikūrė aktyvių tėvelių klubas „Nerealieji“.
Šio klubo tikslas – suburti kuo daugiau entuziastingų tėvelių, kurie sieks
efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su vaikais, rengs renginius,
organizuos įvairias veiklas.
Programa „Nerealios Kalėdos“ – klubo debiutas. Savo apsilankymo metu
kiškučiais, vilkais, mokiniais, Kalėdų Seneliais ir snieguolėmis pavirtę tėveliai
lankė pačius mažiausius – PUG, 1-4 klasių mokinukus.
Kiekvienai klasei buvo parodytas mini spektaklis Kalėdų tema. Vaikai
drauge deklamavo, sportavo, dainavo ir šoko. Kadangi visi mokinukai labai
geri, tad sulaukė saldžių dovanėlių. Klubas „Nerealieji“ nepamiršo patikrinti, ar
geras šiais metais buvo mokyklos direktorius. Jis taip pat norėjo saldžios
dovanėlės, tad drauge ir sportavo, ir deklamavo.
Nebuvo pamiršti ir vyresnieji mokiniai, ir vyresnių klasių mokytojai. Juos Kalėdų Senelis kalbino ir saldainiais vaišino per
pertraukas. Juk Kalėdos – pati nuostabiausia šventė.

Adventinis renginys ,,Jėzaus šviesos nušviesti“
Gruodžio 9 d. 1-8 klasių mokiniai surengė Advento renginį ,,Jėzaus šviesos nušviesti“. Progimnazijoje viešėjo Šiaulių
vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis. Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą ir šokį skyrė visiems susirinkusiems:
mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir svečiams. Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius padėkojo už nuostabų
renginį mokiniams, mokytojams, tėveliams. Vyskupas pasveikino visus susirinkusius su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, pakvietė
giedoti giesmę ir palaimino visą mokyklos bendruomenę.
Dėkojame muzikos mokytojams Gitanai Norvaišienei, Ingridai Jonavičienei, Dariui Vaitoškai, choreografijos mokytojai Dianai
Maciuvienei, 1d kl. mokinės Pijos Juknevičiūtės tėveliui Remigijui Juknevičiui, buvusiam mokiniui, Didždvario gimnazistui
Evaldui Grubliui. Adventinį renginį organizavo tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė.
Tegul Šv. Kalėdų tikroji prasmė ir džiaugsmas pripildo Jūsų širdis, suteikia Jums ir Jūsų artimiesiems tikėjimą, viltį, polėkį
naujiems darbams. Linkime visiems ramybės, meilės, gerumo. Laimingų artėjančių Šv. Kalėdų!
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Tarptautinis šokių festivalis – konkursas „Ledo gėlės 2015“
Gruodžio 11- ąją Šiaulių miesto kultūros centre Šiaulių Dainų progimnazijos
neformaliojo vaikų švietimo programos šiuolaikinių šokių studijos „Kosmėja“ vadovė
Diana Maciuvienė organizavo tarptautinį šokių festivalį – konkursą „Ledo gėlės
2015“. Tarptautinio konkurso rėmėja – Šiaulių Dainų progimnazija. Renginį pradėjo
šiuolaikinio šokio studija „Kosmėja“ šokiu ,,Ledo gėlių šėlsmas‘‘, konkurso dalyvius
pasveikino ir palinkėjo sėkmės Šiaulių Dainų progimnazijos direktorius Viktoras
Varanavičius.
Įspūdingame renginyje dalyvavo 33 kolektyvai iš Kauno, Kauno rajono, Tauragės,
Mažeikių, Joniškio, Šiaulių, Šiaulių rajono, Vilkaviškio, Juodupės, Rygos, Naujosios
Akmenės. Scenoje energingai ir išraiškingai pasirodė 500 jaunųjų šokėjų.
****************************************************************************************

Kalėdinis boulingo turnyras
Gruodžio 15 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos 5-8 klasių mokiniai dalyvavo
boulingo turnyre, kuris vyko „Akropolyje“, boulingo klube „Apollo“. Renginio
tikslas – skatinti mokinių užimtumą, supažindinti su boulingo sporto šaka, skatinti
mokinius aktyviai leisti laisvalaikį. Kiekvienai klasei atstovavo 7 komandos nariai,
kurie vieną valandą žaidė boulingą ir stengėsi surinkti kuo daugiau taškų.
Varžyboms pasibaigus ir susumavus rezultatus išaiškėjo nugalėtojai: 5 klasių
grupėje – 5b kl. 1-oji komanda, 6 klasių grupėje – 6c kl., 7 klasių grupėje – 7b kl.,
8 klasių grupėje – 8c kl. komandos. Nugalėtojai apdovanoti boulingo turnyro
prizais ir diplomais. Sveikiname nugalėtojus!

5-8 klasių muzikinis kalėdinis šou ,,Kalėdos muzikinėje karuselėje“
Gruodžio 18 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko kalėdinis muzikinis šou ,,Kalėdos muzikinėje karuselėje“. Visus maloniai
nustebino iš užsienio atvykusios žvaigždės – Elvis Presley ir Merilyn Monroe. Elvis iš karto įtraukė publiką į linksmybes
rokenrolo ritmu, o Merlina visus pakerėjo atlikdama kūrinį iš garsiosios kino juostos „Džiaze tik merginos“. Po to visi dalyviai
buvo pakviesti pakeliauti po pasaulį ir stebėti, kaip kitos pasaulio šalys švenčia Kalėdas.
Į muzikinę karuselę įsisuko visos dalyvavusios klasės. 5a ir 5b klasių nykštukai stebino savo šokiais ir pristatė Laplandiją. 7a
klasės elfai smagiai ūžė Ledo šalyje. Visus sušildė 8b klasės gausus žvaigždžių iš Pietų Amerikos pasirodymas (Enrique Iglesias,
Shakira, Lopez, Ricky Martin). Dalyvius linksmino svečiai iš Amerikos: 6b klasės nykštukai ir 7b klasės amerikietiškos
animacinės žvaigždės. Visus savo pasirodymu nustebino šokėjai iš tolimosios Indijos – 8a ir 8c klasės. 6c kl. beždžioniukai iš
Havajų visus pakvietė į linksmą diskoteką.
Renginio pabaigoje visi grįžome į namus, į savo šalį. 5c, 6a, 7c klasės parodė, kaip galima smagiai Kalėdas sutikti Lietuvoje.
Visa salė ovacijomis ir aplodismentais sutiko paskutinį, įspūdingiausią jungtinį pasirodymą ,,Žavios ir drąsios‘‘ (po žaviomis
kaukėmis slėpėsi drąsiosios klasių vadovės). Nuotaikingi vedėjai Elvis ir Merlina išdalino kalėdines dovanėles ir visus pakvietė į
šventinę diskoteką „Havanos“ klube, kur klasės toliau šėlo, šoko, žaidė žaidimus. Dėkojame visiems už smagius pasirodymus ir
įspūdingas kaukes!!!
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DIDŽIUOJAMĖS NUGALĖTOJAIS!
Oratorinio meno konkursas anglų kalba
Šiaulių universiteto gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs oratorinio meno konkursas
anglų kalba, kurio tema – „I belong to the 21st century“ („Aš priklausau XXI amžiui“).
Penktus metus iš eilės konkursas pakviečia moksleivius iš visų Šiaulių miesto progimnazijų
ir gimnazijų išbandyti oratorinio meno įgūdžių.
Konkurse tarp aštuntokų II vietą užėmė Dainų progimnazijos 8b klasės mokinys
Klaidas Krasauskas (mokytoja Kristina Bliūdžiuvienė).
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Šiaulių miesto 8 klasių mokinių gramatikos konkursas „English Grammar Competition“
Ir šiais mokslo metais Dainų progimnazijoje vyko tradicinis
Šiaulių miesto 8 klasių mokinių gramatikos konkursas „English
Grammar Competition“, kuriame dalyvavo 26 dalyviai iš 13
miesto mokyklų. Konkurse I vietą laimėjo Dainų progimnazijos
8b klasės mokinys Lukas Šutovas (mokytoja Kristina
Bliūdžiuvienė), o II vietos nugalėtoja tapo 8c klasės mokinė
Akvilė Batavičiūtė (mokytoja Danguolė Sinetar). Sveikiname
nugalėtojus ir linkime sėkmės kituose konkursuose!


Paaiškėjo „Protų proto“ nugalėtojas
Gruodžio 3 d. popietę Dainų progimnazijos aktų salėje vyravo PROTAS, nes vyko kasmetinio konkurso ,,Eruditas 2015“
baigiamasis etapas – daugiausiai žinančių, smalsiausių mokinių kova dėl teisės vadintis protų protu.
Į finalą pateko 6 ,,galvočiausi“ mokiniai, sėkmingai įveikę pirmąjį etapą, kurio nugalėtojais atskirose klasių grupėse tapo:
penktokų grupėje Ramunė Tautkutė (5a), šeštokų – Dominykas Vaicekauskas (6c), Saulė Vaserytė (7b) stipriausia tarp
septintokų, o Ainius Pikūnas (8a) – aštuntokų grupėje. Jie visi apdovanoti ,,Erudito 2015“ prizais. Daugiausiai taškų surinkę,
pateko į finalą ,,Protų protas“, kurį vedė istorijos mokytoja metodininkė Silva Petrušina. Daug galvojo ne tik dalyviai, bet ir
žiūrovai, įveikdami ir jiems skirtas suktas ir linksmas užduotis. Pertraukėlių metu šoko Šeimos laisvalaikio centro ,,Penklinė“
šokėjos (vadovė Ligita Gaigalienė).
Po dviejų turų paaiškėjo, kad fortūna šypsosi Ainiui ir Ramunei. Jie ir susikovė trečiame etape, kurio klausimai jau buvo labai
sunkūs. Šioje dvikovoje nugalėjo Ainius Pikūnas, 8a klasės mokinys, kuris džiaugėsi gausybe dovanų. Ainių apdovanojo
renginio globėja – Dainų progimnazija, konkurso organizatoriai, mokinių Taryba ir, žinoma, klasės vadovė bei bendraklasiai,
kurie labai džiaugėsi Ainiaus sėkme.
Dainų progimnazijoje mokosi daug gabių, smalsių mokinių, kuriems buvo puiki proga pademonstruoti savo įvairiapuses žinias
ir suprasti, kad žinojimui ribų nėra.
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Knygų Kalėdos Prezidentūroje
Šiaulių Dainų progimnazijos 4a klasės mokinės Tautė Kudarytė ir Meida Lionaitė
dalyvavo kalėdinės eglutės įžiebimo ceremonijoje Lietuvos Respublikos
Prezidentūroje. Mokinės padėjo Prezidentei Daliai Grybauskaitei įžiebti Kalėdų eglutę,
stebėjo Tūkstantmečio vaikų žaidimą, uždavė dalyviams pirmąjį klausimą. Į šventę
mokinius palydėjo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos vedėja A. Šiaulienė.
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Išspręskite kalėdinį kryžiažodį!

Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

