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Tegul 2016 metai atneš tik džiaugsmą, skaidrią nuotaiką,
gerumą ir paprastą žmogišką laimę!
Linkime Dainų progimnazijos bendruomenei tarpusavio
supratimo ir nuoširdaus bendravimo!
Būkime linksmi, kūrybingi, energingi, išradingi!
********************************************************************************************************

MES LABAI MYLIME LIETUVĄ!
Paminėjome Laisvės gynėjų dieną
Sausio 13-ąją progimnazijoje vyravo susikaupimas. Moksleiviai ir mokytojai įsisegė neužmirštuolės ženklus. Fojė
moksleivius pasitiko originalių 1991 metų sausio mėnesio laikraščių ekspozicija. Per pirmąją pamoką mokiniai uždegė žvakutes
Sausio 13-osios aukoms atminti, kiekvienas mokytojas priminė mokiniams šios dienos svarbą Lietuvai. Kai kurie mokytojai su
mokiniais dalinosi ir savais prisiminimais iš asmeninio gyvenimo, ką jiems teko patirti 1991 metų sausio 13 dieną. Pradinukai
mokyklos kieme iš degančių žvakių išdėliojo Trispalvę. Paskui prisijungėme prie bendrai visose Lietuvos mokyklose vykdomos
akcijos ir žiūrėjome tiesioginę LRT televizijos laidą „Pamoka Laisvei“. Žiūrint šią laidą, vieniems bėgo skruostu ašara, kitiems
kilo klausimų apie tų dienų įvykius, treti išreiškė nuostabą dėl to, jog filme kalbėta apie bendraamžius. Tad taip Sausio 13-oji
paminėta šiemet: tradiciškai, ramiai, tyliai ir prasmingai, užduodant klausimą sau pačiam, o koks gi mano asmeninis santykis su
Sausio 13-osios istorija?

Dalyvavome Šiaulių miesto mokinių akcijoje „Laisvė“
Ankstyvą Sausio 13- osios rytą prie Šiaulių miesto savivaldybės vyko bendrojo ugdymo mokyklų pilietiškumo akcija
„Laisvė“, skirta Laisvės gynėjų dienai. Šioje akcijoje dalyvavo ir Dainų progimnazijos 5a klasės mokiniai bei jų auklėtoja Akvilė
Pigulevičienė. Minėdami 25- ąsias Laisvės gynėjų dienos metines, mokiniai uždegė žvakutes ir iš jų sudėliojo žodį LAISVĖ.
Džiugu, kad jaunoji karta didžiuojasi Tėvynės gynėjais, gerbia jų atminimą ir suvokia, kaip turi branginti laisvę bei puoselėti savo
gimtąjį kraštą.

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

Šventinis koncertas – minėjimas ,,Skambėki per amžius žmonėms Lietuvos!“
Lietuvos valstybės atkūrimo diena – ypatinga diena visai Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų. Vasario 12 d. progimnazijos aktų
salėje suskambęs varpas pakvietė bendruomenę į šventinį koncertą – minėjimą ,,Skambėki per amžius žmonėms Lietuvos!“.
,,Kraštas, kurį iš protėvių paveldėjome yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norime, kad šis žodis iš pasaulio kalbos ir iš jo
žemėlapių neišnyktų…“ – tokiais poeto E. Mieželaičio žodžiais šventę pradėjo renginio vedėjai - 6c klasės mokiniai Rugilė
Jovaišaitė ir Jokūbas Jakavičius, Diana Cibulskienė, 3b klasės mokinio Adomo mama, Remigijus Balčiūnas, 3b klasės mokinės
Austėjos ir 6c klasės mokinio Tautvydo tėtis bei jų seneliai Genė ir Vytautas Balčiūnai, kurie pakvietė visus sugiedoti Lietuvos
himną.
Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius tarė sveikinimo žodį, padėkojo bendruomenės nariams už tapatumo ir
pasididžiavimo progimnazija jausmą, aktyviausiems tėvams, personalo darbuotojams, mokytojams ir mokiniams įteikė padėkos
raštus ir metų simbolį ,,Paukštį“.
Koncerte įspūdingu šokiu visus sužavėjo šiuolaikinių šokių studijos „Kosmėja“ šokėjos, skambėjo dainos apie tėvynę, šokio
sūkuryje linksmai sukosi liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė” šokėjai, švelnūs kanklių (4c kl. mokinė Ema Lukšytė) ir klarneto
garsai (6c kl. mokinys Tautvydas Balčiūnas) užbūrė salėje sėdinčius žiūrovus, gražiausius mokinių žodžius apie tėvynę skaitė 7c
klasės mokinė Kornelija Rusteikaitė.
Džiugias šokių akimirkas padovanojo renginio svečiai, Šiaulių miesto kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvo ,,Kalatinis“
šokėjai (vadovė V. Verkulienė).
Graži šventė, kurioje kelių kartų atstovai – vaikai, tėvai, seneliai, anūkai – buvo kartu ir parodė, kad jie myli savo kraštą,
kuriame gimė ir auga, kad brangina bendrumo jausmą, kurį geriausiai išreiškė renginio pabaigoje pasakyti žodžiai: „Sueikime visi
į vieną bendrą, didelį ir amžiną kelią, kuris visus mus vestų į mūsų širdis, vestų į Tėvynę, į Lietuvą.“
Dėkojame kolektyvų vadovams: D. Maciuvienei, I. Šerpytienei, I. Jonavičienei, G. Norvaišienei, technologijų mokytojai
Gitanai Petronaitienei už salės papuošimą.
Renginio režisierė ir organizatorė - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Povilauskienė.

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

DIDŽIUOJAMĖS NUGALĖTOJAIS!
45- ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso II etapo nugalėtoja
8a klasės mokinė Ieva Kovaliovaitė tapo 45- ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio
konkurso II etapo nugalėtoja. Mokinę konkursui paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Akvilė Pigulevičienė.
Sveikiname Ievą ir linkime kūrybinės sėkmės!

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

Šiaulių miesto mokinių meninio skaitymo konkurse laimėta III vieta
Šiaulių miesto 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse 8a klasės mokinys Ainius
Pikūnas laimėjo III vietą. Mokinį konkursui paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Akvilė Pigulevičienė. Nuoširdžiai sveikiname Ainių ir linkime sėkmės kituose konkursuose!

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

Miesto mokinių estafečių “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” finalinėse varžybose laimėta I vieta
Vasario 2 dieną Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto mokyklų sporto
žaidynių mokinių, gimusių 2003 metais ir jaunesnių, estafečių “Drąsūs, stiprūs,
vikrūs” finalinės varžybos. Mūsų mokyklos komanda, vadovaujama kūno
kultūros mokytojų Gražinos Mickuvienės ir Editos Gapšienės, buvo
nenugalima šešiose estafetėse ir iškovojo I vietą. Sveikiname nugalėtojus- 5a
kl. mokinius: Bernardą Aldą Blekaitį, Dovydą Tamkų, Airidą Garbunovą,
Kornelijų Šapkiną, Ramunę Tautkutę; 5c kl. mokinius: Vėjūnę Budrytę, Gretą
Ralytę, Gabiją Steponavičiūtę, Vilimantę Valinskaitę, Dinarą Višnarauską,
Kristupą Songailą, Eitvidą Juodrį; 6a kl. mokinius: Airidą Medimaitę, Severiną
Daudaravičiūtę, Eimantą Pištiką; 6b kl. mokinius: Šarūnę Ivanovaitę, Aldą
Vertelį; 6c kl. mokinius: Domantę Žalytę, Ugnę Glušniovaitę, Dovydą
Augustinavičių. JŪS PATYS ŠAUNIAUSI!!!
*******************************************************************************

Šiaulių miesto mokinių diktanto konkurse laimėtos net trys prizinės vietos
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto
konkurse laimėtos net trys prizinės vietos. I vietą laimėjo 6c klasės mokinė Karolina
Mateikaitė (mokytoja Inga Valeikienė), I vietą pelnė 7b klasės mokinė Saulė Vaserytė
(mokytoja Inga Valeikienė), II vietą užėmė 5a klasės mokinė Emilija Abromaitytė
(mokytoja Akvilė Pigulevičienė).
Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojas ir linkime sėkmės kituose konkursuose!

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

Prizinės vietos anglų kalbos olimpiadose
8b klasės mokinys Klaidas Krasauskas laimėjo II vietą Šiaulių miesto bendrojo
ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje ir pelnė III vietą Jelgavos
(Latvija) švietimo centre vykusioje bendroje Šiaulių ir Jelgavos miestų 8 klasių moksleivių
anglų kalbos olimpiadoje. Mokinį paruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina
Bliūdžiuvienė.
Džiaugiamės Klaido pasiekimais!
*******************************************************************

Šiaulių regiono mokinių raštingumo konkurse laimėtos dvi prizinės vietos
Šiaulių regiono mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkurse prizininkėmis tapo dvi Dainų
progimnazijos mokinės. II vietą laimėjo 5a klasės mokinė Emilija Abromaitytė (mokytoja
Akvilė Pigulevičienė), III vietą pelnė 6c klasės mokinė Karolina Mateikaitė (mokytoja
Inga Valeikienė).
Didžiuojamės laimėtojų pasiekimais ir linkime sėkmės kituose konkursuose!

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

ESAME DRAUGIŠKI, AKTYVŪS, SMALSŪS!
Seminaras „Finansinis raštingumas ateities verslui“, skirtas aštuntokams
Vasario 22 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje 26 aštuntųjų klasių mokiniai dalyvavo seminare „Finansinis raštingumas
ateities verslui“, kurį vedė “Finakcento“ finansų tarpininkai Jurgita Petrylienė ir Algis Smirnovas.
Lektoriai papasakojo mokiniams apie finansinio tarpininko, draudimo brokerio, bankininko profesijas, darbui reikalingas
asmenines savybes, išsilavinimą, pristatė draudimo rinkos galimybes, finansines rizikas, su mokiniais diskutavo apie paskolų
įvairovę, trumpųjų kreditų pavojus… Šiuolaikiniame pasaulyje svarbu finansinis raštingumas ir finansinių produktų išmanymas.
Seminaro organizatorė - pagalbos poskyrio vedėja, karjeros koordinatorė Auksė Kravčenkienė.

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

Apskritojo stalo diskusija „Tokį pasaulį regiu“
Dainų progimnazijos biblioteka ir biologijos mokytoja metodininkė Vilma
Jasevičienė pakvietė 5-7 klasių mokinius į apskrito stalo diskusiją „Tokį pasaulį
regiu“, skirtą garsaus Lietuvos gamtininko, rašytojo Selemono Paltanavičiaus 60 metų
jubiliejui paminėti. Šio susitikimo tikslas – susipažinti su S. Paltanavičiaus, Lietuvos
prozininko, gamtininko, fotografo, aplinkosaugininko, radijo laidų vedėjo gyvenimu ir
veikla. Aštuntokės Karolina Preimontaitė ir Laura Bačiulytė pristatė pateiktis apie
gamtininko biografiją, kūrybą ir kitą veiklą. Diskusijos dalyviai susidomėję žiūrėjo
Nacionalinės ekspedicijos Nemunu per Lietuvą epizodus, kuriuose dalyvavo ir gamtą
stebėjo S. Paltanavičius. Mokinai klausėsi interviu, kuriame gamtininkas pataria, kaip
maitinti paukščius žiemą ir susimeistrauti originalią lesyklėlę iš kokoso riešuto.
Biologijos mokytoja V. Jasevičienė paklausė, ar gamtininkas gali pasiklysti gamtoje, ir
papasakojo istoriją, kaip vieną žiemą, siaučiant didžiulei pūgai, S. Paltanavičius buvo pasiklydęs Žuvinto rezervate. Renginio
pabaigoje visi galėjo apžiūrėti rašytojo išleistų knygučių parodą. Vaikams ši diskusija labai patiko, nes suteikė žinių apie gamtą ir
ją tyrinėjančius žmones. Diskusiją vedė 6 klasės mokinės Anetė Vozgirdaitė ir Vytautė Valaikaitė.
***************************************************************

Šiaulių miesto progimnazijų 6 klasių mokinių žinių viktorina „Matematinės pinklės“
Vasario 3 d. Dainų progimnazijoje susirinko miesto progimnazijų šeštokai.
Nors Šiaulių mokyklose siautėjo gripo epidemija ir kai kurie dalyviai
paskutinę dieną atsisakė atvykti, vis tik tradicinėje, jau 5-ojoje matematinių
žinių viktorinoje „Matematinės pinklės“ dalyvavo Jovaro, Ragainės, Salduvės,
Gegužių, Dainų progimnazijų komandos. Iš viso 24 šeštokai bandė įminti
minkles, atlikti įvairias užduotis, parodyti savo sumanumą, loginį mąstymą,
skaičiavimo ir matematinių užduočių atlikimo tikslumą. Vertinimo komisijai
suskaičiavus balus paaiškėjo, kad nugalėtojais tapo Gegužių progimnazijos
šeštokų II-oji komanda (I vieta), II vieta atiteko Dainų progimnazijos
šeštokams, o III vieta džiaugėsi net dviejų mokyklų – Ragainės ir Salduvės – šeštokai.
Viktoriną organizavo matematikos mokytoja metodininkė Albina Eitutienė.
******************************************************************

Dainų progimnazijoje vyko tarptautinė online konferencija „Cultural Bridge“
Vasario 25 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko tarptautinė online konferencija „Cultural Bridge“. Joje dalyvavo mokytojai
ir mokiniai iš Vengrijos, Bulgarijos, Italijos ir Lietuvos. Kiekviena dalyvė pristatė savo šalies kultūrą – gamtą, istoriją,
tradicijas, papročius, maistą, valiutą, muziką, tautinius kostiumus. Mokiniai buvo paruošę Power Point pristatymus, plakatus ir
video medžiagą apie savo šalis. Tarptautinėje konferencijoje šauniai pasirodė ir mūsų progimnazijos mokiniai. Lukas Šutovas
(8b kl.) palygino Lietuvos ir Lenkijos kultūrinius panašumus, nes jis dalyvavo Comenius Lifelong Learning mainų
programoje, projekte „Let‘s Be Green - European Eco Club“. Austėja Valeikaitė (8b kl.) ir Samanta Jurytė (8b kl.) lygino
lietuvių ir suomių kultūros ypatumus, nes mokinės dalyvauja Nordplus vykdomame projekte „Let‘s Bridge Nordic and Baltic
cultures“ (mokytoja Kristina Bliūdžiuvienė). Abigailė Parker (5b kl.) daug keliauja, todėl pristatė Lietuvos ir Kenijos
panašumus ir skirtumus (mokytoja Jūratė Valionienė).
Konferencijos metu mokiniai patobulino anglų kalbos žinias, praplėtė kultūrinį ir geografinį akiratį. Džiugu, kad naujosios
technologijos leidžia susisiekti su tolimiausiomis valstybėmis ir bendrauti tiesiogiai, todėl, norint palaikyti glaudžius ryšius su
kitų šalių pedagogais ir mokiniais, nebūtina nuolat keliauti. Konferenciją organizavo anglų kalbos mokytoja metodininkė Aušra
Ramanauskienė.


Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

