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SVARBIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Šv. Velykų šventė senelių ir vaikų globos namuose
Balandžio 1 d. Šiaulių Dainų progimnazijos šaunieji samariečiai ir 5-8 klasių mokinių
,,Dainos studija‘‘ lankėsi Šiaulių miesto senelių ir vaikų globos namuose. Tokie
apsilankymai jau tapo progimnazijos tradicija. Tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės
paskatinti mokiniai 2-3 kartus per metus aplanko globos namų gyventojus, organizuoja
šventes, atneša dovanėlių.
Šiais metais mokinukai lankėsi naujuose, dar dažais
kvepiančiuose senelių globos namuose Rėkyvoje. Seneliai ir ten dirbantys socialiniai
darbuotojai nuoširdžiai džiaugėsi apsilankymu, nes progimnazijos mokiniai buvo pirmieji,
pradžiuginę menine programėle ,,Švęskime Šv. Velykas drauge‘‘. Mokiniai sveikino
senelius su Šv. Velykom ir dovanojo 1d klasės mokinių pagamintas velykines dekoracijas:
paukštelius, zuikučius. Atsidėkodami darbuotojai vaikus vaišino saldžiomis dovanomis.
Nuoširdžiai dėkojame muzikos mokytojai Ingridai Jonavičienei už mokinių meninį paruošimą ir pradinių klasių mokytojai Birutei
Kasparienei už gražius pradinukų darbelius.
**************************************************************************************

Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija
„Edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese“
Balandžio 7 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų metodinėpraktinė konferencija „Edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese“.
Konferencijos tikslas – tobulinti mokinių poreikius tenkinančių edukacinių aplinkų kūrimą,
pateikti praktinių pavyzdžių apie informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą
kuriant ugdymo/si aplinkas.
Konferencijoje dalyvavo mokytojai iš visos Lietuvos: Šilutės rajono Kintų miestelio,
Panevėžio, Vilniaus, Klaipėdos mokyklų. Mokytojai dalinosi gerąja pedagogine patirtimi,
kuriant saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią
edukacinę aplinką.
Konferencijos dalyviai sutiko, kad pokyčiams palankios ugdymo/si aplinkos kūrimas ar edukacinių erdvių panaudojimas
ugdymo/si procese padeda mokiniui tobulėti, atskleisti save, savo gabumus, išsikelti tikslą ir jo siekti. Juk mokinio sėkmę lemia
ne tik aukšti akademiniai pasiekimai. Jam svarbu ugdytis socialinę kompetenciją, gebėjimą gyventi ir prasmingai veikti
bendruomenėje, įgyti pasitikėjimą savimi ir kitais, suvokti savo stiprybes. Mokytojai džiaugėsi, kad kolegų patirtis paskatins
kūrybiškiau pažvelgti į ugdymosi procesą, paieškoti naujų ugdymosi metodų netradicinėse erdvėse.
***************************************************************************************

Integruotas matematikos ir gamtos mokslų konkursas – viktorina „Moksliukas“
Balandžio 5 d. mūsų progimnazijoje vyko integruotas matematikos ir gamtos mokslų
konkursas – viktorina „Moksliukas“, kurį organizavo matematikos mokytojos Albina Eitutienė
ir Edita Žitkevičienė bei biologijos mokytoja Vilma Jasevičienė. Jame varžėsi penkios 5-6
klasių mokinių komandos. Mokiniai turėjo žinoti, kada Jungtinės Tautos oficialiai įteisino
kovo 20-ąją kaip pasaulinę Žemės dieną, ką tiria ekologijos mokslas, kas labiausiai teršia orą
Lietuvoje … Gamtos mokslų žinias puikiai parodė 5a ir 6b klasių mokiniai. Matematikoje
labiau pasisekė 5c ir 6a klasių mokinių komandoms. Mokiniai skaičiavo kampus, seserų amžių, pasitelkė sporto žinias, loginį ir
erdvinį mąstymą. Susumavus rezultatus, paaiškėjo nugalėtojai – tai 5a ir 6a klasių mokinių komandos. Sveikiname!
*******************************************************************************************

Integruotas matematikos, technologijų ir biologijos mokyklinis projektas „TAPK 2016“
Matematikos mokytoja Albina Eitutienė kartu su biologijos mokytoja Vilma
Jasevičiene ir technologijų mokytojomis Sandra Motuzaite Juriene ir Gitana
Petronaitiene organizavo mokyklinį projektą „TAPK 2016“. Pasiilgę pavasario spalvų ir
pasitikdami pavasario giesmininkus, penktokai ir šeštokai kovo – balandžio mėn. noriai
dalyvavo jame. Per technologijų pamokas darė įvairiaspalves gėles, drugelius, lipdė
paukščius. Jais galėjo grožėtis visa Dainų progimnazijos bendruomenė. Pasiruošti, kiek ir
kokių reikės priemonių, apskaičiuoti, kiek kainuos pagaminti norimą kūrinį, mokiniai
galėjo per matematikos pamokas. Apie pasirinktas medžiagas, jų savybes ir poveikį
organizmui mokiniai diskutavo su gamtos mokytoja. Atlikdami kūrybines užduotis, mokiniai aktyviai dalyvavo visuose etapuose,
plėtojo mokėjimo mokytis ir socialines kompetencijas.
*********************************************************************************************

Mokyklinis projektas „Matematika kitaip“
Jau antrus metus iš eilės Dainų progimnazijoje matematikos mokytoja Albina
Eitutienė organizuoja projektą „Matematika kitaip“. 2016 m. balandžio 14 d.,
pasikvietusi buvusius progimnazijos mokinius, dabar Šiaulių universiteto gimnazijos
gimnazistus, kartu su jų matematikos mokytoja Lina Jankauskiene vykdė veiklas 6-8
klasių mokiniams. Šiais metais iškeltas tikslas – organizuoti netradicines veiklas su
socialiniais partneriais ugdant mokinių socialines kompetencijas. Šeštokai pakartojo
stačiakampio gretasienio paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimą praktiškai darydami jo
maketą, atliko kitas sugalvotas gimnazistų užduotis. Aštuntokai, pasitelkę pagalbon
vaizdo pamokas, aiškinimą, demonstravimą, sprendė sukurtas užduotis. Greičiausiai ir teisingai atlikę užduotis buvo apdovanoti
prizais. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai rašė: „Pamokoje sekėsi gerai. Buvo įdomu ir linksma mokytis, įtvirtinti savo žinias“;
„Patiko. Įdomu ir naudinga“ ir t.t. Apibendrinant galima teigti, jog mokiniams patinka „kitokios“ pamokos, ypač kai jie gali
dirbti su vyresniais mokiniais – mokytojais.
*****************************************************************************************

„Gamos pėdučių“ dainos – dovana Mamai
Dainų progimnazijoje Motinos dienai skirtą renginį vainikavo 2 – asis Šiaulių miesto
lopšelių – darželių ugdytinių ir bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 4 klasių mokinių dainų
festivalis – konkursas „Gamos pėdutės“. Šiame renginyje dalyvavo 22 vokaliniai
kolektyvai iš Šiaulių. Mažuosius dainininkus vertino renginio organizatorių reglamentuota
trijų narių vertinimo komisija – tai Šiaulių 1 – osios muzikos mokyklos chorinio dainavimo
ir solfedžio mokytoja metodininkė Ginta Palujanskienė, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos
chorinio dainavimo ir solfedžio mokytoja metodininkė Eugenija Balvočienė ir šokio
vyresnioji mokytoja, studijos „Kosmėja“ vadovė Diana Maciuvienė. Komisija išrinko
pačius geriausius – laureatus ir diplomantus.
Džiugu, kad mūsų mieste yra daug talentingų vaikučių ir nuostabių juos ruošiančių
pedagogų. Daug gražių komplimentų iš dalyvių, mokytojų ir komisijos narių sulaukė puikios renginio vedėjos – tai 5a klasės
mokinės Dominyka Grigalaitytė (Boružėlė) ir Emilija Abromaitytė. Festivalio – konkurso koordinatorė pradinio ugdymo muzikos
mokytoja Gitana Norvaišienė.
**********************************************************************************

Matematikos konkursas „Žinau, moku, pritaikau“
Balandžio 27 d. būrys miesto progimnazijų penktokų susirinko į Šiaulių Dainų
progimnaziją, kurioje vyko matematikos konkursas „Žinau, moku, pritaikau“. Džiugu,
kad atvyko „Romuvos“, Gegužių, Ragainės, Gytarių, „Sandoros“ progimnazijų
mokinių komandos. Taip pat dalyvavo ir Dainų progimnazijos penktokai. Būrys
penktokų turėjo įveikti keturis etapus. Vertinimo komisijai suskaičiavus balus,
paaiškėjo, kad nugalėtoja tapo Ragainės progimnazijos penktokų komanda , II vieta
atiteko Gegužių progimnazijos penktokams, o III vieta džiaugėsi „Romuvos“
penktokai. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyviams bei jų mokytojoms.
Viktoriną organizavo Dainų progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Edita
Žitkevičienė, jai talkino 6 klasių mokiniai.

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

Tarptautinio Nordplus Junior projekto partnerių iš Islandijos viešnagė Dainų progimnazijoje
Balandžio 24 - 30 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje viešėjo Nordplus Junior projekto „Let‘s bridge Nordic & Baltic countries“
partneriai iš Reikjaviko, Islandijos. Atvyko net keturiolika moksleivių ir gyveno mūsų mokinių šeimose. Projekte dalyvaujantys
mokiniai jau buvo susitikę su partneriais iš Helsinkio, Suomijos, taip pat lankėsi jų mokyklose. Įspūdžių, kuriais mokiniai galėjo
pasidalinti, tikrai nemažai. Vykdomas projektas koncentruotas į šalių kultūrinius aspektus, atskleidžia šalių tradicijas, papročius,
gyvenimo būdą, paauglių gyvenimą bei šiandienines jų problemas. Nors ir iš skirtingų šalių, mokiniai turėjo daug įdomios,
įtraukiančios veiklos, kuri padėjo atrasti juos vienijančių dalykų.
Svečiams parodėme savo miestą - Šiaulius, sostinę Vilnių, lankėmės Neringoje, Klaipėdoje. Susitikimo metu aplankyta daug
muziejų, meno galerijų, vykdyta edukacinių veiklų... Bendra veikla, siekiami tikslai mokinius labai suartino, todėl išsiskirti buvo
sunku, tačiau laukia naujas susitikimas Islandijoje. Mūsų progimnazijos mokiniai išskrenda į Reikjaviką, Islandijos sostinę, jau
gegužės 22 d. Su didžiuliu nekantrumu laukiame kelionės ir tikime, kad ten patirti nuotykiai, įgyta patirtis bus naudinga ateityje, o
su projekto partneriais užmegzta pažintis išaugs į prasmingą draugystę. Projekto koordinatorė - anglų kalbos mokytoja
metodininkė Kristina Bliūdžiuvienė.

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

Akcija ,,Darom -2016”
DAROM – tai savanorystės, bendruomeniškumo ir pilietiškumo akcija Lietuvoje, kai
vienu metu aplinką tvarkyti išeina daugiau kaip 200 tūkst. akcijos dalyvių. Šiemet buvo
stengiamasi atkreipti dėmesį į oro taršos mažinimą, pasitelkiant sveiką ir aktyvų
gyvenimo būdą, probleminių erdvių sutvarkymą (renkant atliekas), bendrai naudojamų
erdvių sutvarkymą (suoliukų dažymas, augmenijos sodinimas, antrinių žaliavų
panaudojimas tvarkomose erdvėse).
Balandžio 22 dieną Šiaulių Dainų progimnazija prisijungė prie visoje Lietuvoje
organizuotos kasmetinės visuotinės akcijos „DAROM 2016“. Mokiniai švarino Šiaulių
Dainų mikrorajono erdves. 8 klasių mokiniai tvarkė Dainų parkelio teritoriją, 7 klasių
mokiniai – Tilžės gatvės atkarpą nuo Gardino gatvės iki „Akropolio“ prekybos centro, o šeštokai – Aido gatvę. 5 klasių
moksleiviai akciją „DAROM 2016“ vykdė Šiaulių universiteto botanikos sode, kuriame kartu su auklėtojomis rinko akmenis.
Balandžio 23 d. mokiniai buvo kviečiami dalyvauti akcijos DAROM rengiamoje iškyloje, kurioje susitiko visi Šiaulių miesto
apylinkes tvarkę akcijos dalyviai.
******************************************************************************************

Konferencija „Aš – savo ateities šeimininkas“
Balandžio 19 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto ir apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 5-8, I-II klasių
mokinių konferencija „Aš – savo ateities šeimininkas“, kurią organizavo Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojos Erika Janušienė,
Jūratė Grigaitytė-Mikienė, Vilma Jasevičienė ir Šiaulių universiteto gimnazijos mokytoja Danguolė Meškaitė. Konferencijos
tikslas – ugdyti moksleivių jautrumą gamtos grožiui bei norą ir gebėjimus pažinti aplinką. Konferencijos dalyvius pasveikino

pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Ūsaitė ir palinkėjo įgyti naujų žinių apie aplinkosaugos problemas. Net iš šešių
mokyklų mokiniai skaitė pranešimus apie atliekų rūšiavimą ir atsakingą jų naudojimą, gamtos tausojimą, švarios aplinkos svarbą,
antrinių žaliavų kūrybišką panaudojimą, automobilių taršos mažinimą, medžių tausojimo svarbą. Išklausius visus pranešimus,
konferencijos organizatorės tarė padėkos žodį, pagyrė dalyvius sėkmingai pasirodžius ir visiems pranešimus skaičiusiems
mokiniams įteikė padėkos raštus.
**************************************************************************************************

DIDŽIUOJAMĖS NUGALĖTOJAIS!
Gamtos mokslų olimpiadų nugalėtojai!
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių
mokinių gamtos mokslų – biologijos olimpiadoje 6c klasės
mokinys Dominykas Vaicekauskas laimėjo I vietą, o 6a
klasės mokinė Augustė Gočelkytė užėmė II vietą. Visai
neseniai mus pasiekė puiki žinia, kad 6c klasės mokinys
Dominykas Vaicekauskas pelnė I vietą Šiaurės Lietuvos
regiono 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos
olimpiadoje, kurioje dalyvavo olimpiadų nugalėtojai iš 16
Šiaurės Lietuvos rajonų. Mokinius ruošė gamtos ir žmogaus mokytoja Rita Karpušenkienė. Sveikiname laimėtojus!
******************************************************************************

Sveikiname gamtos mokslų ir matematikos olimpiadų nugalėtoją!
5a klasės mokinė Ramunė Tautkutė Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių
mokinių gamtos mokslų – biologijos olimpiadoje užėmė II vietą (mokinę ruošė biologijos
mokytoja metodininkė Vilma Jasevičienė), o Šiaulių miesto progimnazijų 5 klasių mokinių
matematikos olimpiadoje pelnė I vietą (mokinę ruošė matematikos mokytoja metodininkė
Edita Žitkevičienė). Sveikiname Ramunę!

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

Jaunųjų istorikų olimpiados nugalėtojai!
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių jaunųjų istorikų
olimpiadoje I vietą iškovojo 8a klasės mokinys Ainius Pikūnas, o 7a klasės mokinys
Einoras Bunga užėmė III vietą. Mokinius paruošė istorijos mokytoja metodininkė Silva
Petrušina. Sveikiname nugalėtojus!

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

Lietuvių kalbos olimpiados laimėtojos!
Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių
lietuvių kalbos
olimpiadoje net dvi progimnazijos mokinės tapo nugalėtojomis:
6c klasės mokinė Karolina Mateikaitė laimėjo I vietą, o 7b
klasės mokinė Saulė Vaserytė pelnė II vietą. Mokines paruošė
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Inga Valeikienė.
Sveikiname nugalėtojas!

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

Laimėjimai informacinių technologijų olimpiadoje ir konkurse!
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių informacinių technologijų
olimpiadoje 8b klasės mokinė Austėja Valeikaitė laimėjo III vietą ir Dr. Juozo Kazicko
Žemaitijos krašto moksleivių informacinių technologijų konkurse užėmė III vietą. Mokinę
ruošė informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolita Kaupienė.

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

Sveikiname konkurso „Žemė bunda“ nugalėtojas!
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje vykusiame konkurse „Žemė bunda“ dalyvavo mūsų
progimnazijos 8b klasės merginų komanda: Eglė Genytė, Greta Gedminaitė, Žaneta
Michalčenkova, Gustė Motiečiūtė, Austėja Valeikaitė, laimėjo II vietą bei buvo
apdovanota padėkos raštu ir prizais. Mokines konkursui paruošė biologijos mokytoja
metodininkė Vilma Jasevičienė.
Didžiuojamės laimėtojų pasiekimais ir linkime sėkmės kituose konkursuose!

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

Vlado Morkio raiškiojo skaitymo konkursas anglų kalba „What A Beautiful World“
Šiaulių apskrities mokyklų 5 – 8 klasių mokinių Vlado Morkio raiškiojo skaitymo anglų
kalba konkurse “What a Beautiful World” dalyvavo ir Dainų progimnazijos mokinės: penktokė
Abigail Maria Parker (mokytoja Jūratė Valionienė), septintokė Kornelija Rusteikaitė (mokytoja
Aušra Ramanauskienė), aštuntokė Agnė Bagdanskaitė (mokytoja Danguolė Sinetar). 7c klasės
mokinė Kornelija Rusteikaitė pelnė I vietą 7-8 klasių mokinių grupėje. Ji deklamavo Willian
Brighty Rands eilėraštį „Great, wide, beautiful, wonderful world“. Sveikiname!!! Laimėtojams
skirti piniginiai prizai, dalyviams – saldžios dovanos.
******************************************************************************************

Geografijos žinių konkursas
6-8 klasių mokinių geografijos žinių konkurse, skirtame žymiai Lietuvos pedagogei,
kraštotyrininkei, geografijos mokytojai Genovaitei Dindienei atminti, dalyvavo devynių
Šiaulių miesto mokyklų mokinių komandos. Dainų progimnazijai atstovavo Augustė
Gočelkytė (6a klasė), Kornelijus Kulvinskas (6a klasė), Ignas Skrodenis (7b klasė),
Severinas Kvedaras (7a klasė), Kristupas Kauneckas (8a klasė) ir Ainius Pikūnas (8a klasė).
Konkurso metu buvo pateikti įvairaus sudėtingumo ir formų geografijos klausimai
globaliame (pasaulio), regioniniame (Europos) ir lokaliniame (Lietuvos ir Šiaulių miesto)
lygmenyse. Mokiniai turėjo galimybę ne tik pasitikrinti ir įsivertinti geografijos žinias, bet
ir praplėsti akiratį. Dainų progimnazijos mokinių komanda laimėjo I vietą ir buvo
apdovanota padėkos raštu bei prizais. Mokinius paruošė geografijos mokytoja Jūratė Grigaitytė-Mikienė. Dėkojame
dalyvavusiems ir šauniai pasirodžiusiems mokiniams!
*********************************************************************************

Šiaulių miesto rusų kalbos dailyraščio konkurso nugalėtojos!
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje susirinko 8 miesto progimnazijų – „Juventos“,
Jovaro, Dainų, „Romuvos“, Ragainės, Medelyno, Gytarių ir Vinco Kudirkos – mokiniai ir rusų
kalbos mokytojos. Čia vyko miesto 6 klasių mokinių dailyraščio konkursas. Jame savo
gebėjimus ir žinias parodė ir mūsų progimnazijos 6c klasės mokinės. Abi mergaitės užėmė
prizines vietas: Ugnė Glušniovaitė – II vietą, Karolina Mateikaitė – III vietą. Mokines
parengė vyresnioji rusų kalbos mokytoja Auksė Kravčenkienė.

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

Linksmasis anekdotas apie mokyklą!
Mokytoja:
- Petriuk, kodėl tu vėl vėluoji į pamokas?
- Jūs gi man sakėte, kad mokytis niekada ne per vėlu.

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