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Konferencijos
Metodinė - praktinė konferencija „Atradimo džiaugsmas pamokoje”
Balandžio 5 dieną Dainų progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų metodinė - praktinė konferencija
„Atradimo džiaugsmas pamokoje”. Konferencijoje dalyvavo pradinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai iš Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Kėdainių, Kauno, Telšių, Kupiškio,
Jonavos, Jurbarko, Tauragės, Vilniaus, Šilalės, Šiaulių miesto ir rajono ugdymo įstaigų. Konferencijos svečius
ir dalyvius pasveikino progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius ir palinkėjo pasidalinti patirtimi bei
pasisemti idėjų. Taip pat svečius ir dalyvius pasveikino dainavimo studija „Limpopo“ (vadovė Indrė Šukytė)
ir šiuolaikinio šokio studija „Kosmėja“ (vadovė Diana Maciuvienė).

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė ŠU doc. Socialinių mokslų daktarė Nijolė Bražienė ir
mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė. Konferencijoje darbo grupėse metu pedagogai pasidalino kritinio
mąstymo, bendradarbiavimo, gebėjimo dirbti komandoje, mokėjimo mokytis ugdymo patirtimi. Jie pasidalino
ir sėkmės istorijomis bei ugdymo priemonėmis, skatinančiomis mokinių mokymąsi ir žadinančiomis atradimo
džiaugsmą pamokoje. Mokytojai dalinosi metodine kūrybinio darbo, projektinių veiklų ir mokymosi
netradicinėse erdvėse patirtimi, mokinių tėvų iniciatyvų bei bendradarbiavimo skatinimo pavyzdžiais. Buvo
pasidalinta ir pamokomis skirtingose edukacinėse, netradicinėse erdvėse, nes tai naudinga, įdomu, motyvuoja
mokinius. Pastebėta jog tokios pamokos motyvuoja mokinius, suteikia galimybę praktiškai pamatyti bei
neretai išbandyti tai, ko klasėje neįmanoma padaryti. Pedagogai dalinosi patirtimi kaip ugdyti mokinius
naudojant elektronines mokymosi aplinkas, kurios padeda stebėti individualią pažangą, kūrybišką mąstymą.
Jie aptarė kaip sekasi suteikti pirmąsias žinias apie ekologiją, gamtos ir jos išteklių tausojimą, užterštumo
problemas ikimokykliniame amžiuje. Pastebėtas, jog ekologinių veiklų ir pamokų inovatyvumas bei
kūrybiškumas skatina vaikus netradiciškai pažinti artimiausią aplinką.
Konferencijoje pranešėjai pasidalijo savo patirtimi, sėkmės istorijomis. Apibendrinat buvo
akcentuojama, jog labai svarbus švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas, gebėjimas
pritaikyti ugdymo turinį, diferencijavimas bei individualizavimas, mokymo/si strategijų dermė. Visa tai
veiksniai, lemiantys sėkmingą skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą. Sėkmingas pamokos garantas – tinkamas
mokymo(si) metodų parinkimas, bendradarbiavimo, gebėjimo dirbti komandoje, mokėjimo mokytis ugdymas
Mokykla, o kartu ir mokytojas, privalo keistis, prisitaikydami prie naujos kartos poreikių.
Konferencijos organizatorė, pradinio ugdymo mokytoja Birutė Kasparienė
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Apskritojo stalo diskusija „Tikslas vienas“
Kovo 29 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko tėvų, lopšelių - darželių „Pupų pėdas“, „Trys nykštukai“,
„Pasaka“, „Dainelė“, „Rugiagėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir progimnazijos pradinio ugdymo
mokytojų apskritojo stalo diskusija „Tikslas vienas“.
Šeima, darželis ir mokykla - tai institucijos, atsakingos už jaunosios kartos parengimą savarankiškam
gyvenimui. Tėvų, auklėtojų ir mokytojų tikslas – vaiko, augančio žmogaus, būsimo piliečio ugdymas, todėl
visiems labai svarbu matyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką. Svarbu siekti jo geresnės
emocinės savijautos, padėti jam įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

Diskusijos metu priešmokyklinio ugdymo pedagogės, Rūta Čeledienė, Rasa Šurkienė, Sandra
Karaveckienė, iš lopšelių – darželių ,,Dainelė”, ,,Pupų pėdas”, pristatė prevencinę programą ,,Zipio draugai”,
pasidalino patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti šią programą. Dainų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo
grupės mokytoja Rasa Lideikienė parengė pranešimą ,,Vaiko vertybių formavimo būdai” bei aptarė, kokį
vaidmenį vaidina ugdymo įstaiga ir pedagogas formuojant vaiko vertybes. Į diskusiją aktyviai įsitraukė ir
tėvai. 1a klasės mokinio mamytė Vaida Paulauskienė skaitė pranešimą ,,Šeimos įtaka formuojant vertybes”,
kalbėjo apie bendradarbiavimo skirtumus, kurie išryškėja vedant vaikus į darželį ir mokyklą. Dainų
progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos pristatė prevencinę programą ,,Antras žingsnis”.
Apibendrinant diskusiją, buvo sukurta gėlių puokštė, simbolizuojanti bendrą visų tikslą – laimingą vaiką,
gebantį įveikti socialinius ir emocinius sunkumus. Puokštė pražydo vaiko sėkmės žiedais!
Tikimės, kad tėvų, lopšelio – darželio ir pradinio ugdymo pedagogų glaudus bendradarbiavimas ir dalijimasis
patirtimi padės siekti tvirtų vaiko socialinių emocinių įgūdžių mokymosi sėkmei bei vertybėms.
Renginio organizatorės Irena Povilauskienė, Rasa Lideikienė, Daiva Stonė
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Varžybos ,,Šviesoforas“
Balandžio 12 d. Jaunųjų technikų centre vyko Šiaulių miesto
pradinių klasių mokinių varžybos ,,Šviesoforas“. Mūsų progimnazijai
atstovavo Augustė Steponavičiūtė (1a klasė), Milda Baltrušaitytė (2 b
klasė), Paula Caltabellotta (3 d klasė), Greta Ribikauskaitė (4 b klasė).
Varžybų metu reikėjo sudėlioti kelio ženklų dėlionę, paaiškinti
netikėtas situacijas maketuose bei stebint vaizdo filmą apie eismą
kelyje, atlikti praktinę užduotį judrioje miesto gatvėje. Visoms
rungtims teisėjavo policininkai. Komanda surinko 138 taškus ir
iškovojo II vietą.
Sveikiname saugaus eismo būrelio komandą ,,Šviesoforiukai”
ir vadovę Ireną Povilauskienę!

Konkursas PANGEA
Kasmet viešoji įstaiga ,,VIMS – International Meridian
School“ organizuoja matematikos konkursą PANGEA.
Konkurso filosofija – visus dalyvius skatinti domėtis
matematika. Konkursą sudaro du etapai. Pirmame etape gali
dalyvauti visi norintys mokiniai. Į antrąjį etapą, kuriame
sprendžiami sudėtingi matematiniai uždaviniai, patenka
dalyviai, įveikę pirmojo etapo užduotis. Šiais mokslo metais į
antrąjį konkurso PANGEA etapą pateko 159 Lietuvos
penktokai. Džiaugiamės ir sveikiname 5a klasės mokinį Matą
Sketerską, kuris šiame konkurse tapo nugalėtoju.
Sveikiname Matą Sketerską ir jo matematikos mokytoją
Eriką Janušienę!

Šaškių turnyras
Balandžio 24 d. priešmokyklinio ugdymo grupės
ugdytinis Matas Dailida dalyvavo Šiaulių miesto PUG
ugdytinių šaškių turnyre. Matas tapo nugalėtoju, jis iškovojo Iąją vietą.
Sveikiname Matą Dailidą ir PUG mokytoją Rasą Lideikienę!

Sveikiname sportininkus
Dainų progimnazijos komanda Lietuvos mokyklų
žaidynių II etapo (Šiaulių miesto) lengvosios atletikos
kroso estafečių (2003m. gimimo ir jaunesnių mokinių)
varžybose iškovojo II-ąją vietą. Šiaulių miesto vicečempionai :
Dovilė Gilytė 7a, Abigail Maria Parker 7b, Miglė Česnauskytė
7a, Airida Medimaitė 8a, Laurynas Baranauskas 7b, Gabrielius
Malakauskas 6c, Domas Skirmantas 6a, Airidas Garbunovas 7a.
Sveikiname sportininkus ir jų mokytoją
Gražiną Mickuvienę!

„Saulės robotų mūšis 2018“
Balandžio 7 dieną, robotikos entuziastų būrys iš Lietuvos
ir Latvijos atvyko į pirmąkart Šiauliuose suorganizuotą
tarptautinį robotikos konkursą „Saulės robotų mūšis 2018“.
Varžybose kovėsi net 144 robotai. Varžybose dalyvavo 7 Dainų
progimnazijos mokiniai, jiems pasiruošti padėjo mokytojai
Jolita Kaupienė ir Ričardas Gečas.
III-ioji vieta atiteko mūsų progimnazijos ugdytinei
Kristinai Kaupaitei, sukonstravusiai „Tiltą su mašina“ iš
K`NEX robotikos rinkinio - konstruktoriaus detalių. Kristina ne
tik pademonstravo „Tilto su mašina“ veikimą, bet ir parašė
programą mažajam humanoidui „Edbot“ robotukui bei su juo
kartu linksmai ir išradingai pristatė savo kurto roboto veikimą.
Sveikiname Kristiną Kaupaitę ir jos mokytoją Jolitą
Kaupienę!

„Mažojo diktanto“ konkursas
Balandžio 20 dieną antrų klasių mokiniai dalyvavo „Mažojo
diktanto“ konkurse. Puikiai, be klaidų parašė net šeši mokiniai.
Nugalėtojams išaiškinti prireikė antro turo. Balandžio 27 d. diktantas
buvo rašomas dar kartą.
Pirma vieta atiteko 2c klasės mokinei Simonai Turauskaitei, antra
vieta – 2c klasės mokinei Urtei Gudonytei, trečia vieta – 2c klasės
mokinei Jutai Matijošaitytei ir 2a klasės mokiniui Arnui Sauleikai.
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Šaškių turnyro prizininkai
Balandžio 17 dieną Dubysos sporto mokykloje vyko
Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (Šiaulių miesto) šaškių
turnyras.
Dainų progimnazijos komanda iškovojo II-ąją vietą.
Sveikiname pradinių klasių mokinių komandą: Izabelę
Jepeikinaitę, Dominyką Vaikėną, Jorį Jokubauską, Martyną
Zyką.
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Matematikos olimpiados prizininkas
2018 m. kovo 28 d. Jovaro progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 3-4
klasių mokinių matematikos olimpiada. Pasitikrinti savo matematikos
žinias ir gebėjimus susirinko net 50 Šiaulių miesto bendrojo lavinimo
mokyklų trečiokų ir ketvirtokų. Mūsų progimnazijos 4a klasės mokinys
Dovydas Urmelis (mokytoja Rasa Blekaitienė) antrus metus iš
eilės laimėjo III vietą.
Sveikiname Dovydą Urmelį ir jo mokytoją Rasą Blekaitienę!
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,,Mažojo nacionalinio diktanto“
nugalėtojas
Kovo 6 d. Šiaulių Centro pradinėje mokykloje vyko konkursas
,,Mažasis nacionalinis diktantas“, į kurį susirinko iš visų bendrojo
lavinimo mokyklų geriausius rezultatus pasiekę 4 klasių mokiniai.
Mūsų progimnazijai atstovavo 4 b klasės mokinys Ignas
Klovas, kuris puikiai parašė diktantą ir laimėjo I vietą. Mokinį
konkursui ruošė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena
Povilauskienė.
Sveikiname Igną Klovą ir jo mokytoją Ireną Povilauskienę!
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Dailyraščio konkursas
„RAŠOM“

Lietuvių kalbos
olimpiados
prizininkai

Kovo 14 d. Romuvos progimnazijoje vyko Šiaulių m.
bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių
dailyraščio konkursas „RAŠOM“. Jame dalyvavo mūsų
progimnazijos 1-4 klasių dailyraščio konkurso
nugalėtojai. Jie visi savo amžiaus grupėse tapo
prizininkais. I – ąją vietą 3 klasių grupėje iškovojo 3c
klasės
mokinė Ema
Borusaitė (mokyt.
V.
Vaitkevičienė), II – ąją vietą 2 klasių grupėje pelnė 2c
klasės
mokinė Simona
Turauskaitė (mokyt.
L.
Mateikienė), II – ąją vietą 4 klasių grupėje iškovojo 4b
klasės
mokinė Guoda
Kubickaitė (mokyt.
I.
Povilauskienė), III – ąją vietą 1 klasių grupėje pelnė 1b
klasės mokinė Saulė Šiumberevičiūtė (mokyt. J.
Maziliauskienė).
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Kovo
1
dieną
progimnazijoje
vyko
Šiaulių miesto 3-4 klasių
mokinių lietuvių
kalbos
olimpiada. Pasitikrinti savo
lietuvių kalbos žinias ir
gebėjimus susirinko net 54
Šiaulių miesto bendrojo
lavinimo mokyklų trečiokai
ir ketvirtokai.
Mūsų progimnazijos mokiniai pasiekė puikių rezultatų.4 b klasės mokinys Ignas Klovas (mokytoja Irena
Povilauskienė) laimėjo I vietą. 3d klasės mokinė Paula Caltabellotta (mokytoja Birutė Kasparienė) – III
vietą. Sveikiname Igną, Paulą ir jų mokytojas!
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Dailaus rašto konkursas

Šiaulių Dainų progimnazijoje įvyko 1–4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas. Iš kiekvienos klasės
dalyvavo po du dailiausiai rašančius mokinius. Į konkursą susirinko 38 mokiniai, kurie varžėsi savo klasių
grupėse dėl prizinių vietų. Šių metų dailyraščio konkursas skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti. Konkurso
tikslas išaiškinti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo nugalėtojus.
Pirmųjų klasių grupėje I vietą laimėjo 1b klasės mokinė Saulė Šiumberevičiūtė (mokyt. J.
Maziliauskienė), II vietą – 1b klasės mokinys Augustas Aleksas (mokyt. J. Maziliauskienė), III vietą – 1a
klasės mokinys Benas Putramentas (mokyt. D. Stonė). Antrųjų klasių grupėje I vietą laimėjo 2c klasės mokinė
Simona Turauskaitė (mokyt. L. Mateikienė), II vietą – 2d klasės mokinė Beatričė Glazauskaitė (mokyt. A.
Navickienė), III vietą – 2a klasės mokinė Meida Mateikaitė (mokyt. R. Dilinskienė). Trečiųjų klasių grupėje I

vietą laimėjo 3c klasės mokinė Ema Borusaitė (mokyt. V. Vaitkevičienė), II vietą – 3b klasės mokinys Arnas
Šidlauskas (mokyt. R. Viliuvienė), III vietą – 3a klasės mokinė Aušra Norvaišaitė (mokyt. I. Kazymirkienė).
Ketvirtųjų klasių grupėje I vietą laimėjo 4b klasės mokinė Guoda Kubickaitė (mokyt. I. Povilauskienė), II
vietą – 4c klasės mokinė Julija Kudžmaitytė (mokyt.), III vietą – 4b klasės mokinė Elinga Kavaliauskaitė
(mokyt. I. Povilauskienė).
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Raiškiojo skaitymo konkursas „Tariu lietuvišką žodį“
Kovo 7 dieną Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 1-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo
konkursas „Tariu lietuvišką žodį“. Skaitovų meninę raišką vertino Šiaulių Dramos teatro aktorė Inga Norkutė,
Šiaulių universiteto Edukologijos katedros atstovė dokt. Skaistė Kovienė, Dainų progimnazijos bibliotekos
vedėja Rima Vainauskienė. Išaiškinti konkurso laureatai.
Pirmųjų klasių nugalėtojai: I vieta – Gabija Augustinavičiūtė (Dainų progimnazija), II vieta – Milda
Mikolonytė (Ragainės progimnazija), III vieta – Emilija Šimkutė („Romuvos“ progimnazija) ir Enrika
Pocevičiūtė (Dainų progimnazija). Antrųjų kl. nugalėtojai – I vieta Rokas Gasickas („Sandoros“
progimnazija), II vieta – Simona Žvigaitytė (Gytarių progimnazija), II vieta – Arnas Sauleika (Dainų
progimnazija) ir Gustas Janulis („Romuvos“ progimnazija). Trečiųjų kl. nugalėtojai: I vieta – Benediktas
Jonas Lebedis („Juventos“ progimnazija), II vieta – Matas Špėgys (Dainų progimnazija), III vieta – Andrėja
Kovaitė (Dainų progimnazija) ir Matas Gulbinas. Ketvirtųjų klasių nugalėtojai – Dainų progimnazijos
mokiniai: I vieta- Mija Gudavičiūtė, II vieta – Ema Steponaitytė, II vieta- Darija Dubinskaitė.
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Dainų festivalis – konkursas „Gamos pėdutės“
Balandžio 20 dieną vyko III – asis respublikos lopšelių darželių ugdytinių ir bendrojo ugdymo mokyklų
1 – 4 klasių mokinių dainų festivalis – konkursas „Gamos pėdutės“, kuriame dalyvavo Šiaulių, Kaišiadorių,
Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Jonavos mažieji dainorėliai. Renginio pradžioje mažuosius dainininkus
pasveikino Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius. Jis pasidžiaugė gausiu dainininkų būriu ir
visiems palinkėjo sėkmės.

Festivalio – konkurso dalyvius vertino komisija, kurios pirmininkė - Šiaulių 1 – osios muzikos mokyklos
chorinio dainavimo ir solfedžio mokytoja metodininkė Ginta Palujanskienė, bei nariai: Šiaulių Dainų muzikos
mokyklos chorinio dainavimo ir solfedžio mokytoja metodininkė Eugenija Balvočienė ir Šiaulių 1- osios
muzikos mokyklos vyresnioji solfedžio mokytoja Eglė Janušauskienė. Komisija išrinko pačius geriausius – I,
II , III vietos laimėtojus ir laureatus. Solistų kategorijoje I – osios vietos apdovanojimą pelnė solistė Adelė
Poškutė iš Radviliškio lopšelio darželio „Eglutė“(vad. Jolita Goštautienė), II – osios vietos apdovanojimą

pelnė solistė Urtė Jackūnaitė iš Šiaulių Dainų progimnazijos (vad. Gitana Šlėnė), III vietos – solistė Ieva
Brazinskaitė iš Kaišiadorių lopšelio darželio „Spindulys“ (vad. Jurgita Jašauskienė). Vokalinių ansamblių
kategorijoje I – osios vietos apdovanojimą pelnė Kaišiadorių lopšelio darželio „Spindulys“ mergaičių
kvintetas (vad. Jurgita Jašauskienė), II – osios vietos apdovanojimą – muzikos studija „Mozaika“ iš Šiaulių
Gytarių progimnazijos (vad. Neringa Ganusauskienė) ir II – osios vietos apdovanojimą pelnė 1 – 3 klasių
muzikos studija iš Šiaulių Salduvės progimnazijos (vad. Jurga Andriulienė). Laureato diplomai atiteko solistei
Austėjai Blinovaitei iš Joniškio (vad. Vytautė Sakalauskaitė) ir vokaliniam ansambliui „Mergaičiukės“ iš
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos (vad. Loreta Stankuvienė).
Festivalio – konkurso koordinatorė pradinio ugdymo muzikos mokytoja Gitana Šlėnė
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Nacionalinė viktorina „Esu katalikas“
Balandžio 20 dieną Trakų kultūros rūmuose vyko Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro
organizuotos nacionalinės viktorinos 4 klasių mokiniams ,,Esu katalikas“ II etapas. Viktorinoje dalyvavo
mokinių komandos iš visų Lietuvos vyskupijų, I etape užėmusios prizines vietas. I etapas vyko 2018 m. kovo
8 dieną. Mūsų mokyklai atstovavo ketvirtokės ir užėmė II vietą. Viktorina buvo skirta Lietuvos 100 metų
jubiliejui ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui.
Lietuvos vyskupai paskelbė 2018 – uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais, o Seimas
paskelbė Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300- ųjų metinių minėjimo metais.
Sveikiname Dainų progimnazijos 4a klases mokines: Viltę Mekšriūnaitę, Miją Gudavičiūtę, Skaistę
Degutytę, Vasarę Styraitę, nacionalinės viktorinos ,,Esu katalikas” II etape laimėjusias II vietą. Padėkas įteikė
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Po viktorinos
mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje.
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė
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Jaunųjų samariečių veikla
Balandžio 3 dieną Dainų progimnazijos jaunieji samariečiai: Danielė Medžiaušytė, Deimantė
Stančiukaitė, Laurynas Daukša, Miglė Stankutė, Miglė Buožiūtė, Gabija Kačiušytė, Ieva pašiškevičiūtė, Gustė
Gruzdaitė, Ugnė Glušniovaitė ir Viltė Mickytė lankėsi Šiaulių miesto Senelių globos ir Moters klinikoje,
reabilitacijos skyriuje. Tokie apsilankymai jau tapo progimnazijos samariečių veiklos tradicija, tikybos
mokytojos Laisvos Jankauskienės skatinami mokiniai du kartus per metus aplanko senelių globos namus.
Seneliai ir ten dirbantys socialiniai darbuotojai nuoširdžiai džiaugiasi tokiais nuoširdžiais apsilankymais.
Jaunieji samariečiai parengė velykinę programėlę, sveikino senelius su šv. Velykomis ir dovanojo savo
rankomis pagamintas dekoracijas. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė
džiaugėsi jaunųjų samariečių apsilankymu, linkėjo sėkmės moksle, būti nuoširdiems ir visada skleisti gerumą.
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė

Patyriminio ugdymo diena
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Balandžio 19 d. Dainų progimnazijos mokiniai dieną skyrė tyrinėjimams. Penktokai keliavo Talkšos
ekologiniu taku ir parengė pateiktis apie stotelėms būdingą fauną ir florą. Septintokai tyrinėjo Šiaulių miestą.
Tyrimo „Istoriniai Šiauliai“ metu ieškojo, kokių pėdsakų ir kokį palikimą Šiauliams davė apie 200 metų
Lietuvoje gyvavusi Zubovų dinastija. Tyrimo „Mažoji architektūra Šiaulių bulvare“ metu, „prisimatavę“
batus, ieškojo skulptūrų ar meninių kompozicijų. Tyrime „Laikrodžiai Šiauliuose“ mokiniai ieškojo išskirtinių
laikrodžių. Aštuntokai dieną praleido Šiaulių Lieporių gimnazijos laboratorijose. Patyriminio ugdymo dieną
mokiniai užbaigė tyrimų pristatymais, kur pasidalino patirtais įspūdžiais, išvadomis ir pasiūlymais.
Matematikos mokytoja A. Eitutienė
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,,DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“

Kovo 3 dieną Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijoje
vyko 2017-2018 m. Lietuvos mokyklų žaidynių
mokinių (2007 m. gimimo ir jaunesnių) estafečių
,,DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“ zoninės varžybos.
Šaltą šeštadienio rytmetį linksmi ir kovingai nusiteikę
Dainų progimnazijos mažieji sportininkai išvyko į
zonines estafečių varžybas Panevėžyje. Dainiečiai
kovojo negailėdami jėgų ir Šiaulių miestui iškovojo II vietą nusileisdami vikrumu tik Panevėžio komandai.
Sveikiname II vietos laimėtojus Dainų progimnazijos sportininkus: A.Žemaitytę, A.Zumbakytę, S.Degutytę,
V.Bačiulytę, G.Valiulytę, J.Tamulionytę, Ū.Dambrauskaitę, J.Zauraitę, V.Zbarauskytę, E.Degutį, V.Kaunietį,
V.Šukį, D.Urmelį, R.Telnovą, A.Jegorovą, D.Vaikėną, I.Jonaitį, J.Stripinį, T.Aninkevičių.
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Turiningos atostogos

Pavasario atostogų metu, balandžio 5-7 dienomis, 7b ir 8c klasių mokiniai su klasių vadovėmis J.
Valioniene ir A. Ramanauskiene bei tėveliais vyko į kruizą Ryga – Stokholmas. Kruizo dalyviai keliavo keltu
„Romantika“. Jie Švedijos sostinėje stebėjo Karališkosios garbės sargybos keitimąsi. Tai stulbinantis reginys,
vykstantis kiekvieną dieną 12 valandą ir suburiantis stebėtojus turistus.
Nepaisant lietingo oro, Stokholme sužavėjo Karališkieji rūmai, Didžioji aikštė, Stokholmo katedra,
Miesto rotušė, Parlamento rūmai. Mokiniams buvo įteikti žemėlapiai ir jie patys puikiai sugebėjo surasti visas
lankytinas vietas. Dėl statybos klaidų laivas nuskendo per pirmąjį reisą, o po 333 metų jis vėl iškeltas į
sausumą… Kelionės metu ir mokiniai, ir klasių vadovės, ir tėveliai įsitikino, kad Stokholmas – viena
gražiausių Europos sostinių.
7b ir 8c klasės vadovės J. Valionienė ir A. Ramanauskienė
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Dainų progimnazijos muziejaus vedėja Irena Kazymirkienė, jaunųjų žurnalistų būrelis

