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Nepriklausomybės atkūrimo diena

Visą kovo antrąją savaitę progimnazijoje - šventiška nuotaika. Pirmojo aukšto fojė papuošė mokinių
kūrybiniai darbai - eilėraščiai, sveikinimai ir piešiniai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Kovo 9 – ąją pertraukų metu skambėjo dainos apie Lietuvą, laisvę. 12 valandą mokiniai ir mokytojai
rinkosi į bendras mokyklos erdves ir giedojo Lietuvos Respublikos himną.
Po pamokų A, B ir C komandos, sudarytos iš 5 – 8 klasių mokinių, rungėsi draugiškoje viktorinoje
„Pažinkime Lietuvą“. Mokiniams teko atlikti pačias įvairiausias užduotis – atpažinti Lietuvos vietoves,
istorinius įvykius, geografinius objektus. Visos komandos dirbo darniai ir linksmai, nes pagrindinis tikslas buvo
ne konkuruoti ar varžytis, bet kuo daugiau sužinoti bei visiems pabūti drauge.
Istorijos mokytoja R. Gedminienė
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11 nuotraukų Lietuvai
Kovo 9 dieną Šiaulių Normundo Valterio jaunimo
mokykla ir Turizmo informacijos centras organizavo žygį ,,11
nuotraukų Lietuvai“, kuris buvo skirtas Lietuvos Šimtmečiui
ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. „Šimtmečio“ maršrutą
išbandė bei nusifotografavo prie 30 svarbiausių objektų, atskleidžiančių
miesto kelią per valstybingumo šimtmetį, ir mūsų progimnazijos
mokiniai.
Neformaliojo švietimo organizatorė I. Šukytė
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Pagerbti Lietuvos laisvės kovų dalyviai

Kovo 11 – ąją vyko Lietuvos laisvės kovų dalyvių pagerbimo iškilmės. Jose dalyvavo ir Dainų
progimnazijos bendruomenės atstovai. Eisenos priekyje žingsniavo miesto ugdymo įstaigų mokiniai, kurie
pasikeisdami, perduodami iš rankų į rankas, pagarbiai nešė Lietuvos trispalvę. Prisikėlimo aikštėje įvyko
iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.

Šis, jau tradicija tapęs, žygis kiekvienais metais suburia šimtus šventiškai nusiteikusių šiauliečių, kurie
bendra eisena ir iškilmėmis pagerbia Lietuvos laisvės kovų dalyvius ir jų nuveiktus darbus.
Neformaliojo švietimo organizatorė I. Šukytė
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Progimnazijoje - „Misija Sibiras“ dalyvis
,,Misija Sibiras“ – Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas. Šio projekto idėja
gimė prieš 12 metų. Projekto tikslas – noras išsaugoti istoriją gyvą čia ir dabar. ,,Misija Sibiras“ dalyviai vyksta
į apleistas Sibiro vietoves susitikti su dar ten tebegyvenančiais lietuvių tremtiniais ir sutvarkyti apleistas
kapavietes.
Kovo 27 dieną mokykloje viešėjo „Misija Sibiras“ dalyvis Laimis Kasperavičius. Salėje susirinkusiems 6
– 7 klasių mokiniams dalyvis nuoširdžiai, jautriai, patraukliai, įdomiai papasakojo apie 2017 metų ekspediciją
į Irkutsko sritį. Susirinkusiųjų dėmesį patraukė pasakojimai ir nuotraukos, kaip atrodo lietuvių kapinės Irkutsko
srityje, kaip gyvena tie lietuviai, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nusprendė ten pasilikti. Mokiniams taip pat
buvo įdomu išgirsti ir kaip atrenkami dalyviai šiai misijai (juk iš 908 pateiktų prašymų į misiją išvažiavo tik 16
žmonių). Mokykla gavo dovaną – nuotraukų kolekciją iš ekspedicijos.
Istorijos mokytoja R. Gedminienė
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Pilietiškumo forumas „Kurianti valstybė – laisva valstybė“
Kovo 14 dieną „Romuvos“ gimnazijoje vyko tradicinis pilietiškumo forumas „Kurianti valstybė – laisva
valstybė“. Jame dalyvavo ir mūsų progimnazijos aštuntokai. Mokiniai diskutavo, atliko kūrybines užduotis,
inscenizuodami istorinių asmenybių gyvenimą sakė viešas kalbas. Dalyviai taip pat aptarė ir paauglių problemas
bei siūlė jų sprendimo kelius ir būdus, pildė minčių žemėlapius.
Renginio pabaigoje – forumo dalyviai kūrybiškai atsisveikino. Jų kūrybingumą įprasmino lietuvių liaudies
daina, savos kūrybos eilėraštis, šiuolaikiškos mintys.
Per kūrybingumą – į laisvą valstybę!
Istorijos mokytoja R. Gedminienė
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Viktorina „Šimtas žingsnių per Lietuvą“
Lietuva iškilmingai šventė Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejų. Renginiai šiai istorinei datai
pažymėti vyksta ir toliau. Mūsų mokykloje vyko 7-8 klasių mokinių viktorina ,,100 žingsnių per Lietuvą“.
Septintokai ir aštuntokai ieškojo atsakymų į jiems pateiktus klausimus iš Lietuvos istorijos, literatūros, kultūros
istorijos, geografijos bei kitų sričių. Mokiniai turėjo prisiminti, kas pirmasis Lietuvos olimpinis čempionas, kaip
vadinasi filmas apie Darių ir Girėną, kokia upė išteka iš Platelių ežero ir pan. Tokios viktorinos ne tik lavina
atmintį, patikrina mūsų erudiciją, bet ir suteikia žinių, praplečia akiratį. Štai ne visi žinojo, o dabar galbūt
įsidėmės, kad laikinieji pinigai po Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. liaudyje buvo vadinamai
,,vagnorkėmis“ arba ,,žvėriukais“, kad Lietuvoje gyvena graužikai miegapelės, įrašytos į Raudonąją knygą, o
didžiausias ežeras, esantis tik mūsų šalies teritorijoje, Dysnai, užima net 24 km.2plotą. Aktyviausi viktorinoje
buvo 8c klasės mokiniai B.Danikauskas, V.Mickytė, 8b – G.Valionis, U.Vaitkutė, A.Vertelis. Reikia tikėtis,
kad daugelis viktorinos dalyvių suprato: savo kultūros pažinimas padeda suvokti save kaip šios šalies
pilietį, padeda augti.
Lietuvių kalbos mokytoja I. Valeikienė
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Orientacinis žaidimas „Pažink Šiaulių miestą“
Kovo 13 dieną Didždvario gimnazijoje vyko 5 – 5 klasių
orientacinis žaidimas „Pažink Šiaulių miestą“. Šiame žaidime dalyvavo
ir II-ąją vietą iškovojo mūsų progimnazijos mergaičių komanda.
Netradicinė renginio forma – orientacinis žaidimas padėjo ne tik pažinti
miestą reprezentuojančias įmones ir organizacijas, bet ir tobulino
bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, ugdė kantrybę, pastabumą,
kūrybingumą, gebėjimą orientuotis. Gavę vokus su „mįslėmis“ –
įmonių pavadinimais, komandos jų ieškojo centrinėje miesto dalyje, o
suradę, prie jų fotografavosi.
Ta komanda, kuri greičiausiai įminę „mįsles“, turėjo grįžti į
gimnaziją ir parodyti nufotografuotus objektus. Komisija, suskaičiavusi
surastų Šiaulių miesto objektų skaičių ir įvertinusi per kiek laiko
užduotys atliktos, skyrė prizines vietas ir apdovanojimus.
Profesinio orientavimo konsultantė G. Kielaitė
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Sveikiname

Šiaulių miesto 7-ų klasių anglų kalbos
olimpiadoje 7c klasės mokinys Domantas
Tammi iškovojo III-iąją vietą.
Sveikiname Domantą Tammi ir jo anglų
kalbos mokytoją metodininkę
Kristiną Bliūdžiuvienę.

2018 m. kovo 14 d. Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 3-4 klasių mokinių pasaulio
pažinimo olimpiada. Joje dalyvavo 49 trečiokai ir ketvirtokai iš Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų.
Mokiniai turėjo atsakyti į įvairius klausimus apie Saulės sistemą, gyvūniją, augaliją, vandenį, ekologiją ir
kt. Mūsų progimnazijos mokiniai pasiekė puikių rezultatų. 4 b klasės mokinė Smiltė Gedgaudaitė laimėjo I
vietą. 4 b klasės mokinys Ignas Klovas iškovojo II vietą. 3d klasės mokinė Greta Kaminskaitė laimėjo III
vietą.

Sveikiname 3d klasės mokinę
Gretą Kaminskaitę ir jos mokytoją
Birutę Kasparienę

Sveikiname 4b klasės mokinius
Smiltę Gedgaudaitę, Igną Klovą ir jų mokytoją
Ireną Povilauskienę
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Konferencijos
Respublikinė dorinio ugdymo mokinių ir mokytojų metodinė –
praktinė konferencija
Kovo 23 dieną Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko IX – oji respublikinė dorinio ugdymo mokinių ir
mokytojų metodinė – praktinė konferencija ,,Kuriame pamoką. Mokinių saviraiškos galimybės dorinio ugdymo
pamokose‘‘. Geros mokyklos koncepcijoje pabrėžiama, jog „gera mokykla – pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis
ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo/si sėkmės siekianti mokykla”.

Konferencijos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams pasidalinti gerąja darbo patirtimi apie
mokinių saviraiškos galimybes dorinio ugdymo pamokose. Dorinis ugdymas yra neatsiejama visapusiškos
asmenybės ugdymo dalis, kryptingas dorinių nuostatų ir asmens kompetencijų puoselėjimas. Ugdymas
(mokymas) padeda mokiniui įgyti įvairias jam ir visuomenei svarbias kompetencijas, moko lankstumo kintant
aplinkai bei gebėjimo susidoroti su iššūkiais, skatina savarankiškai kelti klausimus ir mąstyti. Konferencijoje
Dainų progimnazijos 8c kl. mokiniai G. Gruzdaitė ir T. Balčiūnas skaitė pranešimą tema ,,Kelias vertybių
šviesoje“, I. Pašiškevičiūtė ir G. Gruzdaitė pristatė pranešimą ,,Mūsų dvasiniai autoritetai“. Mokinius parengė
tikybos mokytoja L. Jankauskienė.
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė
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Mokinių lietuvių ir užsienio kalbų konferencija
„Mokausi ir augu“
Kovo 21 dienos popietę Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto
5-8 klasių mokinių lietuvių ir užsienio kalbų konferencija „Mokausi ir augu“.
Konferencijos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi ir bendravimą siekiant
atskleisti, kokie būdai, metodai padeda mokiniams mokytis, skatina jų vidinę
motyvaciją, plėtoti socialinę kompetenciją, lavinti viešo kalbėjimo gebėjimus
bendraujant ir bendradarbiaujant netradicinėje aplinkoje.
Darbas konferencijoje vyko 3 kryptimis: lietuvių kalbos, užsienio (anglų)
kalbos ir antrosios užsienio (rusų, vokiečių, prancūzų) kalbos sekcijose. Dainų
progimnazijos mokiniai kartu su mokytojomis dalyvavo visų darbo grupių veiklose:
lietuvių kalbos – 5a klasės mokinės Aistė Rudytė ir Lėja Kazlauskaitė (mokyt.
A.Valaikienė), septintokės Vėjūnė Budrytė ir Greta Ralytė (7c kl., mokyt. V.
Tolvaišienė), anglų kalbos – 8c klasės mokinė Rugilė Jovaišaitė (mokyt.
A.Ramanauskienė), rusų kalbos – 8c klasės mokinė Karolina Mateikaitė (mokyt. A.
Kravčenkienė). Aistė ir Lėja skaitė pranešimą tema „Siūlome perskaityti“, Vėjūnė
ir Greta – „Pirmyn į „atjungtą“ ateitį“, Rugilė – „Anglų kalba yra puiku!“, Karolina
– „Mano sėkmingas užsienio (rusų) kalbos mokymosi receptas“.
Rusų kalbos mokytoja A. Kravčenkienė
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Renginiai
„Žemė – mūsų namai“

„Žemė – mūsų namai“, – tokiu šūkiu Dainų progimnazijos bendruomenė pradėjo renginių ciklą, skirtą
Žemės dienai paminėti. Pirmiausia mokiniai rinkosi į progimnazijos kiemą pasveikinti Žemę bei pakelti Žemės
vėliavą. Eilėraščiu „Tėvynė šneka“ mokinius sveikino 3a klasės mokinė Andrėja Kovaitė. Progimnazijos
mokinių tarybos pirmininkė, 8b klasės mokinė Anetė Vozgirdaitė visus mokinius ragino būti pilietiškais bei
tausoti gamtą.

Pradinių klasių mokiniai surengė nuostabų madų šou pasirodymą, kuriame demonstravo savo kūrybos
darbus iš antrinių žaliavų. 8c klasės mokiniai aplankė Šiaulių Birutės vandenvietę, sužinojo, iš kur atkeliauja
vanduo į mūsų namus, kokia įranga tam naudojama. Penktokai dalyvavo aktyviuose užsiėmimuose „Kodėl
reikia žavėtis augalais?“, kuriuos vedė Šiaulių Universiteto Botanikos sodo jaunesnioji mokslo darbuotoja dr.
Rimanta Vainorienė. Paskui mokiniai piešė savo gražiausią augalą bei kūrė floristines kompozicijas „Pirmoji
žaluma Žemei“. Šeštųjų klasių mokiniai buvo išvykę į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją,
kurioje pasimatavo savo keliamo triukšmo lygį, pamatė žmogaus organizme galinčius gyventi parazitus. Po
pažinties su laboratorija keliavo Talkšos ežero pažintiniu taku, grožėjosi žiemos vis dar sukaustyta gamta.
Septintų klasių mokiniai Šiaulių Universiteto bibliotekoje klausėsi paskaitos apie žiedadulkių svarbą bei poveikį
žmogui, po to susipažino su gamtos muziejumi. 8 a ir 8b klasės dalyvavo paskaitoje apie Lietuvos saugotinų
augalų sąrašą, domėjosi Lietuvos svetimžemiais augalais, invazinėmis rūšimis bei Lietuvos nykstančiais
augalais. Paskaitą skaitė Šiaulių Universiteto Botanikos sodo direktorius doc. dr. Martynas Kazlauskas.

Mokiniai taip pat gilino aplinkosaugines žinias dalyvaudami viktorinoje bei pažindami pietinio
mikrorajono visuomeninius bei gamtinius objektus. Žemės dieną Dainų progimnazijos mokiniai įvairiuose
renginiuose aktyviai gilino aplinkosaugos žinias.
Geografijos mokytoja A. Kavanauskaitė-Lukšė
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Šiaulių meteorologijos stotyje
Kovo 19-22 dienomis šeštųjų klasių mokiniams geografijos
pamokos vyko Šiaulių meteorologijos stotyje. Čia jie galėjo patirti
ir praktiškai pritaikyti jau įgytas teorines geografijos žinias.
Šeštųjų klasių mokiniai susipažino su meteorologijos
stoties darbo metodika, įvairiais įrenginiais, skirtais fiksuoti
atmosferos reiškinius, domėjosi meteorologo darbo specifika.
Geografijos mokytoja A. Kavanauskaitė-Lukšė
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Kūrybinės dirbtuvės „Neieškok žodžio kišenėje“
Kovo 22–osios popietę Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių
mokinių kūrybinės dirbtuvės „Neieškok žodžio kišenėje“. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo aktyvūs bei išradingi
mokiniai iš Gytarių, „Sandoros“, Ragainės, „Romuvos“, Zoknių, Dainų progimnazijų. Dalyviai turėjo atlikti
įvairias kūrybines užduotis. Taip mokiniai skatinami plačiau ir nuodugniau domėtis literatūra, plėsti akiratį,
formuotis filologinę kultūrą. Dalyvių nuomone, smagu ugdytis gebėjimą raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti
mintis žodžiu ir raštu Renginio pabaigoje 5-6 klasių mokinių komandos už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą buvo
apdovanotos padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis. Kūrybinių dirbtuvių „Neieškok žodžio kišenėje“
organizatorės - Dainų progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos – džiaugiasi galėdamos puoselėti mokinių
kūrybingumą, originalumą ir saviraišką.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A.Pigulevičienė
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Lietuvos VEX IQ robotų varžybos
Kovo 23 dieną Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje
vyko Lietuvos VEX IQ robotų varžybos. Į jas atvyko
komandos iš Šiaulių, Alytaus, Klaipėdos, Pagėgių,
Švenčionių mokyklų.
Varžybų dalyviai varžėsi trijose rungtyse.
Dalyvaujant šiose varžybose nepakako vien tik puikiai
valdyti robotą, bet reikėjo ir puikių darbo komandoje
įgūdžių, išradingumo bei kūrybiškumo.
IT mokytoja J. Kaupienė

Dainams40Daimans40Dainams40Dainams40Daimans40Dainams40Dainams40Daimans40

Konkursas ,,Šokdynių virtuozės”
2018 m. kovo 22 dieną Dainų progimnazijoje vyko tradicinis Šiaulių miesto progimnazijų mergaičių
konkursas ,,Šokdynių virtuozės”. Varžybų dalyves pasveikino ir sėkmės pavasarine daina palinkėjo Dainų
progimnazijos 2b klasės mokinė Viltė Paplauskaitė.
Šešios progimnazijų komandos rungėsi penkiose estafetėse. Po atkaklios kovos nugalėjo Dainų
progimnazjos komanda, surinkusi 6 komandinius taškus: Šarūnė Ivanovaitė (8b), Rugilė Masandukaitė (7c),
Dovilė Gilytė (7a), Gustė Gruzdaitė (8b). Antroje vietoje, nusileidusi nugalėtojoms keturiais taškais, liko
„Romuvos“ progimnazijos komanda, o trečioji vieta atiteko Salduvės progimnazijos atstovėms.
Varžybų nugalėtojų ir prizininkių komandos apdovanotos Dainų progimnazijos žvaigždžių taurėmis ir
diplomais.
Varžybų organizatorė ir vyr. teisėja, kūno kultūros mokytoja G. Mickuvienė
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Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2018“

Kovo 19-23 dienomis Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo respublikinėje
akcijoje Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2018“. 7-tų klasių mokiniams paskaitą patyčių prevencijos tema
skaitė policijos pareigūnas. Mokiniai buvo raginami pastebėjus patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą, nelikti
abejingais, aktyviai reaguoti, aiškiai išsakyti ir parodyti savo nepritarimą patyčioms, ištiesti pagalbos ranką,
pranešti apie tai mokytojams, tėvams.
Kovo 19-20 dienomis vyresnieji mokyklos mokiniai 3-4 klasių mokiniams organizavo viktoriną.
Pradinukai dirbo grupėse: ieškojo atsakymų į užduotus klausimus, diskutavo, atliko pateiktas užduotis. Renginio
pabaigoje visi buvo apdovanoti saldžiais prizais, įteiktos padėkos.
Kovo 20 dieną socialinė pedagogė Jūratė Tamulevičienė skaitė paskaitą mokinių tėvams. Kovo 21 dieną
visi progimnazijos mokiniai ir mokytojai buvo kviečiami ateiti į mokyklą su spalvotomis ir/ar skirtingomis
kojinėmis, dalyvauti akcijoje „Spalvotos ir skirtingos kojinės“. PUG mokiniai buvo suburti į kūrybines
dirbtuves „Mano svajonių kojinė“, kurių metu papuošė kojines įvairiais raštais.
Visą savaitę informacinių technologijų pamokose 5-8 klasių mokiniai ruošė elektroninius atvirukus apie
draugystę, viešosiose erdvėse buvo demonstruojamos skaidrės „DRAUGYSTĖ“, apie kito supratimą, pagalbą,
klasių valandėlių metu kalbėta apie draugiškus santykius ir toleranciją.
Dainų progimnazijos Vaiko gerovės komisija, organizavusi šiuos renginius, linki mokiniams būti draugiškiems,
supratingiems ir tolerantiškiems.
VGK nariai
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Akcija „Maisto bankas“

Kovo 24 dieną Šiaulių mieste vykusioje akcijoje „Maisto bankas“ dalyvavo Dainų progimnazijos 5 – 8
klasių jaunieji samariečiai: Adelina Ivanavičiūtė, Adrija Ainaitė, Gustė Mikalauskaitė, Ema Šiaulytė, Deimantė
Dubauskaitė, Kamilė Sausdravaitė, Ugnius Januškis, Miglė Buožiūtė, Gabija Kačiušytė, Deimena Milvydaitė,
Rūta Lukauskaitė, Emilija Valantinavičiūtė, Ieva Pašiškevičiūtė, Ugnė Glušniovaitė, Viltė Mickytė. Prekybos
centre „Iki“ (Vilniaus g.) mokiniai rinko maisto produktus, kurie bus išdalinti skurstančioms šeimoms. Tikybos
mokytoja Laisva Jankauskienė nuoširdžiai dėkoja visiems, aktyviai dalyvavusiems šioje akcijoje.
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė
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Dainų progimnazijos muziejaus vedėja Irena Kazymirkienė, jaunųjų žurnalistų būrelis

