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Dainų progimnazijos laikraštis
2017 metų gruodis
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Įžiebta kalėdinė eglutė
Ankstyvą gruodžio 4 d. rytą Dainų progimnazijoje įžiebta kalėdinė eglutė. Į pamokas skubančius mokinius
bei juos atlydėjusius tėvelius, mokytojus pasitiko snieguolės (chorelis, mok. G. Norvaišienė), sniego seniai (3a
klasės mokinių ansamblis), progimnazijos orkestras „Brass Bend Dainai“ (mok. A. Kavaliauskis). Merginų
ansamblis (mok. I. Jonavičienė), solistės Urtė Jackūnaitė ir Meida Lionaitė (mok. I. Šukytė) dovanojo šiltas
kalėdines dainas. Kalėdų eglę puošė 5-8 kl. mokiniai su technologijų mokytoja S. Motuzaite-Juriene, kurie
pagamino net 150 vintažinių kalėdinės eglutės žaisliukų. Šalia nušvito ir įspūdingo dydžio senis besmegenis –
Tėvų klubo „Nerealieji“ dovana.
Linkėdami jaukių, stebuklingų artėjančių švenčių. sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorius V.
Varanavičius ir Mokinių tarybos pirmininkė A. Vozgirdaitė,
Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė J. Valionienė
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Advento renginys ,,Sužibo Betliejaus žvaigždė“
Gruodžio 14 d. Dainų progimnazijos 1- 8 kl. mokiniai susirinko į
Advento renginį ,,Sužibo Betliejaus žvaigždė“. Progimnazijos direktorius
V. Varanavičius pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių
vyskupą E. Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčios kleboną S. Paliūną. Renginio pradžioje mokyklos direktorius
pasidžiaugė, kad kiekvienais metais pas mus apsilanko gerbiami svečiai,
visiems palinkėjo ramybės laukiant Kalėdų šventės, kad susikauptume,
Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas E. Bartulis, pamąstytume, ką nuveikėme, ką ruošiamės nuveikti, pasidžiaugtume
progimnazijos direktorius V. Varanavičius ir šeimos židiniu, šeimos ramybe. Jo Ekscelencija vyskupas E. Bartulis
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
pasveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, pasidžiaugė mokinių
bažnyčios klebonas S. Paliūnas
suvaidinta Kristaus gimimo istorija, ragino dalintis meile, linkėjo, kad
Jėzus ateitų į kiekvieno žmogaus širdį:
,,Mylėkime, džiaukimės gyvenimu ir visa širdimi mylėdami Dievą
nepamirškime, kad vienas kitą turime mylėti, tada kursime Meilės ir
Tiesos Karalystę, dėl kurios atėjo Jėzus į pasaulį“. Klebonas S.Paliūnas
kvietė daryti gerus darbus ir linkėjo gražiausių Viešpaties Užgimimo
švenčių, kad Viešpats būtų gyvenimo kelias ir palydovas. Advento
renginio pabaigoje vyskupas pakvietė giedoti giesmę ir palaimino visą
mokyklos bendruomenę. Renginį organizavo tikybos mokytoja
L.Jankauskienė, o vedė 8c kl. mokiniai G. Gruzdaitė bei D.
Vaicekauskas. Šiltų, nuostabiai gerų ir prasmingų Šv. Kalėdų visai
Advento renginio
Dainų progimnazijos bendruomenei!
,,Sužibo Betliejaus žvaigždė“ metu
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė
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Kalendoriaus ,,Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai“ pristatymas
2017 m. lapkričio mėn. 23 d. Dainų progimnazijoje Šiaulių vyskupas E. Bartulis pristatė savo parengtą
ir išleistą 2018 m. kalendorių ,,Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai“. Dainų progimnazijos direktorius V.
Varanavičius pasidžiaugė Jo Ekscelencijos Šiaulių vyskupo E. Bartulio atvykimu. Merginų grupė ,,Sakuros‘‘
visus pradžiugino gražiomis giesmėmis. Samarietės G. Januškytė, G. Kačiušytė, D. Milvydaitė, K. Pikelytė,
M.Buožiūtė, K. Valaitytė parodė sceninį vaizdelį ,,Vilties šviesa“. Renginyje skambėjo merginų ansamblio
giesmės (vadovė I. Jonavičienė). 4a kl. mokinė G. Andrašiūnaitė atliko kelis kūrinius saksofonu. Mokykloje
svečiavosi Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas S. Paliūnas. Vyskupo
kalendoriaus pristatymas paliko gilų įspūdį.
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė

Šiaulių vyskupas E. Bartulis bendrauja su
renginio dalyviais

Šiaulių vyskupas E. Bartulis

Mokytoja L. Jankauskienė ir
Dainų progimnazijos mokiniai
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Senelių ir vaikų globos namuose
Šiaulių Dainų progimnazijos 3 – 8 klasių mokiniai, lydimi tikybos mokytojos L. Jankauskienės bei
muzikos mokytojos I. Jonavičienės aplankė senelių ir vaikų globos namus, parodė jiems kalėdinį vaidinimą
,,Sužibo Betliejaus žvaigždė“, su meile ir nuoširdumu dovanojo kalėdines giesmes ten gyvenantiems
globotiniams. 3d ir 3e klasių mokiniai ir jų mokytojos B. Kasparienė, N. Vėlienė seneliams dovanojo pačių
pagamintas atvirutes su gražiais linkėjimais. Visą gruodžio mėnesį mokykloje vykusios akcijos ,,Gerumu
sušildyk“ metu mokytojai, mokiniai, jų tėveliai gausiai aukojo įvairių daiktų, žaislų, maisto produktų, rūbų,
knygų – visa tai padovanota aplankytiems vaikams globos namuose. Tikybos mokytoja nuoširdžiai dėkoja
progimnazijos bendruomenei, administracijai, mokytojams, mokiniams, tėveliams už parodytą gerumą ir linki
gražių, prasmingų ateinančių metų. Teprisipildo Jūsų širdys Kalėdinio džiaugsmo. Tegul kiekviena diena būna
paženklinta iš Jūsų širdies trykštančios Meilės vieni kitiems gerumo darbais. „Meilė – tai yra tai, kai tu gali
dalintis.“
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė

Dainų progimnazijos mokiniai senelių ir vaikų globos namuose
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Paramos akcija ,,Laimės keksiukai 2017“

Šių metų gruodžio 6 – 15 dienomis Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko paramos akcija ,,Laimės
keksiukai 2017“. Šios akcijos tikslas buvo paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus, surinktas lėšas
skiriant Alekso Gutmanio, Karinos Bortnikovos ir Jauniaus Lukoševičiaus gydymui. 5 – 8 klasių mokiniai
gruodžio 6 – 15 dienomis kepė keksiukus per technologijų pamokas su mokytojos Gitanos Petronaitienės
pagalba. Iškepti keksiukai buvo pardavinėjami pertraukų metu. Pradinių klasių mokiniai namuose keptais
keksiukais prekiavo savo aukštų fojė. Mokytojai ir mokiniai, pirkdami keksiukus, parėmė akciją. Gruodžio 15
d. technologijų mokytoja Sandra Motuzaitė – Jurienė kartu su keramikos būrelio mokiniais dalyvavo mokinių
kalėdinių darbų parodoje – mugėje „Gerumo akcija“, kuri vyko prekybos ir laisvalaikio centre – „Akropolis“.
Gautus pinigus už parduotus gaminius perdavė „Laimės keksiukai“ akcijos organizatoriams. Prie šios akcijos
prisidėjo ir tėvų klubas „Nerealieji“, kurie vykdė keksiukų prekybą mieste. Keksiukais buvo prekiaujama –
UAB „Metrada“, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje ir UAB „Nostrada“. Per šias 2
savaites buvo surinkta ir paaukota net 1135 Eur. Ačiū už aukojusiųjų gerumą!
Mokinių tarybos koordinatorė I. Šukytė
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Buvusių progimnazijos mokinių susitikimas „Čia mūsų namai“
Pasivaikščioję skirtingais keliais ir takeliais, lietingo rudens penktadienio vakarą gražus būrys buvusių
mokinių žengė taku, kuris veda į Dainų progimnaziją. Visus, susirinkusius į tradicinį buvusių progimnazijos
mokinių susitikimą, pasveikino progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius. Jis pasidžiaugė
susirinkusiųjų gausumu, visus pakvietė pasidalinti užplūdusiais prisiminimais bei kartu apžiūrėti
atsinaujinusias mokyklos erdves.
Buvusios tuometinės 15 vidurinės mokyklos mokinė, o dabar čia fiziką dėstanti Giedrė Kielaitė
pasidalino savo mintimis apie anuometinę mokyklą ir pasidžiaugė galimybe dirbti mokytoja jau modernia
tapusioje progimnazijoje. Prisiminimais dalijosi ir buvę mūsų progimnazijos mokiniai Gabrielė Nosamaitė ir
Klaidas Lelys bei susirinkusiems dovanojo po savo kūrybos dainas. Dainomis džiugino ir mūsų progimnazijos
mokinės Viltė ir Meida. Renginio vedėjai aštuntokai Anetė ir Jokūbas, pacitavę Čarlzo Dikenso žodžius:
,,Laikas žmogui duotas tam, kad jis žengtų tolyn, darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis ir eitų į
tikslą’’, paskatino buvusius mokinius tą vakarą šiek tiek prisiliesti prie laiko tėkmės ir trumpam nors dalelę jo
atsukti atgal – grįžti į savo senąsias klases, pasišnekučiuoti su klasės draugais, klasių vadovais, mokytojais.
5a klasės vadovė E. Janušienė

Klasės vadovė S. Motuzaitė – Jurienė
su buvusiais mokiniais

Sveikinimo žodį taria
progimnazijos direktorius V.
Varanavičius

Prisiminimais dalijasi
fizikos mokytoja G.
Kielaitė

Klasės vadovė E. Janušienė su
buvusiais mokiniais
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Respublikinis filmų festivalis

Gruodžio 20 d. popietę Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko penktasis respublikinis mokinių filmų
festivalis – konkursas „Įjunk šviesą“. Festivalį organizavo M. Ruzgytė, dailės mokytoja metodininkė,
audiovizualinio meno būrelio „Naujųjų medijų mokykla“ vadovė. Festivalyje dalyvavo Šiaulių Dainų
progimnazijos, Šiaulių universiteto, Juliaus Janonio, Didždvario, „Romuvos“ gimnazijų, Kauno moksleivių
techninės kūrybos centro, KTU Inžinerijos licėjaus, Tauragės Žalgirių gimnazijos mokiniai. Festivaliui buvo
pristatyti 38 įvairaus žanro filmukai. Dalyvių filmukus vertino Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras
Gundajevas, Medijų menininkė, UAB „Ravara“ vadybininkė - redaktorė I. Gintilaitė, filmų kūrėjas,
prodiuseris, Šiaulių televizijos žurnalistas G. Beržinis, medijų menininkė L. Pčelincevaitė, ŠMKC „Laiptų
galerija“ kultūrinės veiklos, komunikacijos ir rinkodaros vadybininkė, buvusi „Splius“ televizijos programų
redaktorė
A.
Stankūnienė,
Šiaulių
televizijos
vaizdo
redaktorius
R.
Gasiūnas.
Festivalio metu buvo paskelbti nominantai. Pirmąją nominaciją – „Už meistrišką mistiškos emocijos
perteikimą“ – laimėjo KTU Inžinerijos licėjaus mokinės T. Voverytė ir P. Žilinskaitė, sukūrusios filmą „Nuo
rudens iki žiemos“ (mokytoja D. Zigmantaitė). Nominaciją paskelbė Šiaulių Dainų progimnazijos pagrindinio
ugdymo skyriaus vedėja D. Ūsaitė. Antrąją nominaciją – „Už vizualinės išraiškos estetiką“ – pelnė Šiaulių
Dainų progimnazijos neformalaus švietimo „Naujųjų medijų mokyklos“ mokinė Agnetė Degutytė, sukūrusi
filmą „Linija“ (mokytoja M. Ruzgytė). Nominantę pasveikino Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui R. Jarulienė. Trečiąją nominaciją – „Už techninės išraiškos meniškumą“ – laimėjo
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinė E. Dobrovolskytė, sukūrusi filmą „Supermergaitė“. Nominaciją
paskelbė Šiaulių Dainų progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė A. Eitutienė. Ketvirtąją nominaciją
– „Už unikalų socialinio naratyvo pajautimą“ – laimėjo Kauno moksleivių techninės kūrybos centro TV laidų
kūrėjų studijos „Kadro TV“ mokiniai N. Setkauskas, U. Mikuckytė, V. Kubiliūtė, sukūrę filmą „JAZZ gatvė
Kaunas“ (vadovė D. Čiurlionienė). Dalyvius pasveikino ir nominaciją paskelbė Šiaulių Dainų progimnazijos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jarulienė. Penktąją nominaciją – „Už tradicinį vizualinės išraiškos
priemonių panaudojimą“ – laimėjo Šiaulių universiteto gimnazijos mokinys L. Šutovas, sukūręs filmą
„Affection“ (mokytoja A. Alijošienė). Dalyvį pasveikino ir nominaciją įteikė Šiaulių Dainų progimnazijos
anglų kalbos mokytoja metodininkė A. Ramanauskienė.
Laureatais tapo Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinė A. Norgėlaitė, sukūrusi filmą „Čia“, Šiaulių
Juliaus Janonio gimnazijos mokinys R. Šimkus, sukūręs filmą „Are you truly living or just existing“, Šiaulių
Juliaus Janonio gimnazijos mokinė G. Gelažiūtė, sukūrusi filmą „Tėtis“. Laureatus paskelbė ir apdovanojo
Šiaulių
Dainų
progimnazijos
direktorius
Viktoras
Varanavičius.
Festivalio metu muzikinę dovaną dovanojo Šiaulių universiteto gimnazijos mokiniai K. Lelys ir G. Nosamaitė.
Kiekvienas festivalio dalyvis apdovanotas padėkomis. Laureatai ir nominantai apdovanoti padėkomis ir rėmėjų
prizais. Dėkojame už pagalbą rengiant festivalį rėmėjams BMK, ŠMKC „Laiptų galerija“, UAB „Dailės
prekės“, „Skizze“, muzikos mokytojai Indrei Šukytei už muzikines interpretacijas, mokiniams I. Šalčiui, J.
Jakavičiui, D. Augustinavičiui, A. Vozgirdaitei, A. Vyšniauskaitei, E. Bliumui už renginio organizavimą ir
vedimą.
Naujųjų medijų mokyklos vadovė M. Ruzgytė

Nominantus sveikina direktorius Viktoras
Varanavičius

Sveikinimus teikia pagrindinio ugdymo
skyriaus vedėja Daiva Ūsaitė

Sveikina anglų kalbos mokytoja metodininkė
Aušra Ramanauskienė
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Nominantus sveikina direktoriaus
pavaduotoja Roma Jarulienė

Respublikinio mokinių filmų festivalio žiūrovai

Jaunojo erudito konkursas

Gruodžio 7 d. į Dainų progimnaziją susirinko didelis būrys pradinukų iš 9
bendrojo ugdymo mokyklų, tai: ,,Juventos“, ,,Romuvos“, ,,Rasos“,
,,Sandoros“, Salduvės, Vinco Kudirkos progimnazijų, ,,Saulės“ pradinės,
Sauliaus Sondeckio gimnazijos ir mūsų progimnazijos mokiniai. Savo jėgas
išbandyti panoro 20 trečiokų ir vienas pirmokas iš Sauliaus Sondeckio
gimnazijos. Visus dalyvius pasveikino ir sėkmingos kovos palinkėjo pradinio
ugdymo skyriaus vedėja R. Karpušenkienė bei Mokslo šalies karalienė su savo
draugėmis „pelėdžiukėmis“ - 4 b klasės mokinėmis– G. Ribikauskaite, S.
Mockute, K. Lembarte, M. Simonaityte. Po nuotaikingos 4 b klasės mergaičių
ansamblio dainos, renginio organizatorė I. Povilauskienė supažindino su
konkurso tvarka. Norėdami laimėti, dalyviai turėjo įveikti 3 konkurso etapus.
Pirmame etape mokiniai, naudodami išmaniuosius telefonus per programėlę
SMARTtab, turėjo atsakyti į 20 pateiktų klausimų.
11 dalyvių, kurie surinko daugiausia taškų, pateko į pusfinalį. Kol komisija skaičiavo rezultatus, dalyviai
linksmai leido laiką žaisdami interaktyvius žaidimus ir klausydamiesi J. Erlicko eilėraščio ,,Pieštukas“, kurį
padeklamavo Šiaulių miesto pradinių klasių eilėraščių konkurso ,,Pro vaikystės langą“ laureatė, 4 b klasės
mokinė E. Steponaitytė. Į finalą pateko D. Sruogis (,,Juventos” progimnazija), Gabrielė Daunytė (,,Rasos”
progimnazija) ir K. Markovaitė (Dainų progimnazija). Po įnirtingos kovos, „taškas į tašką“, pavyko išaiškinti
geriausią eruditą. Konkurso „Eruditas-2017” nugalėtoja tapo K. Markovaitė (Dainų progimnazija). Antrą vietą
laimėjo D. Sruogis iš ,,Juventos” progimnazijos, trečią vietą - G.Daunytė iš ,,Rasos” progimnazijos. Visi
konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir prizais, o nugalėtojai buvo įteiktas diplomas bei simbolinė
Erudito žvaigždė. Tai buvo puikus renginys, kurio metu iš įvairių mokyklų susirinkę mokiniai pasitikrino savo
žinias, linksmai leido laiką, bendravo.
Pradinio ugdymo mokytoja I. Povilauskienė.
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Kūrybinės dirbtuvės
„Jaunasis inžinierius“
Gruodžio 19 d. Šiaulių Dainų
progimnazijos
robotikos
laboratorijoje
vyko
kūrybinės
dirbtuvės „Jaunasis inžinierius“,
kurių
metu,
pasitelkdami
kūrybiškumą, komandinio darbo
gebėjimus,
Šiaulių
miesto
progimnazijų mokiniai išbandė
Mikrobitus, Vex, Kne’x robotų
galimybes.
Renginį organizavo informatikos
mokytojai Jolita Kaupienė ir
Ričardas Gečas.
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STEAM programa Šiaulių valstybinėje kolegijoje

Lapkričio 28 – gruodžio 6 dienomis būrelis žingeidžių Dainų progimnazijos mokinių dalyvavo Šiaulių
miesto savivaldybės finansuojamoje STEAM programoje Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Progimnazijos
mokiniai gilino žinias apie Lietuvos žemės gelmes. Programos pradžioje mokiniai išklausė paskaitą apie
Lietuvoje randamas naudingąsias iškasenas, jų panaudojimą, o vėliau atliko laboratorinius darbus: vertino
uolienų bei mineralų išvaizdą, spalvą, kvapą, mokėsi jas atpažinti bei suskirstyti pagal morfologiją. Baigiamoji
programos dalis vyko Dainų progimnazijoje, kur mokiniai įsivertino žinias bei pasidalijo gerąja patirtimi su
savo klasės draugais. Kiekvienas iš dalyvių pasisėmė nemažai praktinės patirties ieškodamas bei atpažindamas
Lietuvos naudingąsias iškasenas.
Geografijos mokytoja A. Kavanauskaitė-Lukšė
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„Atspėk profesiją“
Lapkričio 28 dieną Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto progimnazijų 3-4 klasių mokinių renginys
„Atspėk profesiją“. Linksmas užduotis atliko ir tarpusavyje varžėsi pradinių klasių mokinių komandos iš
Gytarių, „Juventos“, Rėkyvos, Salduvės, Ragainės, Medelyno ir Dainų progimnazijų. Dalyviai turėjo parinkti
tinkamą profesiją, sudėlioti išsibarsčiusias raides ir susidariusį žodį susieti su profesija, įminti mįsles apie darbą,
taisyklingai sudėlioti sakinius, kurie atskleidžia, ką veikia įvairių profesijų atstovai. Komandos klausėsi
muzikinių užduočių, nuotaikingai dirbo išmaniojoje lentoje sukdami „laimės ratą“, o renginio pabaigoje buvo
apdovanoti diplomais ir saldžiais prizais. Renginį organizavo ugdymo karjerai konsultantė J.Tamulevičienė,
pradinio ugdymo mokytoja I. Kazymirkienė ir muzikos mokytoja I. Šukytė.
Ugdymo karjerai konsultantė J.Tamulevičienė
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Dainų progimnazijos muziejaus vedėja Irena Kazymirkienė, jaunųjų žurnalistų būrelis

