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Sausio 12 – ąją Šiaulių Dainų progimnazijoje vyravo ramybė ir
susikaupimas. Prieš pamokas progimnazijos foje istorijos mokytoja
Ramūnė Gedminienė kartu su mokinių tarybos mokiniais ir neformaliojo
švietimo organizatore Indre Šukyte parengė iškilmingą Laisvės gynėjų
pagerbimo minėjimą.
Rytą klasėse ant palangių švietė atminimo žvakutės, mokytojai vedė
pamoką apie įsimintinus 1991 m. sausio 13 – os įvykius. Progimnazijos
karjeros konsultantė Giedrė Kielaitė kartu su mokiniais dalyvavo Šiaulių
miesto pilietinėje akcijoje, kurioje kartu su kitų ugdymo įstaigų atstovais
iš žvakučių sudėliojo žodį „LAISVĖ“.
Ačiū visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie akcijos „Atmintis
gyva, nes liudija“.
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Trys Karaliai
Sausio 6 d. švenčiama šventė Trys karaliai, kuria
tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba Saulės
sugrįžimo minėjimas. Jau nuo senų laikų tą dieną
vaikščiodavo persirengėliai (gandrai, arkliai, žydai,
meškos ir kt.), kurie kartais nešiodavosi saulės atvaizdą
bei krivulę. Kaip ir kiekvienas Lietuvos miestas, taip ir
Šiauliai paminėjo šią reikšmingą šventę, organizuodami
socialinę – pilietinę akciją (eiseną) „Pasitikime Tris
Karalius“.
Dainų progimnazijos mokiniai kartu su mušamųjų
instrumentų grupe „Ritmas kitaip“ žingsniavo nuo
Kaštonų alėjos iki pat Šiaulių miesto savivaldybės
skvero, kuriame buvo įrengta Betliejaus prakartėlė.
Šventę
vainikavo
iškilminga
dovanų
įteikimo
ceremonija. Dainų progimnazijos mokiniai aktyviai
dalyvauja socialinėse – pilietinėse akcijose, kurios ugdo
atsakingus, sąmoningus ir aktyvius Lietuvos piliečius.

Karjeros konsultantė Giedrė Kielaitė su mokiniais
pilietinėje akcijoje
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Seminaras „Šiuolaikinių skaitmeninių technologijų diegimas ir
naudojimas mokykloje“

Sausio 18 dieną Dainų progimnazijoje buvo organizuotas praktinis Progimnazijoje viešėjo Skuodo rajono
Mosėdžio gimnazijos mokytojų komanda, vadovaujama direktorės Audronės Šverienės. Mokytojos Rita
Rinkūnaitė, Vilma Matuzevičienė, Rasa Viliuvienė, Jolanta Maziliauskienė, Inga Garlauskienė, Jūratė
Valionienė, Vilma Jasevičienė, Aušra Ramanauskienė svečiams organizavo atviras įvairių dalykų pamokas
Ncomputing, 3D, pradinio ugdymo kabinetuose su SMART įranga ir dokumentų kameromis, užsienio kalbų
laboratorijose. Jos su atvykusiais mokytojais dalijosi gerąja patirtimi naudojant kompiuterines technologijas
STEAM veiklose.
Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius parengė ir svečiams skaitė pranešimą „Šiuolaikinių
skaitmeninių technologijų diegimas ir naudojimas progimnazijoje“, direktoriaus pavaduotoja Roma Jarulienė
pristatė pranešimą „Progimnazijos patirtis taikant informacines kompiuterines technologijas STEAM veiklose“,
pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė parengė pranešimą „3D kabineto panaudojimas
organizuojant įvairių dalykų pamokas“, o pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Ūsaitė – „Asmeninės
mokinių pažangos matavimas“. Padėkos žodį Dainų progimnazijos administracijai ir mokytojams tarė Mosėdžio
gimnazijos direktorė Audronė Šverienė.
Svečiai aplankė progimnazijos edukacines erdves, lankėsi muziejuje, pradinio ir pagrindinio ugdymo
kabinetuose, apžiūrėjo pradinio ugdymo korpuse įrengtas interaktyvias grindis, žaidimų kampelius.
Dainų progimnazijos muziejus, jaunieji žurnalistai

Pranešima skaito progimnazijos pagrindinio
ugdymo skyriaus vedėja D. Ūsaitė

3D kabinetą pristato progimnazijos
direktorius V. Varanavičius

Mosėdžio gimnazijos direktorė A.Šverienė ir
Dainų progimnazijos direktorius V.
Varanavičius

Svečiai progimnazijos edukacinėse erdvėse

Svečiai ir progimnazijos IT mokytoja J.
Kaupienė robotikos kabinete

Pradinio ugdymo mokytojos
R. Rinkūnaitės kabinete
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Svečiuose – rašytoja Ilona Ežerinytė
Dainų progimnazijos biblioteka įsijungė į Metų knygos rinkimus.
Ta proga mokykloje apsilankė rašytoja, vaikų ir paauglių knygų
autorė, buvusi šios mokyklos mokytoja Ilona Ežerinytė. Autorė
susitiko su trečių klasių mokiniais. Susitikimuose rašytoja trumpai
pristatė visas penkias vaikų knygas, kurios pretenduoja tapti 2017
metų vaikų Metų knyga bei pakvietė visus aktyviai skaityti ir
balsuoti už patikusią knygą (Metų knygas renka skaitytojai).
Paskui autorė kalbėjo apie savo knygą „Šunojaus diena“, kuri yra
trečiojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso (2016 m.)
pirmosios premijos laimėtoja. O šiais metais – viena iš penkių
lietuvių autorių kūrinių, kurie varžosi dėl Metų knygos vardo. 3 e
klasės vaikai sužinojo, kas įkvėpė sukurti kiekvieną pasaką, kodėl
knygos viršelis pilkas, iliustracijos neryškios ir … kodėl vaikai
būna hiperaktyvūs. Autorė pasakojo, kad pirmosios dvi knygos
pasakos turi prototipus ir specialiai jiems buvo rašomos šios
pasakos. Įdomiausia, kad pasaka „Atostogos su vandeniais“ pradėta
kurti viešint prie netoli Šiaulių esančio Geluvos ežero. 3 d. klasės
mokiniai viešnią apibėrė asmeniniais ir kūrybiniais klausimais.
Autorė išsamiai atsakė į kiekvieną paklausimą ir net pati paprašė
patarimo. Papasakojo kuriamos knygos dalį ir paklausė: ar vaikus
ji sudomino, ar verta toliau tęsti knygos rašymą, ar atsisakyti ir
pamiršti. Visi vienbalsiai atsakė, kad būtinai reikia baigti. Renginiui
skirtas laikas prabėgo nepastebimai, bet dar laukė autografų
dalinimas, nes beveik visi susitikime dalyvavę mokiniai turėjo
knygą „Šunojaus diena“, ją buvo gavę už dalyvavimą piešinių
konkurse iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“.
Išvykdama autorė padovanojo mokyklos bibliotekai naują,
paaugliams skirtą knygą „Verksnių klubas“ ir pažadėjo dar šiais
mokslo metais vėl apsilankyti progimnazijoje ir susitikti
kitais pradinukais ir su vyresniųjų klasių mokiniais.
Bibliotekos vedėja R. Vainauskienė

Rašytoja su 3d klasės mokiniais

Susitikimo su rašytoja akimirkos
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Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių integruotų gamtos mokslų ir
biologijos olimpiadoje 8a klasės mokinė Augustė Gočelkytė iškovojo Iąją vietą. Augustės mokytoja – biologijos mokytoja metodininkė Vilma
Jasevičienė.
Sveikiname Augustę ir jos mokytoją!
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Šiaulių miesto ir rajono 5-8 klasių mokinių kompiuterinių piešinių
„Žiema žiemužė“ ir IKT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ nugalėtojai
Sausio 16 dieną Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto ir rajono 5-8 klasių mokinių kompiuterinių
piešinių „Žiema žiemužė“ ir kūrybinio konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ baigiamasis renginys ir nugalėtojų
apdovanojimai. Kompiuterinių piešinių „Žiema žiemužė“ laureatai - Augustė Gočelkytė (8a kl.), Kęstutis
Juodis (8c kl.), Mantas Stripinis (8a kl.). Kūrybinių darbų konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ laureatai – 5a
klasės mokinė Kristina Kaupaitė ir 8c Ieva Pašiškevičiūtė. Mokinius konkursams parengė informacinių
technologijų mokytoja Jolita Kaupienė ir lietuvių kalbos mokytojos Andžela Valaikienė bei Inga Valeikienė.
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5 - 6 klasių estafečių varžybos
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
Sausio 15 - 16 dienomis Dainų progimnazijoje
vyko penktų ir šeštų klasių estafečių varžybos
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Dalyviai varžėsi aštuoniose
estafetėse. Permainingoje ir atkaklioje kovoje šeštų
klasių grupėje nugalėjo 6a klasės mokiniai – Ieva
Lauraitytė, Kamilė Letukaitė, Danielė - Marija
Blekaitytė, Ema Karaliūtė, Agnetė Degutytė, Gintarė
Novikovaitė, Barbora Gaigalaitė, Titas Bliūdžius,
Gintaras Žička, Rojus Makaras, Domas Skirmantas,
Aleksas Jegorovas. Antra liko 6b klasė, o treti – 6c
klasės mokiniai.
Penktų klasių grupėje pirmąją vietą iškovojo 5a
klasės mokiniai – Kastečkaitė Agnetė, Šambarytė
Reda, Gintalaitė Gerda, Staradomskytė Ieva,
Kazlauskaitė Lėja, Poškevičiūtė Rūta, Tadaravičiūtė
Beata, Garlauskas Gustas, Preimontas Martynas,
Sketerskas Matas, Vertelis Matas, Zelba Vilius,
Čepauskas Gvidas, Petkus Kipras, Mačiulskis
Tautvydas. Antrąją vietą užėmė 5b klasės komanda, o
trečiojoje vietoje liko 5c klasės moksleiviai.
Kūno kultūros mokytoja Gražina Mickuvienė
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Meninio skaitymo konkursas „Prisišauksiu žodį“
Sausio 18 dieną mūsų progimnazijoje vyko 5-8
klasių mokinių skirtas Simono Daukanto metams.
Mokiniai raiškiai ir įtaigiai deklamavo eilėraščius
arba prozos tekstų ištraukas. Literatūrinę
kompoziciją „Nepaprasta paprasto berniuko istorija“,
skirtą Simono Daukanto metams, pristatė šios 7a
klasės mokinės: Emilija Abromaitytė, Miglė
Česnauskytė, Dominyka Grigalaitytė, Saulė
Skodminaitė, Ramunė Tautkutė (mokytoja Akvilė
Pigulevičienė). Konkurse I vietą laimėjo 8b klasės
mokinė Ugnė Vaitkutė (mokytoja Inga Valeikienė),
II vietą pelnė 5a klasės mokinė Rūta Poškevičiūtė
(mokytoja Andžela Valaikienė). III vietą užėmė 7c
klasės mokinė Vėjūnė Budrytė (mokytoja Vijoleta
Tolvaišienė) ir 8c klasės mokinė Rugilė Jovaišaitė
(mokytoja Inga Valeikienė).
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Pigulevičienė
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Kūrybinių darbų paroda – konkursas „Angelų pasakos“
Sausio 24 d. Šiaulių civilinės metrikacijos skyriuje vyko Šiaulių miesto švietimo
ir ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodos – konkurso „Angelų pasakos“ uždarymas
ir laureatų apdovanojimas. Parodoje – konkurse dalyvavo apie 150 jaunųjų dailininkų
iš Šiaulių miesto ugdymo įstaigų. Dainų progimnazijos 3e klasės mokinė Gretė
Mauriūtė užėmė 1 vietą (mokytoja N. Vėlienė). Nominaciją už jautrų pasakojimą
pelnė 3d klasės mokinė Deimantė Vaičiulytė (mokytoja B. Kasparienė), už drąsius
spalvinius sprendimus nominaciją pelnė 3e klasės mokinė Jorūnė Zauraitė (mokytoja
N. Vėlienė).
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja N. Vėlienė
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Dainų progimnazijos muziejaus vedėja Irena Kazymirkienė, jaunųjų žurnalistų būrelis

