Šventinis Dainų progimnazijos 40-mečio laikraštis
2017 metų spalis
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Mūsų mokyklos istorija

1977 metais įkurta Šiaulių XV vidurinė mokykla.
Pirmasis mokyklos direktorius – Julius Vainauskas
vadovavo mokyklai iki 1983 metų.

Nuo 1983 m. mokyklai vadovauja Viktoras
Varanavičius. 1995 m. suteiktas Dainų vidurinės
mokyklos vardas. Nuo 1995 m. mokykloje
pradėtas vykdyti sustiprintas anglų kalbos
mokymas. 2009 - 2010 m. m. mokyklą baigė
paskutinė 32-oji abiturientų laida. Nuo 2010 m.
rugsėjo 1 dienos mokykla tapo Šiaulių Dainų
pagrindine mokykla.

Nuo 2011 metų rugsėjo 1 dienos pasikeitė
mokyklos statusas – ji tapo Dainų progimnazija.
Nuo 2012 metų, vadovaujantis Šiaulių miesto
bendrojo ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos
planu, prie Dainų progimnazijos prijungta
Dainų pradinė mokykla.

Dainų progimnazijai - 40 metų
Šį rudenį Dainų progimnazija švenčia savo jau 40 metų jubiliejų.
Tai svarbus atskaitos taškas, nuo kurio, atsigręžus atgal, galime
džiaugtis ir įvertinti nuveiktus svarius darbus, planuoti ir pradėti naujus.
Rugsėjo 1-osios rytą Dainų progimnazijos kieme susirinko
šventiškai nusiteikę mokiniai, tėveliai, mokytojai, svečiai. Direktorius
V. Varanavičius progimnazijos bendruomenei palinkėjo sėkmingų
2017-2018 mokslo metų. Sveikinimo žodžius tarė Dainų progimnazijos
tarybos pirmininkas A. Šerlinskas, mokytoja M. Ruzgytė, mokinių
tarybos pirmininkė A. Vozgirdaitė, progimnazijos svečiai. Pirmąsias
eiles progimnazijai skyrė mažieji pirmokėliai.
Paskelbtas ir 2017 - 2018 mokslo metų šūkis - „Dalindamiesi
aukime ir tobulėkime!“
Rugsėjo 1-oji. Klebonas S. Paliūnas, Dainų
Kasmet renkamas metų simbolis. 2017 -2018 m.m. simbolis –
progimnazijos direktorius V.Varanavičius,
SAULĖ.
pradinio
ugdymo
skyriaus
vedėja
R.Karpušenkienė

Sėkmingų jubiliejinių 2017 – 2018
mokslo metų, Dainų progimnazija!

2017 m. rugsėjo 1-oji. Progimnazijos direktoriaus V. Varanavičiaus lydimi pirmuosius
žingsnius į mokslo šalį drąsiai žengia pirmokai
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Mokinių kūryba. „Mano ateities mokykla“
Visi įsivaizduoja ateities mokyklą be galo modernią, veikiamą saulės energijos, galbūt susietą su kosmosu ir
panašiai. Nebūtinai jei jau „ateities mokykla“, tai jau ji turi būti kažkokia neįtikėtina. Mano nuomone, kad mes truputį
per daug kuriame fantazijas apie kažką nerealaus. <...> Aš „ateities mokyklą“ įsivaizduoju gal truputį realiau nei kiti.
Mokykla turėtų būti labai aukšta (aukštis juk mūsų nestebina) ir sudaryta iš daugelio dalių. Man labiau patiktų jeigu
visa mokykla būtų stiklinė. Argi ne puiku būtų per pamokas stebėti gražią gamtą, supančią „ateities mokyklą“...

Laura Šimkutė 10a klasė (2002 metai)
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Progimnazijos muziejus
Mokyklos muziejus atidarytas 2002 metais, mokyklai švenčiant 25-rių metų jubiliejų.
Idėją įkurti mokyklos muziejų įgyvendino direktorius Viktoras
Varanavičius ir mokytoja Aldona Koskienė. Ji nuo 1977 iki 1993 metų
mokykloje dirbo direktoriaus pavaduotoja. Vėliau dirbo etikos ir rusų
kalbos mokytoja.
A.Koskienė rinko eksponatus mokyklos muziejui ir vadovavo jaunųjų
muziejininkų būreliui. Ji prisimena, jog jai aktyviausiai talkino jaunieji
muziejininkai A.Jonušas ir D.Budrys.
A.Koskienė: „Metai daro savo. Išėjau laiminga, nes pavyko įkurti
mokyklos muziejų, sukurti apie mokyklą filmą ir parašyti knygą.
Galiu pridurti, jog Dainų progimnazija yra pati gražiausia mokykla.
O aš jų aplankiau daug... “
Mokyklos muziejaus įkūrėja Aldona Koskienė

Progimnazijos 40 metų jubiliejaus proga savo prisiminimais
apie mokyklą ir mokytojus dalijasi laikraščio „Respublika“
žurnalistas Sidas Aksomaitis: „Savo prisiminimu apie mokyklą
galėčiau palyginti su nepasidažiusia mylima moterimi: nors ji ir
be makiažo, bet natūraliai graži ir sava. Čia buvo
daug pirmų kartų: pirmi mokytojai, pirmi įvertinimai, pirma
diskoteka, pirmas susižavėjimas, pirmas pabėgimas iš pamokų,
pirmas (ir vienintelis) kuolas. Už įgytas žinias ir atrastą vietą
žurnalistikoje esu dėkingas visiems mokytojams, tačiau išskirtinį
ačiū norėčiau ištarti auklėtojoms Ninai Trifonovai ir Dorai
Katėnienei bei lietuvių kalbos mokytojai Leonorai Tumosienei. Ir
šiandien
dirbančiam
kolektyvui
linkiu
dirbti
taip,
kad abipusis ryšys tarp pedagogų bei mokyklos duris užveriančių
moksleivių išliktų ir nenutrūktų ilgus metus. Pagarbiai
Sidas Aksomaitis iš penkioliktos vidurinės“.
2017 metų spalio 24 diena

Nuoširdžius linkėjimus progimnazijai siunčia
S. Aksomaitis

Pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė
V. Vaitkevičienė

Mokytoja Virginija Vaitkevičienė mūsų mokykloje dirba nuo 1977 metų. Ji
drauge su mokykla žengė pirmuosius žingsnius. Smagu, kad mokytoja yra ištikima
Dainų progimnazijai ir šiandien dirba čia.
V. Vaitkevičienė: „Jau 40 metų keliauju su vaikais. Su svetimais vaikais, kurie
laikui bėgant tampa tokie artimi ir savi. Tai mano mokiniai. Į mokslo pasaulį lydžiu
jau dvyliktą pradinukų laidą. Sunkus ir atsakingas mokytojo darbas, daug jėgų ir
atsidavimo reikalaujantis. Kartais net šeimą pamiršti... Bet smalsios vaikų akutės
kasdien viltingai žvelgia į tave, laukdamos atsakymo į 1000 klausimų. Sutikau daug
puikių kolegų. Kartu ne vieną pūdą druskos teko suvalgyti, nubraukti džiaugsmo ir
nusivylimo ašarą, paguosti ir pasiguosti. Galiu drąsiai sakyti, kad tai mano antrieji
namai. Niekas nestovi vietoje, viskas kinta. Neatpažįstamai per tuos keturis
dešimtmečius pasikeitė ir mokykla. Gebėjimą žengti koja kojon su laikmečio
naujovėmis pastebi ir įvertina būsimų pirmokų tėvai. Kiekvieną rugsėjį mokyklos
duris praveria vis daugiau pirmokų. Sveikinu mokyklos bendruomenę su 40- mečiu
ir linkiu visokeriopos sėkmės“.

Dainams40Dainams40Dainams40 Dainams40Dainams40Daimans40Dainams40

Mokinių kūryba. „Ateities mokykla“
Mes sukūrėme ateities mokyklos viziją. Pavaizdavome tokią mokyklą, kokią mes įsivaizduojame ateityje. Tokioje
ateities mokykloje jau nebenaudojama elektros energija, kuri teršia aplinką. Be to, naudojant saulės energiją,
sutaupoma labai daug lėšų. Mūsų manymu, tokia mokykla yra kur kas ekonomiškesnė už paprastą šiuolaikinę mokyklą.
Taip pat aplink mokyklą auga medžiai, kurie gamina deguonį ir švarina orą. Mokykla labai erdvi ir tai rodo, kad joje
gali mokytis daug mokinių. Visa mokykla modernizuota: įrengta signalizacija, apšvietimas ir net įrengta speciali vieta
nusileisti sraigtasparniui...
Mindaugas Pečiulis, Mantas Povilavičius 10c klasė (2002 metai)
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Laisvalaikio ir neformalaus ugdymo parodoje „Ką veiki?“
Rugsėjo 7 dieną Dainų progimnazija dalyvavo laisvalaikio ir neformalaus ugdymo parodoje „Ką veiki?“.
Ji Šiaulių miestui pristatė mokykloje organizuojamų būrelių veiklas, skatinančias vaikus aktyviai ir įdomiai
leisti laiką po pamokų. Parodos lankytojai susipažino su juos dominančia veikla, todėl nuobodu tikrai nebuvo!

Audiovizualinio meno studija parodoje „Ką veiki?“

Ričardas Gečas demonstruoja VEX IQ robotų
laboratorijos galimybes
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Technologijų mokytojos S. Motuzaitė- Jūrienė,
G.Petronaitienė parodoje „Ką veiki?“

Mokinių kūryba. „Ateities mokykla“
Atrodo, kas gi ta mokykla – lyg ir turėtų būti aišku. Tačiau ar visada joje randame tai, ko ieškome? <...> Gal
ateities mokyklos bus tokios, kokias tikitės matyti šiandien: daugiau kompiuterių, supratingesnių mokytojų ir laisvo
laiko bendravimui. O ateities mokyklose gal bus visai kitaip? Gal nereikės anksti keltis ir pėdinti į nuobodžias pamokas?
Gal ateities mokykla turės ratus ir atvažiuos pati? O gal sėdėsim namuose prie televizoriaus, rodančio matematikos
formules ar užsienio kalbos žodynus?
Mūsų ateities mokykla – tai kiekvieno namuose stovintis kompiuteris su visagaliu internetu.
Eglė Švaicaitė 8c klasė (2002 metai)
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Mokinių kūryba. „Ateities mokykla“
Mūsų ateities mokykla bus išskirtinė – visa raudona, kad išsiskirtų iš kitų. Aplink ją augs daug gėlių. Šalia bus
automobilių stovėjimo aikštelė, taip pat vieta pasistatyti dviračiams. Prie mokyklos stovės daug suoliukų, kad mokiniai
per pertraukas galėtų ilsėtis ar mokytis. Mokykloje bus pravestas radijas, kad garsiai būtų galima pranešti svarbiausias
naujienas. Visos klasės bus kompiuterizuotos. Šioje mokykloje mokytis bus šaunu.
Šarūnė Šakinytė ir Živilė Šakinytė (2002 metai)
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Koncertas „Čia saulė mane pasitiko“

Dainų progimnazijos bendruomenė Šiaulių miesto gimtadienio eisenoje

Rugsėjo 8 dieną Dainų progimnazija, šiemet švenčianti
40-tąjį gimtadienį, pasveikino Šiaulius su miesto švente, o
progimnazijos meno kolektyvai ta proga miestui padovanojo
įspūdingą koncertą „Čia saulė mane pasitiko“. Koncerte
pasirodė šiuolaikinio šokio studijos „Kosmėja“ (vad.
D.Maciuvienė) ir liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė“ (vad.
I.Šerpytienė) šokėjai, dainavimo studijų „Limpopo“ (vad.
I.Šukytė), „Linksmuoliai“, „Liuks“ (vad. I.Jonavičienė) bei
„Gamos garsai“ (vad. G.Norvaišienė) dainininkai ir solistės.
Vakare Dainų progimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo
Šiaulių miesto šventinėje eisenoje.

Tradicinis bendruomenės sąskrydis „40 METŲ ESAME VIENA ŠEIMA“
Šiltą rugsėjo 23 dienos rytą Dainų progimnazijos bendruomenė rinkosi į tradicinį bendruomenės
sąskrydį „40 METŲ ESAME VIENA ŠEIMA“. Progimnazijos bendruomenę pasveikino ir palinkėjo sėkmės
direktorius V. Varanavičius, progimnazijos tarybos pirmininkas A. Šerlinskas, tėvų klubo „Nerealieji“ pirmininkė
E. Tiškuvienė, renginio organizatorė mokytoja R.Viliuvienė.
Iš savo pagamintų saulučių vaikai sudėliojo skaičių 40, simbolizuojantį Dainų progimnazijos jubiliejų.
Visoms klasėms pavyko surasti lobių skrynios raktą ir sudėlioti sąskrydžio šūkį – „SU 40 GIMTADIENIU,
DAINŲ PROGIMNAZIJA!“ Visiems kartu būti, ilsėtis, švęsti – jėga! Tokie jau mes, dainiečiai. Esame tikra
komanda, didelė ir graži šeima.

Galutinis rezultatas – sudėliotas užrašas „Su
gimtadieniu, Dainų progimnazija“

Kiekviena klasė padarė šių metų simbolį – saulutę, iš jų sudėliojo skaičių 40
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Mokinių kūryba. „Ateities mokykla“
Mūsų mokykla švenčia 25 metų jubiliejų. Ji graži ne tik savo vidumi, bet ir išore. Gal tai ir ne pirmas jubiliejus,
bet linkiu jai gyvuoti ir sulaukti dar ne vienų švenčių, jubiliejų. Linkiu keistis ir keistis, tobulėti, bet nepamiršti savo
pagrindinio tikslo.
Po keliasdešimt metų tikriausiai daug kas pasikeis. Tada mokykla atrodys nebe taip, kaip dabar. <...> O miesto
vidury – aukščiausia ir gražiausia spindės sidabrinė, stiklinė Dainų mokykla. Išorė šiek tiek primins dabartinės
mokyklos korpusus ar buvusius Amerikos dvynius. Pakliuvęs vidun – pasijusi atsidūręs nepažįstamame
kompiuterizuotame pasauly. Eini ir, rodos, pasiklysi... Viskas taip gražu ir modernu. O kiek įdomybių! Vaikai mokysis
dirbti nuosavais kompiuteriais ir ne prie suolų, o prie keistų įrenginių.
Ant lentos rašyti taip pat nereiks, nes bus didelis kompiuteris, visų didžiausias...
Aurelija Gedmantaitė 8b klasė (2002 metai)
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Dainų progimnazijos muziejaus vedėja Irena Kazymirkienė, jaunųjų žurnalistų būrelis

