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Dainų progimnazijos laikraštis
2019 metų birželis
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1–4 klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė
„Mokykloje paaugom, sutvirtėjom…“
Birželio 7 d. rytą Dainų progimnazijos kiemas nusidažė vasaros spalvomis, švytėjo viduryje nupiešta
saulė.
Progimnazijos pradinukai susirinko į mokslo metų užbaigimo šventę.
Urtė Jackūnaitė (3c kl.), Gabrielė Margelytė (3a kl.), Deimantė Markevičiūtė (3e kl.), Gabrielė
Pažarauskaitė (3b kl.), tapusios margaspalviais drugeliais, kvietė vaikus skristi į vasarą. Nuotaikingu, linksmu
eilėraščiu apie vasaros namų darbus į visus mokinius kreipėsi progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė.
Mokyklos ketvirtokams direktorė įteikė pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus. Ketvirtoko Igno
mama tarė padėkos žodį mokytojoms, kurios kantriai vedė vaikus žinių taku. Palinkėjo mokinukams geros
kloties. Trečių klasių mokinių vardu vyresniuosius draugus pasveikino Aurimas Marcinkus,
padovanodamas spalvingus knygų skirtukus su palinkėjimu „Skrisk ir auk!“.
Susirinkusius sveikino šiuolaikinio šokio studijos „Kosmėja“ šokėjos (vadovė Diana Maciuvienė), 1–
4 kl. mokinių choro dainininkai (vadovas Mantas Babrauskas), dainavimo studijos solistė Urtė Jackūnaitė
(vadovė Gitana Šlėnė).
Visiems linkime turiningų atostogų ir saulėtos, šiltos vasaros, ypač ketvirtokams. Rudenį jų, penktokų,
laukia nauji išbandymai ☺ .
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Šiaulių Dainų progimnazijos
2-ųjų klasių mokinių šventė „Mes-šeima“
Kai žemė išgyvena patį gražiausią žydėjimo metą, švenčiame Šeimos dieną. Juk tik šeimoje galime
būti laimingi, suprasti ir išklausyti.
Birželio 6 d. Dainų progimnazijoje vyko 2-ųjų klasių mokinių, tėvelių ir senelių šventė „Mes-šeima“.
Šventės dalyvius pasveikino progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė. Renginyje skambėjo patys
nuoširdžiausi ir šilčiausi žodžiai mamai, tėčiui, seneliams. Jų klausant ne vienam per skruostą nuriedėjo ir
ašara.
Šeimos šventės paskleista šiluma iškeliavo į visus namus ir ilgai primins, jog mūsų mokykla – tai
didelė Šeima, kurioje svarbus kiekvienas jos narys.
Informaciją parengė 2-ųjų klasių mokytojos.
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Šventės „Mes - šeima“ akimirkos

Progimnazijos mokinių tarybos rinkimai
Birželio 13 dieną progimnazijoje vyko 5–8 klasių Mokinių tarybos naujų narių rinkimai.
Kandidatuojančių į mokyklos Mokinių tarybą buvo net 8 mokiniai: Gabija Simaitytė 5a kl., Viltė Mekšriūnaitė
5a kl., Mingailė Alijošiūtė 7a kl., Ieva Raižytė 6a kl., Aistė Rudytė 6a kl., Darija Dubinskaitė 5c kl., Kristina
Kaupaitė 6a kl., Milana Žandaravičiūtė 5c kl.
Būsimiems kandidatams teko rinkėjams apibūdinti save, paaiškinti, kokie jų ateities planai, kokių idėjų
jie gali pasiūlyti. Žodžiu, ne taip jau paprasta tapti Mokinių tarybos nariu.
Džiugu, kad rinkimuose dalyvavo progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė.
Slaptu balsavimu į Mokinių tarybą išrinktos trys šaunios, drąsios, kūrybingos merginos: Aistė Rudytė,
Mingailė Alijošiūtė ir Gabija Simaitytė.
Sveikiname merginas ir linkime sėkmės!

DainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainai

Sveikiname sveikiname sveikiname sveikiname sveikiname sveikiname sveikiname!
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1–4 klasių mokinių sporto olimpiada „Jaunasis olimpietis“
Tęsiant tradiciją birželio 5 d. progimnazijoje vyko 1–4 klasių mokinių sporto olimpiada „Jaunasis
olimpietis“. Šventė prasidėjo iškilminga eisena. Jaunuosius olimpiečius pasveikino progimnazijos direktorė
Asta Vaičiūnienė, palinkėjo būti vikriems, sportiškiems ir priminė olimpinį šūkį.
Prieš varžybas vyko visuotinė mankšta, kurią vedė Dominyko Kurapkio (2a klasė) ir Marijos
Kurapkytės (4a klasė) tėveliai. Po mankštos vaikai dalyvavo 60 m bėgimo, šuolio į tolį, kamuolio stūmimo ir
estafetinio bėgimo rungtyse.
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė prizininkus, o jų buvo tikrai nemažai,
apdovanojo diplomais, medaliais ir taurėmis.
Mokiniai kiekvienais metais labai laukia šios šventės ir noriai joje dalyvauja. Ji rengiama norint
skatinti mokinių aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą. Svarbu, kad sportavimas teiktų malonumą ir padėtų
kiekvieną dieną pasitikti sveikiems ir geros nuotaikos. Vaikams dar labai patinka, kad tą dieną nėra pamokų!
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Pirmosios pamokėlės
Kai pradinių klasių mokiniams mokslo metai baigiasi, į progimnaziją renkasi būsimi pirmokėliai. Čia
jų laukia mokytojos, kurios ketverius metus juos globos, mokys, padės keliauti sunkiais mokslo ir žinių takais,
čia jie susiranda naujų draugų. Pamokėlių metu vyksta įvairūs užsiėmimai. Vaikai piešia, bando skaityti, rašyti,
skaičiuoti, mokosi išklausyti draugą, nebijoti pasakyti savo nuomonę.
Žodžiu, mokosi būti pirmokais.

Mokytojos Rasos pamokėlės vaikams, atrodo, patinka ☺
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5-7 klasių mokinių mokslo metų pabaigimo šventė
Birželio 21 d. progimnazijoje vyko 5-7 klasių mokinių mokslo metų pabaigimo šventė. Mokyklos
direktorė A. Vaičiūnienė pasidžiaugė mokinių pasiekimais, įteikė padėkas patiems šauniausiems progimnazijos
mokiniams, visiems palinkėjo malonių vasaros įspūdžių.
Triukšmingai atsisveikinę vienas su kitu ir su klasių vadovėmis, vaikai išskubėjo džiaugtis vasaros
malonumais.
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Aštuntokų mintys, paliekant progimnaziją
Kamilė: Ačiū mokytojams, padėjusiems suprasti, kas esu, ko noriu, ko siekiu. Mergaitė, kuri apsiverkė
Rugsėjo 1-ąją iš baimės, tapo asmenybe, atrado save.
Vilimantė: Gaila palikti šaunius, draugiškus, visada padedančius mokytojus, bet ... laikas eiti toliau.
Fausta: Atėjau į Dainų progimnaziją šeštoje klasėje ir čia sutikau pačius šauniausius mokytojus ir
susiradau geriausius draugus. Išeiti, palikti labai sunku...
Dovydas: Visada prisiminsiu savo pirmąją mokyklą, mokytojus, klasės vadovę.
Emilija: Kaip paukščiai palieka lizdus, taip ir mes pakilome naujam skrydžiui. Gaila, bet atėjo laikas
skristi kitur, rasti naujus kelius.
Kornelijus: Čia išmokau ne tik rašyti, skaityti, čia išdrįsau užlipti ant scenos, kreiptis į žiūrovus,
klausytojus. Ačiū mokytojams, padėjusiems įveikti save, nugalėti scenos baimę.
Rokas: Gera mokykla, man patiko čia mokytis. Neužmiršiu dienų, prabėgusių Dainuose.
Gabija: Liūdna atsisveikinti, išeiti. Kiek daug čia visko įvyko, tikrai neužmiršiu mokytojų,
bendraklasių, išvykų, renginių.
Gabija: Čia prabėgo net aštuoneri mano gyvenimo metai. Aišku, kad skaudu išeiti, palikti. Tikiuosi
greitai sugrįžti, aplankyti mokytojus, pasivaikščioti koridoriais, užsukti į kabinetus.
Augis: Mokiausi ne vienoje mokykloje, iš Dainų progimnazijos išsinešu tik geriausius prisiminimus.

DainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainaiDainai

Jaunųjų žurnalistų būrelis, mokytoja Andžela Valaikienė
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