2017-10-30 PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS
„Pirmokas – tai skamba nuostabiai“ – skambant tokiam šūkiui spalio 27 dieną progimnazijoje vyko tradicinė šventė –
Pirmokų krikštynos, kurios metu pradinių klasių mokinių bendruomenė į savo draugišką kolektyvą priėmė tuos, kurie visai
neseniai peržengė mokyklos slenkstį. Plačiau >>>
2017-10-26 OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMAS
2017–2018 mokslo metais mūsų progimnazija pradeda vykdyti Olweus patyčių prevencijos programą. Programos trukmė –
18 mėnesių. Jos vykdyme dalyvaus visi progimnazijos darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai. Plačiau>>

2017-10-25 KOŠĖS DIENA
Spalio 10 dieną mūsų progimnazijos pirmokai, kartu su visų Lietuvos mokyklų pirmokais, dalyvavo įmonės „Malsena“
organizuojamame Pasaulinės košės dienos projekte. Šio projekto tikslas – skatinti mokinius sveikai maitintis, supažindinti
su košės nauda žmogaus organizmui. Plačiau>>>

2017-10-25 PASKAITA „RŪKYMAS ŽUDO“
Spalio 10 d. mūsų progimnazijoje įvyko lektoriaus Artūro Šiukštos - Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos
tarybos nario, Klaipėdos narkotikų kontrolės komisijos nario, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio
pirmininko paskaita rūkymo prevencijos tema. Plašiau>>>
2017-10-25
PROJEKTAS
„RUDUO
RUSŲ
POETŲ
IR
5A
KLASĖS
MOKINIŲ
KŪRYBOJE“
Du mėnesius 5a klasės mokiniai, vadovaujami rusų kalbos mokytojos metodininkės Valentinos Pyšečkinos, per rusų kalbos
ir literatūros pamokas skaitė kūrinius apie rudenį, analizavo menines kalbos priemones, gilinosi į eilėdaros paslaptis, stebėjo
rudens peizažą pro klasės langą, kūrė rašinius. Kiekvienas mokinys parengė mėgstamų poetų ir savo paties sukurtų eilių apie
rudenį rinkinį, kurį iliustravo piešiniais ir rudens lapų aplikacijomis. Mokyklos bibliotekoje šiuo metu vyksta mokinių parengtų
poezijos rinkinių paroda. Plačiau >>>

2017-10-20 INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR FIZIKOS PAMOKA „SVEIKATINGUMO FORMULĖ“
Spalio 19 dieną 8b klasėje įvyko atvira integruota matematikos ir fizikos pamoka „Sveikatingumo formulė“. Pamoką
organizavo matematikos mokytoja metodininkė S. Zherlitsyna ir fizikos mokytoja metodininkė O. Kunafina. Mokiniai,
dirbdami grupėmis, sprendė taikomuosius procentų ir judėjimo uždavinius, ugdėsi teisingą požiūrį į savo sveikatą. Plačiau
>>>
2017-10-20 NETRADICINIO UGDYMO PAMOKA „SAULĖS SISTEMA“
Spalio 19 dieną 2a klasėje įvyko netradicinio ugdymo pamoka „Saulės sistema“, kurią vedė 6a klasės mokiniai ir biologijos
mokytoja L. Pavliuk. Pamokoje siekta integruoti gamtos pažinimą ir kasdienius klausimus, plėsti mokinių akiratį, skatinti
mokymosi motyvaciją. Antrokai aktyviai dalyvavo pamokos veiklose, daug klausinėjo ir akcentavo, kad pamoka buvo labai
įdomi ir naudinga. Plačiau >>>
2017-10-18 PROJEKTAS „TYRINĖJIMO MENAS: PARTNERYSTĖS KURIANČIOMS MOKYKLOMS“
Draugystės progimnazija antrus metus dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“, kurį
įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra
Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Plačiau >>>

2017-10-16 VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS
Spalio 16-20 dienomis visose Lietuvos mokyklose vyksta vokiečių kalbos dienos. Mūsų progimnazijos mokiniai jau antrą
kartą aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose. Pirmadienį organizuota piešinių paroda „Mein liebstes deutsches Wort“.
Trečiokai per pertraukas žaidė vokiečių žaidimus. Trečiadienį organizuojama integruota vokiečių kalbos ir chemijos pamoka
„Chemijos indai“, o penktadienį vyks integruota karjeros ugdymo ir vokiečių kalbos pamoka „Vertėjo profesija“. Visų
mokinių, dalyvavusių renginiuose ir atvirose pamokose, laukia prizai ir apdovanojimai. Vokiečių kalbos dienų renginius
progimnazijoje organizuoja vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Vanda Stepanova.
2017-10-06 TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA
Spalio 5 d. mūsų progimnazijoje tradiciškai buvo paminėta Mokytojų diena. Kaip ir visada, mokytojai buvo pasveikinti ne tik
gėlėmis ir padėkos raštais. Progimnazijos mokinių parlamentas pakvietė mokytojus dalyvauti sportinei tematikai skirtoje
veikloje. Plačiau>>>
2017-09-27 EUROPOS KALBŲ DIENA MŪSŲ PROGIMNAZIJOJE
Rugsėjo 26 dieną Draugystės progimnazijos mokiniai ir mokytojai šventė Europos kalbų dieną. Devintą valandą jie
susirinko mokyklos aktų salėje, kur kalbų mokytojai pasakojo mokiniams apie Europos kalbų dienos šventimo tradicijas.
Įvairiomis kalbomis nuskambėjo gimtadienio daina „Su gimimo diena“ („Happy Birthday to you“). Plačiau >>>
2017-09-25 EUROPOS KALBŲ DIENA
Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai,
siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų
kalboms. Progimnazijoje šios dienos proga organizuojamos netradicinio ugdymo pamokos. Mokinių laukia įdomūs ir judrūs
žaidimai, viktorinos, šokių ir dainavimo užsiėmimai įvairiomis kalbomis.

2017-09-15 SAUGAUS EISMO POPIETĖ
Saugaus eismo popietėje progimnazijos pradinukai su linksmuoju vaikų draugų Lapiuku, policijos atstove O. Rožkova, „Lietuvos draudimo“ atstovėmis prisiminė saugaus elgesio kelyje taisykles, kalbėjo apie atsakomybę ir drausmę. Kiekvienas
mokinys gavo dovanų po geltonąją liemenę ir atšvaitą. Plačiau >>>

2017-06-12 PROJEKTAS „MES - KARTU“
Visagino Draugystės progimnazija ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie LR
vyriausybės finansuotame projekte „Mes – kartu“. Projekto organizuotų veiklų metu siekta skatinti bendradarbiavimą tarp
skirtingų kultūrų moksleivių, ugdant pilietiškumą ir lyderystę. Plačiau >>>
2017-05-17 INTEGRUOTO MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS PROJEKTO „GREITASIS SKAIČIAVIMAS“
GYNIMAS 7B KLASĖJE
Gegužės 10 dieną progimnazijos aktų salėje 7b klasės mokiniai 4-8 klasių mokiniams ir mokytojams pristatė projekto
„Greitasis skaičiavimas“ rezultatus. Septintokai šio projekto veiklas vykdė nuo gruodžio mėnesio. Jų darbui vadovavo
matematikos mokytoja metodininkė Svitlana Zherlitsyna ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Natalja
Markelova. Pristatydami projektą septintokai salėje buvusius stebėtojus supažindino su kai kuriais nestandartiniais ir

senoviniais dauginimo būdais: valstiečių, kinų, italų, japonų, pasitelkiant pirštus. Visus sužavėjo fokusai su skaičiais.
Plačiau>>>

2017-04-10 PARODA „VELYKŲ DŽIAUGSMAS“
„Velykų džiaugsmas“… Taip pavadinta darbelių, kompozicijų ir piešinių paroda, skirta vienai iš gražiausių pavasario švenčių.
Šv. Velykos – pavasario džiaugsmas ir gyvenimo atbudimas. Būtent tai ir atsispindi progimnazijos pradinių klasių mokinių
kūrybiniuose darbuose. O kaip tai pavyko, galite įvertinti patys, apsilankę parodoje, kurią puikiai jau įvertino mokyklos
mokiniai, mokytojai, vaikų darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinės grupės auklėtiniai. Plačiau>>>

2017-03-08 KINO KLUBO ATIDARYMAS
Draugystės progimnazijos Kino klubo iniciatyvinė grupė kovo 9 dieną 14.40 kviečia 6-8 klasių mokinius į Kino klubo
atidarymą ir filmo „Pi gyvenimas“ peržiūrą 217 kabinete.
2017-03-06 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS
Kovo 10 d. Aktų salėje vyks Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. 8 val. kviečiami 1-4 klasių mokiniai ir
jų mokytojai, 12 val. – 5-8 klasių mokiniai ir jų mokytojai. Renginio metu prisiminsime kovo 11-osios įvykius, jų reikšmę,
atliksime linksmas ir rimtas užduotis, kursime progimnazijos himną. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

2017-03-06 PROTŲ MŪŠIS „YRA ŠALIS...“
Kovo 9 d. 17.30 val. Aktų salėje vyks baigiamasis lietuvių kalbos dienų renginys – viktorina-protų mūšis „Yra šalis...“.
Kviečiame dalyvauti 5-8 klasių mokinių ir jų tėvelių komandas. Viktorinos tema – Lietuva, renginys vyks lietuvių kalba.
Renginio metu bus apdovanoti lietuvių kalbos diktanto dalyviai ir prizininkai.

2017-03-01 ŠALTA, ŽIEMA, ŠALIN EIK, O PAVASARI – ATEIK!
Vasario 24 d. 12 val. Visagino Draugystės progimnazijos kieme vyko Užgavėnių šventė. Triukšmingai šokom, dainavom su
liaudies ansambliais, žaidėm įvairius žaidimus. Kad būtų geri metai – sočiai prisivalgėm skanių blynų, pavaišinom visus
atvykusius į mūsų šventę. Nuostabus oras, puiki nuotaika lydėjo mūsų šventę.
2017-02-28 TĖVELIUS IR MOKYTOJUS KVIEČIAME DALYVAUTI DIKTANTO ŠVENTĖJE
Šių metų kovo 2 d. 14 valandą 205 kabinete Draugystės progimnazijoje vyks Diktanto šventė „Vakaras lietuvio pirkioje“.
Mokiniai, jų tėveliai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai rašys diktantą, bendraus ir, žinoma, sužinos, ką lietuviai veikdavo
ilgais žiemos vakarais, kai nebuvo televizorių ir kompiuterių. Maloniai kviečiame dalyvauti!

2017-02-22 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS
Vasario 15 d. progimnazijoje įvyko Tautinio kostiumo metų ciklo renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 99-osioms
metinėms ir lietuvių tautiniam kostiumui. Jame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai, mokytojai, tėveliai. Plačiau>>>
2017-02-15 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS
12 val. aktų salėje įvyks Tautinio kostiumo metų ciklo renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Yra
šalis...“. Į renginį kviečiami 5-8 kl. mokiniai ir jų mokytojai, tėveliai. Plačiau>>>
2017-02-02 2017-IEJI – TAUTINIO KOSTIUMO METAI
Siekiant populiarinti tautinį kostiumą Lietuvoje 2017-aisiais minimi Tautinio kostiumo metai. Sausio 20 d. Draugystės
progimnazijoje pradėtas renginių ciklas, skirtas susipažinti ir pristatyti įvairių tautų kostiumus. Pirmajame renginyje
pradinių klasių mokytojos V. Vinogradova ir I. Novickaja su ketvirtokais pristatė rusų tautinius kostiumus. Šventėje
dalyvavo 1-5 klasių mokiniai, būsimieji pirmaklasiai iš vaikų darželio „Gintarėlis“, Visagino Kultūros centro vaikų folklorinis
ansamblis „Žavoronok“. Žiūrovai stebėjo teatralizuotą pasirodymą – žaidimą, kurio metu apžvelgtos rusų liaudies tradicijos
ir tautinio kostiumo ypatumai. Plačiau>>>
2017-01-30 DĖL KARANTINO PASKELBIMO
Direktoriaus 2017-01-30 d. įsakymu Nr. V-15 progimnazijoje nuo 2017 m. sausio 31 d. iki 2017 m. vasario 6 d. skelbiamas
karantinas. Į mokykla 2017 m. vasario 7 d., jeigu nebus kitos informacijos.
2017-01-11 MOKYKLOS TEATRO BŪRELIO NAUJAMETĖS GASTROLĖS
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų išvakarėse Draugystės progimnazijos teatro būrelio (vadovė rusų kalbos mokytoja metodininkė
Valentina Pyšečkina) mokiniai parengtu spektakliu „Naujametis kalendorius“ džiugino Kūrybos namų būrelio „Lapotuški“ ir
logoritmikos būrelio vaikus, taip pat dovanojo šventinę nuotaiką „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių vaikams. Ir,
žinoma, po atostogų pasirodė savo mokykloje. Plačiau>>>
2016-12-22 STEBUKLINGŲ ŠV. KALĖDŲ
Jau metai keičiasi, naujos dienos švinta,
Nauji darbai jau beldžiasi į duris.
Te laimė, džiaugsmas, šviesios mintys
Aplanko Jus šv. Kalėdų dienomis ir artėjančiais 2017 metais!
2016-12-11 MENINIO SKAITYMO KONKURSAS „SUŠILKIME PRIE ŠVENTŲ KALĖDŲ UGNELĖS“
Šių metų gruodžio 14 dieną 12 valandą Visagino Draugystės progimnazijos aktų salėje vyks tradicinis Visagino miesto
nelietuviškų mokyklų 1 – 4 klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas „Sušilkime prie šventų Kalėdų ugnelės“. Kiekvienais
metais lietuvių kalbos mokytojų organizuojama šventė moko pačius jauniausius miesto progimnazijų moksleivius pajusti
poetinio žodžio grožį ir skambesį, pamilti knygą ir kūrybiškai bendradarbiauti. Renginys skiriamas Bibliotekų metams, tai
respublikinio projekto „Skaitymas mus vienija“ tąsa. Progimnazijos ketvirtų klasių mokiniai piešė perskaitytų lietuviškų
knygų iliustracijas. Jų darbeliai papuoš salę. Visų šventės dalyvių laukia diplomai, o nugalėtojų – atminimo dovanėlės ir
prizai.
2016-12-08 PROJEKTAS „TYRINĖJIMO MENAS“
Šiais mokslo metais mūsų mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Tyrinėjimo menas“. Trečiadienį įvyko pirmasis
mokytojų ir 5a klasės mokinių susitikimas su kūrėjais Andrejumi Gaidamavičiumi ir Kristina Jakubauskaite – Veršeliene.
Tikimės, kad dalyvavimas šiame projekte mokyklos bendruomenę paskatins analizuoti ir tyrinėti, ieškoti naujų kelių senoms
problemoms spręsti, tobulėti ir kurti. Plačiau>>>
2016-12-08 MIESTO TREČIASIS JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS
Gruodžio 7 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko trečiasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį organizavo
mokytojos Olga Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones. Mūsų mokyklos
garbę gynė Ilja Sutiagin, David Papšel, Ksenija Koniuševa, Valerija Krumplevskaja. Konkursą sudarė dvi dalys: viktorina ir
praktinių užduočių atlikimas pasitelkus „Paint“ ir „Word 2013“ programas. Nepriklausoma konkurso vertinimo komisija
(„Atgimimo“ gimnazijos aukštesniųjų klasių mokiniai ir mokytojai) I vietą skyrė „Žiburio“ pagrindinės mokyklos šeštokams,

II vietą – „Gerosios vilties“ progimnazijos jauniesiems informatikams, III vietą – „Verdenės“ gimnazijos komandai, IV vietą
– Draugystės progimnazijos mokiniams. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo prizais. Plačiau >>>
2016-12-01 PROJEKTO ,,DRAUGYSTĖS TILTAI“ LAIKRAŠTIS
Respublikinį projektą „Būkime kartu“ Draugystės progimnazijos ir Obelių gimnazijos septintokai baigė kūrybiškai: abiejų
mokyklų mokiniai išleido laikraštį. Visiems buvo malonu prisiminti tai, kas patirta, ir savo įspūdžius sudėlioti į simbolinį
laikraštuką. Plačiau>>>
2016-11-21 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ATVIRA PAMOKA
Lapkričio 21 dieną informacinių technologijų mokytojos metodininkės O. Gorbun ir N. Markelova organizavo netradicinę
informacinių technologijų atvirą pamoką „Informatikos viktorina“ 6b klasėje. Plačiau >>>
2016-11-18 MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSAS ,,GUDRAGALVIS“
Lapkričio 17 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko tradicinis miesto pradinių klasių mokinių konkursas „Gudragalvis“.
Mažieji žinovai iš „Gerosios vilties“, „Žiburio“, Draugystės mokyklų keliavo po Gudriosios Pelėdos valdas. Atsisveikindami
svečiai dėkojo už įdomiai ir kūrybingai organizuotą konkursą, o šeimininkai viliasi, kad tokių susitikimų bus dar daug.
Plačiau >>>
2016-11-14 ATVIRŲ DURŲ DIENA BŪSIMIESIEMS PIRMOKAMS
Lapkričio 12 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko susitikimas su būsimaisiais pirmaklasiais. Svečiai patyrė daug malonių
akimirkų. Mokyklos aktų salėje ketvirtų klasių mokiniai inscenizavo A. Barto ištrauką iš eilėraščio „O kaip pas jus?“, dainavo
apie rudenį ir pristatė projektą „Toks skirtingas ruduo“. Dėkojame šventės organizatoriams ir būsimųjų pirmokų tėvams bei
būsimiesiems pirmokėliams. Plačiau >>>
2016-10-21 „PROTŲ KOVOS“
Spalio 21 dieną įvyko baigiamasis vokiečių kalbos dienai skirtas renginys „Protų kovos“. Intelektualiame žaidime „Ką žinote
apie Vokietiją“ dalyvavo 5-8 klasių mokinių ir jų tėvelių komandos. Laimėjo 8b klasės komanda. Sveikiname. Plačiau >>>
2016-10-20 FOKUSAI VAIKAMS SU TOBIAS CAMPOVERDE
Spalio 17 d. mūsų mokyklos aktų salėje vyko fokusininko iš Vokietijos Tobias Sampoverde pasirodymas. Jį stebėjo 1 ir 2
klasių mokiniai. Tobias Campoverde programa vaikams pasižymėjo dinamika, vizualumu ir buvo interaktyvaus pobūdžio.
Vaikai galėjo drauge atlikti kai kuriuos fokusus. Šou metu mokiniai susipažino su vokiškais spalvų, kūno dalių, rūbų,
gyvūnų pavadinimais, mandagumo žodžiais. Margi ir spalvingi, mikliai atliekami fokusai vertė visus vaikus plačiai šypsotis ir
dovanojo visiems puikią nuotaiką.
2016-10-19 VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS
Spalio 20-21 dienomis visoje Lietuvoje pirmą kartą vyks Vokiečių kalbos dienos. Norėdami pabrėžti vokiečių kalbos
vaidmenį Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse, kviečiame visus prisidėti prie Vokiečių
kalbos dienų iniciatyvos. Draugystės progimnazijoje taip pat vyks daug renginių. Spalio 20 dieną mokinius prie mokyklos
durų pasitiks sveikinimas „Guten Morgen“. Visų pertraukų metu veiks mokyklos radijas ir skambės vokiškos dainos. Per
vokiečių kalbos pamokas bus organizuojamos viktorinos apie Vokietiją ir įvairūs konkursai. Po 4-os pamokos antrų klasių
mokiniams bus organizuojama žaidimų pertrauka. Visą dieną bus galima ant spalvotų lapelių rašyti žodžius vokiečių kalba ir
jais papuošti simbolinius medžius. Spalio 21 dieną vyks stalo teatro „Kamishibai“ pasakos „Die Bremer Sdadtmusikanten“
pristatymas. O vakare laukia „Protų mūšis“ tema „Ką žinote apie Vokietiją“. Žaidime dalyvaus 5-8 klasių komandos.
2016-10-19 IŠVYKA Į ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNĄ
Spalio 13 d. pradinių klasių mokytojos A. Bals ir R. Svetličnaja 3a ir 3c klasių mokiniams organizavo pažintinę išvyką į
Šlyninkos vandens malūną, kuriame jie dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias“. Tai buvo projekto „Duona –
brangiausias turtas“ dalis. Vaikai savo akimis pamatė, kaip malami grūdai, bandė sukti girnas, patys išsikepė duonos.
Šeimininkai pavaišino vaikus skaniais sklindžiais, arbata ir obuoliais iš savo sodo. Įdomi ir turininga išvyka patiko visiems
jos dalyviams. Plačau >>>
2016-10-18 IT KONKURSAS „NARŠYK IR ŽINOK“
Spalio 17 d. mūsų progimnazijos 7-8 klasių mokinių komanda kartu su IT mokytojomis N. Markelova ir O. Gorbun dalyvavo

konkurse „Naršyk ir žinok“, kuris vyko Visagino kūrybos namuose. Mūsų komanda užėmė I vietą, nugalėjo Visagino
„Gerosios vilties“ progimnazijos 7-8 klasių mokinių komandą. Plačiau >>>
2016-10-10 IŠVYKA Į OBELIUS
Spalio 7-8 dienomis mūsų mokyklos 7 b klasės mokinių grupė kartu su mokyklos direktoriumi R. Petravičiumi, klasės
vadove S. Zherlytsina, lietuvių kalbos mokytoja A. Legeikiene pagal respublikinio projekto programą ,,Būkime kartu“
svečiavosi Rokiškio rajono Obelių gimnazijoje. Visaginiečiai kartu su obeliškiais aplankė kooperatinę bendrovę ,,SV Obeliai“,
Obelių miestelio ir apylinkės žymias vietas, Rokiškio grafų Tyzenhauzų rūmus ir bažnyčią, Bajorų kaimo ,,Lėlių namus“,
dalyvavo netradicinėse lietuvių kalbos, istorijos pamokose, susipažino su gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui G.
Kolosovienės karpiniais ir patys mokėsi šio meno, pristatė savo kūrybinius darbus gimnazijos parodoje, varžėsi šaudymo iš
lanko rungtyje, linksmosiose estafetėse, orientaciniame žaidime ,,Mokyklos labirintas“. Mokiniai ir mokytojai patyrė daug
malonių akimirkų ir tikisi naujų susitikimų. Susipažinti čia>>>
2016-09-26 KONSTITUCIJOS EGZAMINAS
Jau dešimtus metus iš eilės visi Lietuvos piliečiai kviečiami laikyti Konstitucijos egzaminą. I etapas vyks rugsėjo 27 dieną.
Mūsų mokykloje šį egzaminą laikys 5-8 klasių mokiniai, o 1-4 klasių mokiniams organizuojamas piešinių konkursas.
Egzamino pradžia 9 valandą. Linkime visiems sėkmės!
2016-09-26 RESPUBLIKINIS PROJEKTAS ,,BŪKIME KARTU“
Mūsų mokyklos 7 b klasės mokiniai drauge su Rokiškio rajono Obelių gimnazijos septintokais dalyvauja respublikiniame
projekte ,,Būkime kartu“. Šių dviejų mokyklų bendras projektas pavadintas ,,Draugystės tiltais“. Birželio mėnesį abiejų
mokyklų septintokai vieni kitiems rašė laiškus, o rugsėjo 27-28 dienomis visaginiečiai laukia į svečius atvykstant Obelių
gimnazijos atstovų. Vaikams numatytos išvykos į IAE Informacijos centrą, Akvariumų saloną, pažintiniai pasivaikščiojimai
po miestą, netradicinio ugdymo pamokos, vakaronė su rusų etnografiniais ansambliais ,,Bylina“ ir ,,Žavaronok“ ir kita įdomi
veikla, skatinanti mokinių komunikacinius, socialinius, kalbinius, kūrybinius gebėjimus.
2016-09-22 IŠVYKA Į VU BOTANIKOS SODĄ
Rugsėjo 21 d. mokytojos L. Pavliuk, O. Kunafina, S. Zherlitsyna, G. Ščekaturova mokiniams organizavo pažintinę išvyką į
Vilniaus universiteto Botanikos sodą. Visus sužavėjo žydintys rododendrai, bijūnai, įvairūs krūmai, medžiai, japoniškas
sodas. Mokiniai sužinojo, kad šiame sode auga ne tik dekoratyvinių augalų, bet ir vaismedžių, daržovių, prieskoninių
žolelių. Susipažinti čia>>>
2016-09-23 RUGSĖJO 26-OJI – EUROPOS KALBŲ DIENA
Rugsėjo 26 dieną Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą ji švęsta 2001
metais. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, kurių metu siekiama skatinti mokytis kalbų, ugdyti
pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Mūsų mokykloje lietuvių, rusų, anglų, vokiečių
kalbų mokytojai su mokiniais organizuos netradicinio ugdymo pamokas, kurių metu bus siekiama supažindinti su įvairiomis
kalbomis, skatinti norą mokytis kalbų.
2016-08-30 RUGSĖJO 1-OJI – MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
Mokslo metų pradžios šventė mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo, naujų vilčių, džiugesio. Rugsėjo 1-osios proga
linkime, kad mažos sėkmės taptų atspirties tašku į dideles pergales. Kviečiame visus į rugsėjo 1-osios šventę, kuri
prasidės 11 valandą.
2016-06-11 „DRAKONŲ“ VALČIŲ FESTIVALIS
Liepos 9 d. Visagine vyko „Drakonų“ valčių festivalis, kuriame dalyvavo ir mūsų progimnazijos komanda. Komandos
sudėtyje mokytojai, mokiniai, buvę mokiniai bei mokinių tėvai. Nors oras nebuvo palankus, bet tai netrukdė susitelkti ir
siekti gerų rezultatų. Visų nuotaika buvo puiki. Jeigu kitais metais bus organizuojamas „Drakonų“ valčių festivalis, net
neabejojame, kad jame vėl dalyvaus mūsų progimnazijos komanda. Susipažinti čia>>>
2016-05-25 PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ
Gegužės 31 dieną 11 valandą visi laukiami Paskutinio skambučio šventėje. Visiems malonių, nepamirštamų akimirkų.
2016-05-25 ŽAIDIMAS „MIŠKO TAKAI“
Gegužės 20 d. Visagino miške vyko pažintinis 5-6-tų klasių mokinių žaidimas „Miško takai“. Žaidime dalyvavo „Gerosios

vilties“ ir Draugystės progimnazijų komandos. Pirmajame etape mokiniai ėjo nurodytu maršrutu ir rinko „ARTEFAKTUS“:
atliko užduotis ekologijos temomis. Antrajame etape komandos atliko teorines ir praktines užduotis. Vaikai dalinosi
mintimis, kaip jie patys galėtų saugoti gamtą, atsakinėjo į klausimus ekologijos temomis. Džiugu, kad dviejų mokyklų
mokiniai mokosi bendrauti, klausyti ir išgirsti vieni kitus. Pirmą kartą renginys vyko ne salėje, o miške. Fotografijos
2016-04-17 SVEIKINAME!
Balandžio 12 d. vyko Visagino miesto V-VIII-ų klasių mokinių diktanto konkursas. Sveikiname šio konkurso laimėtojus!
Olga Vasiljeva, 6b - I vieta (mokytoja A. Patašova)
Ernest Tretjakov, 6a – II vieta (mokytoja A. Legeikienė)
Valerija Romanova, 6b – III vieta (mokytoja A. Patašova)
Eimantas Petkūnas, 8b – III vieta (mokytoja R. Malinauskienė)
2016-03-29 PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DARBŲ PARODA ,,SU MEILE GAMTAI“
Per pavasario atostogas pradinių klasių mokiniai, vadovaujami savo mokytojų, mokyklos I aukšto fojė organizavo savo
darbelių iš antrinių žaliavų parodą ,,Su meile gamtai“. Susipažinti čia>>> Fotografijos
2016-02-23 TĖVELIUS IR MOKYTOJUS KVIEČIAME DALYVAUTI DIKTANTO ŠVENTĖJE
Kovo 2 dieną 14 valandą progimnazijos 310 kabinete lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė organizuoja suaugusiųjų
Diktanto šventę. Norinčius dalyvauti prašome registruotis elektroniniu paštu donata.dubakiene@vdvm.lt arba pranešti bet
kuriai lietuvių kalbos mokytojai iki kovo 1 dienos. Būkite drąsūs ir ryžtingi – Jūsų laukia malonūs netikėtumai.
2016-02-19 KVIEČIAME DALYVAUTI SKAUTŲ NEFORMALAUS UGDYMO PROJEKTE
Visagino Skautų organizacija, glaudžiai bendradarbiaujanti su Lietuvos Skautija, kviečia 1-10 klasių mokinius dalyvauti
neformalaus ugdymo projekte. Jei jums svarbu pažinti save ir išmokti gerbti save, mokėti įvertinti savo jėgas ir priimti
iššūkius, gebėti atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio, valdyti emocijas ir jausmus, gerbti kitų jausmus, poreikius
ir įsitikinimus, pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus, padėti kitiems ir priimti pagalbą, išsakyti mintis,
išklausyti, stebėti, vertinti, kviečiame jus kiekvieną šeštadienį 10 valandą prie Draugystės progimnazijos. Jūsų lauks įdomūs
susitikimai gamtos prieglobstyje ir užsiėmimai, kuriuos organizuos patyrę skautų vadovai. Dėl tikslesnės informacijos galite
kreiptis į Visagino Skautų organizacijos pirmininkę Larisą Chrečkovą (tel. 867389891, 866282244).
2016-02-03 DĖL ABITURIENTŲ SUSITIKIMO
2016 m. vasario 6 d. buvusių abiturientų susitikimas neįvyks.
2016-02-01 KARANTINAS
Nuo vasario 2 d. iki vasario 15 d. Draugystės progimnazijoje karantinas.
2016-01-13 SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui užimti
Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, kitus svarbius objektus. Žuvo 14 gynėjų, sužeista 700.
Šios dienos simbolis – neužmirštuolė. Mokykloje šiai dienai paminėti skiriama pirma pamoka.
2015-12-21 MIESTO ANTRASIS JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS
Gruodžio 17 dieną „Žiburio“ pagrindinės mokykloje įvyko antrasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį
organizavo mokytojos Olga Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones.
Mūsų mokyklos garbę gynė Likas Jarutis, Olga Vasiljeva, Jurij Zaveskin, Anton Zotov. Konkursą sudarė dvi dalys: viktorina
ir praktinių užduočių atlikimas pasitelkus „Paint“ ir „Word 2013“ programas. Nepriklausoma konkurso vertinimo komisija
(„Atgimimo“ gimnazijos aukštesniųjų klasių mokiniai ir mokytojai) I vietą skyrė „Žiburio“ pagrindinės mokyklos šeštokams,
II vietą – Draugystės progimnazijos mokiniams, III vietą – „Gerosios vilties“ progimnazijos jauniesiems informatikams, IV
vietą – „Verdenės“ gimnazijos komandai. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo prizais. Žiūrėti >>>
2015-10-20 KVIEČIAME Į KONCERTĄ
Spalio 22 dieną 18 valandą visu tėvelius kviečiame į organizuojamą koncertą, skirtą mokyklos 10-ies metų jubiliejui
paminėti.

2015-10-01 SPALIO 5 – TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA
Ši diena UNESCO iniciatyva paskelbta minėtina diena. Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas, „ago,
again“ – vesti, valdyti, auklėti („paidagogos“ – vaikų vedžiotojas, „paidagogeion“ – mokykla). Senovės Graikijoje
pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai vergai), kurie lydėdavo šeimininko vaikus į mokyklą ir juos prižiūrėdavo. Tik
vėliau pedagogais pradėta vadinti mokytojus, auklėtojus, kartais ir pedagogikos dalykus tiriančius mokslininkus. Gerbiami
Mokytojai, puikios Jums šventės, tikėjimo ir stiprybės, kūrybiškumo ir ištvermės, sveikatos ir naujų idėjų!
2015-09-30 DRAUGYSTĖS MOKYKLAI – 10 METŲ!
Šį rudenį mūsų švietimo įstaiga švenčia 10-ies metų jubiliejų. Šia proga vyks 10 puikių renginių. Su renginių planu galite
susipažinti čia>>>
2015-08-31 RUGSĖJO 1-OJI – MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę...
Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga.
Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve.
Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, išmintis,
Pro mokyklos atviras duris pasklidę. Tegul jų kiekvienam užteks.
Šventės pradžia Draugystės progimnazijoje – 11 valandą.
2015-07-10 PROGIMNAZIJA
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos administracija praneša, kad nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokyklos tipas iš
vidurinės mokyklos į progimnaziją ir mokyklos pavadinamas iš Visagino Draugystės vidurinė mokykla į Visagino
Draugystės progimnazija.
2015-05-25 SUSITIKIMAS SU J. ŠUKLINU
Gegužės 27 dieną 12 valandą mokyklos aktų salėje vyks penktokų susitikimas su J. Šuklinu - Lietuvos kanojininku,
olimpiniu vicečempionu, daugkartiniu pasaulio ir Europos čempionatų laimėtoju ir prizininku.
2015-05-25 PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ
Gegužės 29 dieną 12 valandą visi laukiami Paskutinio skambučio šventėje. Visiems malonių, nepamirštamų akimirkų.
2015-05-11 PROJEKTAS ,,KIPLINGO PASAKŲ PASAULIS“
Gegužės 13 dieną 12.00 mokyklos aktų salėje vyks 4–5 klasių mokinių projekto ,,Kiplingo pasakų pasaulis“
pristatymas. Įdomu, smalsu – ateikite ir dalyvaukite!
2015-05-08 ATVIRŲ DURŲ DIENA BŪSIMIESIEMS PENKTOKAMS
Gegužės 12 dieną 17.30 mokyklos aktų salėje vyks atvirų durų dienos renginys būsimiesiems penktokams. Jūsų
laukia nuotaikingas koncertas, susitikimas su mokytojais dalykininkais ir mokyklos administracija.
2015-04-29 „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ BAIGIAMASIS RENGINYS
Balandžio 30 dieną 6-ą pamoką aktų salėje vyks projekto „Kūrybinės partnerystės“ baigiamasis renginys – penktokų
sukurto filmo apie Visaginą pristatymą. Kviečiame dalyvauti!
2015-04-03 SU ŠV. VELYKOM!
Sveikiname mokyklos bendruomenę su Šv. Velykom! Tegul kartu su pavasariu į visų namus ateis ramybė, šiluma,
džiaugsmas ir tikėjimas.Tegul kiekvieno darbus lydi puikios idėjos ir sėkmė. Tegul visus vienija atjauta, pagarba vieni
kitiems ir tikėjimas.
2015-03-09 KOVO 11-OJI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA
1990 m. kovo 11 d. LR Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad
atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra
nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu.
Šiais metais Lietuva švenčia atkurtos laisvės 25-ąsias metines. Drauge su nepriklausoma Lietuva auganti karta – mokiniai ir
studentai – šia proga inicijuoja akciją „Lietuvai ir man“. Akciją globoja Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Lietuvai ir

man“ yra kvietimas susiburti ir tradicinę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę papildyti vieningu akcentu. Akcijos
metu visi šalies piliečiai Lietuvoje bei užsienyje kviečiami rišti trispalves apyrankes – Lietuvai ir sau. Šios apyrankės – tai
draugystės ženklas, dovana artimiausiems draugams. Kovo 10 dieną Draugystės mokykloje šiai datai paminėti
organizuojama netradicinio ugdymo diena.
2015-02-11 VISI Į UŽGAVĖNES!
Šeštadienį 12 valandą amfiteatre tarp VKC ir „Gerosios vilties“ mokyklos organizuojamos Užgavėnės. Kviečiame visus
linksmai palydėti žiemą ir paskanauti blynų. Nepamirškite kaukių!
2015-02-11 VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba
atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Šiai dienai paminėti penktadienį visose
klasėse pirmą pamoką organizuojamos šventinės klasės valandėlės.
2015-02-05 SUSITIKIMAS SU BUVUSIAIS MOKINIAIS
Vasario 7 dieną 16 valandą mokyklos aktų salėje organizuojamas susitikimas su buvusiais „Ateities“,
Draugystės, „Atžalyno“ mokyklų mokiniais. Linkiu, kad mokykla liktų vieta, į kurią visada smagu sugrįžti... Visiems malonių
akimirkų ir prisiminimų!
2014-12-05 MIESTO JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS
Gruodžio 4 dieną mūsų mokykloje įvyko pirmasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį organizavo mokytojos
Olga Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones. Mūsų mokyklos garbę
gynė Ana Bočkariova, Sergej Matušev, Paulina Ošurkova, Arina Volkova. Konkursą sudarė dvi dalys: viktorina ir praktinių
užduočių atlikimas pasitelkus „Paint“ ir „Word 2013“ programas. Nepriklausoma konkurso vertinimo komisija („Atgimimo“
gimnazijos aukštesniųjų klasių mokiniai ir mokytojai) I vietą skyrė „Verdenės“ gimnazijos komandai, II vietą – „Žiburio“
pagrindinės mokyklos šeštokams, III vietą – Draugystės mokyklos mokiniams, IV vietą – „Gerosios vilties“ vidurinės
mokyklos jauniesiems informatikams. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo prizais. Žiūrėti >>>

