Mieli bendruomenės nariai,
Pavasariui įpusėjus tęsiame tradiciją Jus informuoti apie Mokykloje vykstančius pokyčius...

Devynios pradinio ugdymo klasės, testuojant mokinius kaupinių būdu (testavimas tęsiamas
mokykloje), po keturių mėnesių pertraukos balandžio 19 d. grįžo mokytis ir pradėjo vos ne iš naujo
pažindintis su bendraklasiais ir mokykla.
Tai didelis iššūkis Mokyklai ruošiantis priimti pradinukus - marios nematomo darbo derinant
tvarkaraščius, judėjimo srautus, tačiau džiūgaujančių vaikų (ne mažesnės ir tėvelių) šypsenos,
krykštaujantys balsai už lango atperka visus kilusius rūpesčius.

Balandžio 21- 23 dienomis dešimtokai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (e-PUPP), kuris pirmą kartą buvo organizuojamas
nuotoliniu būdu.
Mokiniams naujovė kėlė ir baimę, ir smalsumą - įdomu buvo sužinoti, kokios gi užduotys bus,
ar susitvarkys su technika, ar užteks laiko.
Kaip jautėsi mokiniai po e- PUPP‘o? Pasak dešimtokų, ,,nusirito akmuo nuo širdies“,
skaudėjo raumenis, palengvėjo kūnas, užliejo ramybė, jautėsi kurį laiką stresas, prakaitas išpylė,
normaliai jautėsi ir pan. Patikrinimo intriga išlieka- o kokie gi bus rezultatai?

Prieš 110 metų, 1911 m. balandžio 10 d. mirė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Rasų kapinės ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos kiemas Mokyklos
bendruomenės buvo pagerbtas gėlėmis.

Senolių dainuotos dainos žodžiais 2021 m.
balandžio 2 d. buvo atidaryta mokytojos Rasos
Gelčienės (šiaudinių sodų) autorinė paroda
gimtajame

mieste,

Kėdainių

kraštotyros

muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name.
Sodas - ypatinga poilsio ir darbo dermė,
vidinės harmonijos šaltinis. Tai savęs atradimas
ir suvokimas, pozityvios ateities perspektyva.
Parodą galima aplankyti iki gegužės 14 d.

Nidos bendruomenės namuose 12 kl.
mokinė M. Vileikytė atidarė parodą “Vasara
baltam kieme”, kurioje eksponuojami 2020
metų vasaros metu jos sukurti eskizai. Paroda
veikia iki balandžio 30 d.

Puikiais rezultatais nudžiugino ir gausus
būrys

mūsų

moksleivių.

mokyklos

Laureatų

muzikos

diplomais

skyriaus
apdovanoti

konkursų“Attacca”, “Pavasario garsai”, “World
Art Games” ir kt. dalyviai.
Ypač sudėtingame dviejų turų konkurse
“Glowing Harp” dalyvavusi arfininkė Giedra
Julija Tutkutė nugalėjo virš 30 savo amžiaus
grupės varžovų ir laimėjo I-ąją vietą bei
pagrindinį generalinio rėmėjo prizą.

Atnaujinta Jadvygos Jovaišaitės-Olekienės baleto salė. Salėje pakeisti veidrodžiai,
restauruotos palangės, išklotas baltos spalvos linoleumas, atnaujinta garso aparatūra, perdažytos
sienos ir atramos, senus suoliukus pakeitė naujos kėdės. Vardinė baleto salė tapo šviesesnė ir labai
laukia sugrįžtančių jaunųjų šokėjų ir jų mokytojų!

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos 11 kl. mokinė Nora Straukaitė (mok.
Deimantė Karpušenkovienė) tarptautiniame
baleto

ir

šiuolaikinio

šokio

virtualiame

konkurse “Sibiu Dance Competition Virtual
Edition” (Rumunija) 17-19 m. amžiaus grupėje
pelnė 2-ąją vietą!

Antra vakcinos doze nuo COVID-19 paskiepyta virš 220 Mokyklos darbuotojų. Viso šiai
dienai, bent viena doze paskiepyta daugiau nei 71 proc. mokyklos darbuotojų. Nuo darbuotojų
neatsilieka ir juos sparčiai vejasi ir mokyklos abiturientai. Nors dar tik viena doze, bet jau pasiskiepijo
arti 45 proc. mokinių.
Plečiant mokyklos poilsio zonas, bibliotekoje įrengtas akvariumas su pirmaisiais
gyventojais. Vaikai galės susipažinti su skirtingais 6 rūšių augalais, 5 rūšių žuvimis bei visu
akvariumo gyvybės ciklu. Jau sulaukėme ir pirmųjų lankytojų.

Pradėjo veikti ir panoraminis liftas. Atnaujinta sporto salė, vyksta kiti darbai.

Saugokime vieni kitus ir būkite sveiki.

