2020 m. KOVAS Nr. 6 (116)
GANDRO ŽINIOS
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Čia ežeras banguoja,
Aplink žalia gamta.
Balta lyg karalienė –

Rėkyvos mokykla.
Galbūt ji ir mažytė,
Bet mums labai miela
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MOKYKLOS ĮVYKIAI

,,Sveikos šypsenos paslaptys”

Kovo 9 dieną penktokai susitiko su burnos higienos specialiste K. Sankauskaite, kuri organizavo
užsiėmimą ,,Sveikos šypsenos paslaptys”. Mokiniai sužinojo, kaip reikia prižiūrėti dantukus, naudoti higienos
priemones. Penktokai ne tik prisiminė sveikos burnos higienos rekomendacijas, bet ir sužinojo naujos
informacijos. Jiems teko diskutuoti apie higienos svarbą, ligas, kurias sukelia rūkymas, nesveika mityba.
Teisingai į klausimus atsakę mokiniai gavo Šiaulių visuomenės sveikatos biuro dovanėles.
Dalia Narkienė, 5 klasės vadovė

Kaziuko mugė ,,Kermošius”
Kovo 4 d. Rėkyvos progimnazijoje šurmuliavo jau tradicine tapusi Kaziuko
mugė ,,Kermošius”. Mugei ruošėsi mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Prekyba virte
virė, daugiausia buvo prekiaujama įvairiausiais kepiniais, rankų darbo įvairiais
dirbiniais: popierinėmis gėlėmis, kurių viduryje puikavosi spalvingi saldainiai,
mezginiais, papuošalais iš karoliukų. Retas namo grįžo tuščiomis rankomis, nešėsi
namiškiams lauktuvių iš Kaziuko mugės bei daug malonių įspūdžių.
Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja

Kovo 11-oji su laisvės vėjo malūnėliais
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Kovo 12 dieną Rėkyvos progimnazijos bendruomenė paminėjo
Nepriklausomybės atkūrimo diena. O Šiemet ši šventė ypatinga – švenčiame 30
metų laisvos demokratinės valstybės jubiliejų. Po keturių pamokų mokytojai ir
mokiniai su pačių padarytais trispalviais laisvės vėjo malūnėliais skubėjo į
mokyklos kiemelį, kur vyko pilietinė akcija, skirta paminėti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Skambėjo eilėraščiai, dainos, skirtos Lietuvai.
Po to vyko Rėkyvos bendruomenės fotosesija su trispalviais vėjo malūnėliais.
Visiems buvo smagu pabūti kartu ir pajausti, kad mes „tikrai mylim Lietuvą“.

Ilona Kievišienė, pradinių klasių mokytoja
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