
KALĖDIADA – 2014

2014 m. gruodž io 19 d. vyko įspūdingas mokyklos 6-10 klasių mokinių renginys "Kalėdiada –
2014". Renginio tikslas - suteikti  vaikams galimybę parodyti save ir savo gebėjimus, sudaryti 
sąlygas sceninei patirčiai įgyti, ugdyti kūrybiškumą ir pagilinti istorines žinias. Klasės paruošė ir 
pristatė iki 10 minučių trukmės programą Žmonijos civilizacijos istorinių laikotarpių tema.
Programoje buvo naudojamos įvairios kūrybinės raiškos priemonės (vaidyba, filmas, šokis,
muzikavimas, dainavimas ir t.t.). Pasirodymų eiga vyko pagal eiliškumą: Akmens amžius; Senovės 
Egiptas; Senovės Graikija, Senovės Roma; Viduramžiai; Renesansas. 
Pasirodymus atidžiai stebėjo ir vertino solidi vertinimo komisija:
            Danutė Iljinienė, direktorė, vertinimo komisijos  pirmininkė,
            Lidija Andruškienė, istorijos mokytoja metodininkė, narė;

Nina Petuchovskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Daiva Andrašūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Olga Statulevičienė, vyresnioji muzikos mokytoja, narė;
Diana Ciobanu, choreografijos mokytoja metodininkė, narė;
Elena Salnik, vyr. dailės mokytoja, technologijų mokytoja, narė;
Igor Švedko, muzikos būrelio vadovas, narys.

Visi pasirodymai buvo įvertinti Kalėdų senelio dovanėlėmis, geriausios programos - specialiosiomis 
nominacijomis.

6-7 klasių grupėje:
I vieta – 7b klasei už programą "Renesanso vyrai".
II vieta – 6b klasei už programą "Dzeusas XXI amžiuje".
III vieta – 6a klasei už programą "Svečiuose pas aurikiečius".

6-7 klasių grupėje skirtos specialiosios nominacijos:
6c klasei – už  kūrybišką pasirodymą "Mumijų šokis".
7c klasei – už  nuotaikingą pasirodymą "Madų šou "Senovės romėnų dievai XXI amžiuje".
7a klasei – už  paslaptingą pasirodymą "Viduramžių šokiai".

8, 10 klasių grupėje skirtos specialiosios nominacijos:
6d, 10 (jungtinei) klasei–už  muzikaliausią pasirodymą "Muzikinis linkėjimas iš Akmens amžiaus".
8a klasei – už  nuotaikingiausią pasirodymą "Faraonas ir 7 Kleopatros".
8c klasei – už  estetiškiausią pasirodymą "Kartą senovės Graikijoje".
8b klasei - už  kalėdiškiausią pasirodymą "Kalėdų dvasia atkeliauja į Romą“.
8d klasei – už  artistiškiausią pasirodymą "Žalieji viduramžiai".

   8, 10 klasių grupėje vietos neskirtos, nes visi pasirodymai buvo ypatingi ir išskirtiniai. Tad I-os 
vietos diplomu apdovanoti mokyklos svečiai - gimnazistai, buvę mokyklos aštuntokai, už išskirtinį 
kalėdinį pasirodymą mokyklos mokiniams ir mokytojams.

Dėkojame renginio rėmėjams AB "Rokiškio sūris".


