
Balandis 

Pavasarinės rajono lengvosios atletikos pirmenybės 

 

Balandţio 5 d., trečiadienį, mokinių komanda dalyvavo pavasarinėse rajono 

lengvosios atletikos pirmenybėse, kuriose moksleiviai varţėsi bėgimo, disko metimo, 

rutulio stūmimo, šuolio į tolį ir į aukštį rungtyse. 

 

 
 

 

 

 

 



Pavasarinė mugė Pelesoje 

 

Viena iš mokyklos tradicijų – balandţio 6 dieną, ketvirtadienį, vykusi pavasarinė 

mugė, kurios pagrindinė organizatorė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė Jelena 

Šimelevič. Jau tapo tradicija, kad kiekvieną pavasarį į mokyklą atbilda šurmuliuojanti 

mugė ir ši kuriam laikui virsta šurmulinga prekyviete. 

Niekas iš kermošiaus neišėjo tuščiomis. Visi lankytojai išsinešė ne tik gausių 

lauktuvių, bet ir daug malonių įspūdţių bei pavasarinę nuotaiką. 

Taigi, pavasarinė mugė mokykloje – ne tik pirmosios verslo pamokos, kuriose 

dalyvauja visi vaikai, bet ir graţus lietuvių etninės kultūros puoselėjimo renginys. 

 

 
 

 

 



Lengvosios atletikos kroso varžybos 

 

Balandţio 8 d., šeštadienį, vyko rajoninės lengvosios atletikos kroso varţybos, 

kuriose rungėsi apie 100 mokinių iš 17 mokymo įstaigų, tarp kurių buvo ir mūsų 

mokinių komanda. Priklausomai nuo amţiaus, berniukai ir mergaitės bėgo vieną, du 

arba tris kilometrus. 

 

 
 

Masinio lengvosios atletikos sporto renginio rajoninis etapas 

 

Balandţio 11 d., antradienį, 1–3 klasių mokinių komanda dalyvavo rajoniniame 

lengvosios atletikos masinio sporto renginio «300 талантов для Королевы» etape. 

 



Rajoninė vasaros daugiakovės spartakiada „Tėvynės gynėjas“ 

 

Balandţio 12 d., trečiadienį, moksleivių komanda dalyvavo rajoninėje vasaros 

daugiakovės spartakiadoje „Tėvynės gynėjas“. Joje dalyviai varţėsi šiose sportinėse 

rungtyse: šaudymas pneumatiniu ginklu stovint (10 m atstumu), prisitraukimai, 

granatos metimas, bėgimas (100 m, 3000 m). 

 

Margučių ridenimo varžybos 

 

Balandţio 17 d., pirmadienį, pradinių klasių mokiniai dalyvavo smagiose 

margučių ridenimo varţybose, vykusiose mokyklos muziejuje. Renginio dalyviai 

susipaţino su velykinėmis katalikų tradicijomis (patiekalais, ritualais, margučių 

daţymo būdais ir pan.). Smagiausia renginio dalis – kiaušinių ridenimo varţybos. 

Linksmos emocijos ir vaikų dţiugesys pripildė muziejaus erdves. Pradinukai rideno 

savo margučius tikėdamiesi, kad būtinai nugalės ir gaus priešininko kiaušinį. 

Pralaimėjusiųjų šiose varţybose nebuvo – ţaidimo pabaigoje kiekvienas dalyvis gavo 

saldų prizą. Šis renginys atliko svarbų vaidmenį įtraukiant mokinius į lietuvių etninės 

kultūros puoselėjimą. 

 



Rajoninė varžybų „Olimpinės Baltarusijos viltys“ vasaros  

daugiakovė „Sveikata“ 

 

Balandţio 17 d., pirmadienį, moksleivių komanda dalyvavo rajono varţybų 

„Olimpinės Baltarusijos viltys“ vasaros daugiakovėje „Sveikata“. Varţybos vyko 

šiose rungtyse: šuolis į tolį iš vietos, atsispaudimai (mergaitės), prisitraukimai 

(berniukai), šaudymas pneumatiniu ginklu stovint, bėgimas (30 m, 1000 m, 1500 m, 

3000 m). 

 

Atvira klasės valandėlė „Žaliosios mokyklos abėcėlė“ 

 

Vykstant atvirų klasės valandėlių maratonui „Kolega – kolegai“, balandţio 21 d., 

penktadienį, 7 klasės auklėtoja Galina Masel pravedė atvirą uţklasinį renginį 

„Ţaliosios mokyklos abėcėlė“. Parinktų metodų bei veiklos būdų sistema padėjo 

sėkmingai skatinti paţintinę mokinių veiklą. Jie susidomėję atlikinėjo visas uţduotis. 

Psichologinė atmosfera buvo teigiama, paremta geranoriškumu, teigiamomis 

emocijomis. 

 



Visuotinė talka 

 

Balandţio 22 d., šeštadienį, visa mokyklos bendruomenė rinkosi į visuotinę talką 

(республиканский субботник), kurios metu buvo sutvarkyta aplinkinė mokyklos 

teritorija. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Mokslinė-praktinė konferencija «Край Гарадзенскі» 

 

Balandţio 22 d., šeštadienį, 10 klasės mokinė Angelina Riabuško ir istorijos 

mokytojas Leonas Ivaško dalyvavo IV atviroje apskrities mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje «Край Гарадзенскі», vykusioje Gardino E. F. Karskio gimnazijoje 

Nr. 1. Konferencijos dalyviai taip pat apsilankė gimnazijoje įkurtame akademiko E. 

F. Karskio muziejuje. 

Angelina sėkmingai pristatė savo tiriamąjį darbą ir buvo apdovanota II laipsnio 

diplomu. 

 

 
 

 



Gamtos ir tiksliųjų mokslų dienos 

 

Balandţio 27-29 d. mokykloje vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų dienos. Mokiniai 

įsitikino, kad gamtos ir tikslieji mokslai gali būti įdomūs, tam tereikia šiek tiek 

pastangų ir ţinių.  

Pirmąją dieną vyko „Protų mūšis“. Jo metu tarpusavyje varţėsi trys mokinių 

komandos, kurių dalyviai atsakinėjo į viktorinos klausimus, atliko praktines uţduotis 

iš gamtos ir tiksliųjų mokslų sričių. Antrąją dieną 5-9 klasių mokiniai dalyvavo 

buities darbų kabinete organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse, gamino suvenyrus iš 

gamtinių ţaliavų. Trečiąją dieną vyko koncertas ir aktyviausiųjų dalyvių bei 

nugalėtojų apdovanojimai. 

Dţiugu, kad mokiniai įgijo naujų ţinių ir gebėjimų, buvo aktyvūs ir susidomėję. 

 
 



Mokslinė-praktinė konferencija «Дорога в будущее» 

 

Balandţio 29 d., šeštadienį, Zabolotės lopšelyje-darţelyje–vidurinėje mokykloje 

vyko XII rajoninė mokslinė-praktinė konferencija «Дорога в будущее». Jaunieji 

mūsų mokyklos tyrėjai sėkmingai pristatė savo darbus: 10 klasės mokinė Angelina 

Riabuško (istorijos, kraštotyros ir visuomenės mokslo sekcija) buvo apdovanota III 

laipsnio diplomu, 10 klasės mokinys Linas Matiulevičius (rusų filologijos sekcija) – 

II laipsnio diplomu. 

 

 
 


