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BALANDIS



Velykinis renginys
Balandžio 2 d., pirmadienį, vyresnių klasių mokiniai dalyvavo šv.

Velykų Mišiose Pelesos šv. Lino bažnyčioje, o pradinių klasių

moksleiviai dalyvavo smagiame Velykiniame renginyje, vykusiame

mokyklos aktų salėje (organizatoriai – pradinių klasių mokytojos

Marina K. ir Justina V.). Renginio dalyviai susipažino su velykinėmis

katalikų tradicijomis (žaidimais, margučių dažymo būdais ir pan.).

Smagiausia renginio dalis – kiaušinių ridenimo varžybos. Linksmos

emocijos ir vaikų džiugesys pripildė salės erdves. Pradinukai rideno

savo margučius tikėdamiesi, kad būtinai nugalės ir gaus priešininko

kiaušinį. Taip pat buvo organizuota pradinukų darbų paroda

„Margutis“. Šis renginys atliko svarbų vaidmenį įtraukiant mokinius į

lietuvių etninės kultūros puoselėjimą.





Šimtadienis

Balandžio 3 d., antradienį, 9 bei 11

klasės ir mokytojai šventė Šimtadienį.

Renginio organizatoriai – soc. pedagogė

Irina Oleinik ir 10 kl. moksleiviai.





Gamtos ir tiksliųjų mokslų 
savaitė

Balandžio 2-6 dienomis mokykloje vyko Gamtos ir

tiksliųjų mokslų savaitė. Mokiniai aktyviai dalyvavo

kūrybiškai organizuotuose renginiuose, kurie dar kartą

įrodė, kad tikslieji mokslai – tai ne visada nuobodūs

uždaviniai, formulės ir sprendimai.





Atvelykio mugė
Balandžio 5 dieną, ketvirtadienį, mokykloje vyko

Atvelykio mugė. Jau tapo tradicija, kad kiekvieną

pavasarį pas mus atbilda šurmuliuojanti mugė ir mokykla

kuriam laikui virsta šurmulinga prekyviete. Niekas iš

kermošiaus neišėjo tuščiomis. Visi lankytojai išsinešė ne

tik gausių lauktuvių, bet ir daug malonių įspūdžių bei

pavasarinę nuotaiką.

Šią dieną mokykloje taip pat buvo organizuota

šventinė paroda, kurią parengė “Floristikos” būrelis

(vadovė – darbų mokytoja Nijolė Rimkuvienė).





Pavasario lengvosios atletikos  
krosas

Balandžio 7-ąją, šeštadienį, mūsų mokiniai

dalyvavo pavasario lengvosios atletikos

kroso varžybose, skirtose Tarybų Sąjungos

didvyrio Aleksandro Kanarčiko atminimui,

kurios vyko Varanave.





Rajoninės stalo teniso 
varžybos

Balandžio 25-ąją, trečiadienį, mūsų mokiniai dalyvavo

rajoninėse stalo teniso varžybose. Sveikiname Andrių

Senkevičių, kuris užėmė I vietą tarp 2003–2004 m.

gimusių jaunuolių.





Černobylio avariją
prisimenant

Balandžio 26-ąją, ketvirtadienį, mokykloje

vyko minėjimas “Avarija Černobylio AE: jos

pasekmės ir pamokos”, skirtas Černobylio

katastrofos dienai atminti.





Bendramokyklinis tėvų susirinkimas 
ir koncertas, skirtas Tarptautinei 

motinos dienai

Balandžio 28-ąją, šeštadienį, mokykloje

įvyko bendramokyklinis tėvų susirinkimas

ir šventinis koncertas, skirtas artėjančiai

Tarptautinei motinos dienai.




