
Gruodis

Kelionė į prezidentūrą

Gruodžio 2-ąją, penktadienį, Pelesos vidurinės mokykos lietuvių mokomąja kalba mokiniai bei
mokytojai džiaugsmingai nusiteikę vyko į svečius pas Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią
Grybauskaitę, kuri LR prezidentūroje susitiko su Baltarusijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Kaliningrado
srityje veikiančių lietuviškų mokyklų mokiniais ir mokytojais. Tradiciniame, jau 8-ą kartą
vykusiame kalėdiniame susitikime dalyvavo beveik 150 vaikų ir jų mokytojų iš kaimyninių šalių.

Atvykę į prezidentūrą, vaikai buvo suskirstyti į tris grupes. Pirmoji grupė, 1-4 klasių mokiniai,
turėjo užsiėmimus su Vikingų kaimu, kurių metu žaidė tradicinius žaidimus. Antroji grupė, 5-7
klasių mokiniai,  piešė lietuviškų motyvų piešinius su dailininkais broliais Gataveckais ir turėjo
užsiėmimą su skautais, kurie mokė lietuviškų dainų. 8-12 klasių mokiniai ėjo į Valstybės pažinimo
centrą, kur laukė įdomi ir nepakartojama ekskursija su gidu.

Po  pertraukėlės,  kuomet  visi  užkando  ir  pailsėjo,  mes  rinkomės  Baltojoje  salėje.  Čia
susirinkusiuosius šiltai pasitiko ir sveikino Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. LR
vadovė pabrėžė, jog Lietuvai svarbus ir reikalingas kiekvienas vaikas, kad ir kur gyventų. Užsienio
lietuviai visuomet brangino savo kalbą ir kultūrą, o užsienyje veikiančios lietuviškos mokyklos
padeda šias vertybes perduoti ir jaunajai kartai. Su Lietuva širdyje augantys vaikai – neatsiejama
mūsų šalies dalis.

Šiais metais vaikams įteiktos ypatingos dovanos – Lietuvos moksleivių kurti žaisliukai su
asmeniniu laišku, kviečiančiu draugauti.

Prezidentė palinkėjo vaikams, kad su bendraamžiais Lietuvoje užsimezgusi draugystė paskatintų
dar labiau domėtis Tėvyne, jos tradicijomis ir istorija. Šalies vadovė jauniesiems užsienio
lietuviams padovanojo Lietuvos nacionalinį atlasą ir knygų jų mokyklų bibliotekoms.

Visi skaniai papietavę Vilniaus centre įsikūrusiame restorane „Bernelių užeiga“ išvykome į
Arkikatedrą baziliką, kur mūsų laukė įdomi ekskursija po Arkikatedros požemius.

Netruko prabėgti diena, kupina daugybės įdomių bei turiningų renginių. Atėjo vakaras, visi
kelionės dalyviai buvo pavargę, tačiau visi džiaugėsi, kad ir šiais metais apsilankė Lietuvos
sostinėje – Vilniuje, susitiko su šalies prezidente Dalia Grybauskaite. Šią dieną patirtos malonios
akimirkos dar ilgai nepasimirš, juk artėja gražiausios metų šventės – šv. Kalėdos ir Naujieji metai.



Adventinė popietė LR ambasadoje Minske

Gruodžio 10, šeštadienį, mokyklos mokiniai ir mokytojai svečiavomės LR ambasadoje Minske,
kur vyko adventinė popietė. Į LR ambasadoje taip pat atvyko ir Lydos, Rimdžiūnų, Gardino bei
Minsko lietuvių bendruomenių vaikai. Džiaugsmingai visus pasitiko Lietuvos ambasadorius
Baltarusijoje Andrius Pulokas.

Visi svečiai su dovanomis būrėsi prie eglutės. Mūsų mokyklos mokiniai buvo paruošę
įtraukiančią, įdomią bei informatyvią programą, kurią parengė mokytojos Marina Kuternickaja,
Tatjana Oleneva ir Marija Matiulevič. Visus vaišinome kūčiukais, su geriausiais bei
nuoširdžiausiais linkėjimais įteikėme ambasadoriui močiučių keptą pyragą ir vaikų pintą adventinį
vainiką. Kiti svečiai taip pat buvo gerai pasiruošę. Labai žaviai pasirodė Rimdžiūnų mokykla
(pasirodymo tema – kartų perimamumas – atrodo rimta, tačiau vedėja labai šauniai viską pristatė).

LR ambasadorius Andrius Pulokas, džiaugdamasis vaikų aktyvumu, linkėjo visiems geros
šventiškos nuoataikos, visada išlaikyti savo kalbą, papročius.

Pasistiprinus prie vaišių stalo, maloniai pabendravus, netruko prabėgti laikas, kai atėjo metas
išvykti. Padėkoję ir atsisveikinę su daugybe malonių įspūdžių išvykome namo. Šis apsilankymas
LR ambasadoje tikrai buvo malonus, jaukus, šiltas. Visi nekantriai lauksime kito karto.



Bendramokyklinis tėvų susirinkimas

Gruodžio 15 dieną įvyko bendramokyklinis tėvų susirinkimas. Medicinos sesuo Zita Rul
skaitė pranešimą tema „Rūpinimasis vaikų sveikata – bendras šeimos ir mokyklos rūpestis“.
Socialinė pedagogė Irina Oleinik papasakojo apie vaikų motyvacijos mokytis skatinimo būdus bei
metodus. Matematikos ir fizikos mokytoja Tatjana Oleneva parengė pranešimą bei atmintines apie
tėvų atsakomybę užtikrinant vaikų saugumą.

Vėliau klasių auklėtojai bendravo su savo auklėtinių tėvais individualiai.

Kalėdų karnavalas „Laiškai Kalėdų Seneliui“

Gruodžio 28 dieną, trečiadienį, nors buvo jau prasidėjusios mokinių atostogos, visi smagiai ir
šventiškai nusiteikę rinkosi į mokyklą, nes šią dieną vyko kalėdinis karnavalas „Laiškai Kalėdų
Seneliui“, kurį parengė mokytojai Leonas Ivaško, Nijolė Rimkuvienė, Petras Rimkus.

Visi, nuo mažiausio iki didžiausio, šią dieną buvo pasiruošę šventei. Kiekviena klasė
demonstravo savo meninius gebėjimus atlikdama įvairius pasirodymus. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupės atliko „Miško gyventojų šokį“. 1-4 klasių mokiniai vaidino pasaką
„Katės namai“, į kurią buvo įtrauktas kiekvienas pradinukas. 5 klasės mokiniai šiemet atliko vedėjų
vaidmenį, Margarita Sopunova ir Margarita Tumilevič turėjo pagrindines vedėjų funkcijas (vaidino
Senelę ir Anūkę). 6-okai vaidino pasaką „Raudonkepuraitė“, tik ji buvo ne tradicinė, o šiuolaikiška,
į kurią įsipynę net šokių fragmentai. 7 klasės mokiniai šoko, o 8-okai vaidino „Snieguolę ir
nykštukus“, ši pasaka taip pat buvo šiuolaikiškai pristatyta. 9-okai pademonstravo „Popuri šou“,
kuriame savo pasirodymus atliko žymūs lietuvių ir užsienio dainininkai (Mia, Katy Perry ir kt.). 10
ir 11 klasės mokiniai šiais metais susigrupavo ir kartu atliko 2 pasirodymus: šiuolaikišką pasaką
„Pagrandukas“ ir šokių pasirodymą-kovą 90-ųjų metų stiliumi.

Pasibaigus klasių pasirodymams visi susirinkusieji audringai kvietė Kalėdų Senelį, kuris
šiemet pasirodė ne vienas, o su Snieguole.

Pasibaigus karnavalui, vaikai džiaugsmingai išvyko namo su dovanomis toliau mėgautis
žiemos atostogomis.




