Kovas
Rajoninės stalo teniso varžybos
Vykdant 2017 m. rajoninę mokinių spartakiados programą, kovo 1 dieną, trečiadienį, vyko
rajoninės vaikinų ir merginų (gimusių 2002-2003 m.) stalo teniso varžybos.
Mūsų mokyklos komanda aktyviai dalyvavo šiose mokinių stalo teniso varžybose.

Kovo 4-osios, šeštadienio, renginiai
Kiekvieną šeštadienį mokykloje vyksta daugybė įdomių užklasinės veiklos renginių, skirtų
mokiniams. Kovo 4-oji – ne išimtis.
Mokiniai dalyvavo skirtingo pobūdžio renginiuose: piešinių konkurse „Mieloji mamyte“,
žygyje į mišką „Bundanti gamta“, kūrybinių dirbtuvių užsiėmime „Su švente“, smiginio varžybose
„Taiklus šaulys“.

Atvira lietuvių literatūros pamoka
Rengiantis pedagogų tarybos posėdžiui mokykloje vyko atvirų pamokų maratonas „Kolega –
kolegai“. Kovo 6 d., pirmadienį, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilma Kvedaravičienė
pravedė atvirą lietuvių literatūros pamoką 11 klasėje, kurios tema „Vincas Kudirka. Tautiška
giesmė“.
Parinktas pamokos turinys, įranga, aktyvios mokinių veiklos organizavimas visuose pamokos
etapuose turėjo teigiamos įtakos pamokos tikslų ir uždavinių įvykdymui, mokinių pažintinių
gebėjimų ugdymui. Mokiniai buvo aktyvūs, dėmesingi, darbštūs.

Šimtadienis
Visą kovo 9-osios dieną, ketvirtadienį, nestigo geros nuotaikos – abiturientai šventė šimtadienį,
kuris, kaip ir kiekvienais metais, buvo įsimintinas. Šimtadienis mūsų mokykloje – tradicinis
renginys, kaskart stebinantis ir nepaliekantis abejingų. Ne išimtis buvo ir šis šimtadienis – graži,
žaisminga, puošni šventė. Šių metų šventinę programą parengė 10 klasės auklėtojas Olegas Nedelko
ir 9 bei 10 klasių mokiniai.

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Kovo 10 d., penktadienį, po visų pamokų, linksmai šurmuliuodami, skambant nuotaikingai
muzikai Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba mokiniai ir mokytojai rinkosi į
mokyklos fojė. Čia buvo ruošiamasi Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui
,,Lietuva poetų posmuose‘‘, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Vilma Kvedaravičienė ir
muzikos mokytojas bei meno vadovas Petras Rimkus. Dar prieš renginį fojė veikė Vilniaus
lopšelio-darželio ,,Saulėgrąža“ vaikų piešinių paroda apie Lietuvą, kurią organizavo prie mokyklos
esančio darželio auklėtoja Jelena Šimelevič ir mokytoja Tatjana Nedelko.

Bendramokyklinis tėvų susirinkimas
Vis daugiau vaikų ir paauglių kasdien naudojasi informacinėmis technologijomis. Internetas
tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Nauja informacija, nauji draugai, galimybė bendrauti su
žmonėmis iš viso pasaulio, siųsti ir gauti elektroninius laiškus, žaisti žaidimus, tyrinėti kelionių
maršrutus, kurti... ir visa tai – tik dalis to, ką dar galima nuveikti internete. Tačiau yra ir kita pusė.
Naujos technologijos gali leisti skriaudėjams ir kitiems žmonėms, kurie netinkamai elgiasi, lengviau
pasiekti vaikus, pasinaudoti jų informacija, tyčiotis ar kitaip skaudžiai įžeidinėti. Virtualioje erdvėje
gali slypėti įvairių pavojų, todėl naudotis informacinėmis technologijomis reikėtų apdairiai. Todėl
svarbu, kad tėvai žinotų, ką jų vaikai veikia virtualioje erdvėje.
Tėvų susirinkimas yra viena svarbiausių mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formų. Kovo 14
d., antradienį, mokykloje vyko bendramokyklinis tėvų susirinkimas, kuriame buvo kalbama apie
saugų vaikų elgesį internete, žaidžiamus virtualiuosius žaidimus, apie tai, kad svarbu kreipti dėmesį,
su kuo bendrauja vaikai socialiniuose tinkluose.

Rajoninės šaškių varžybos
Kovo 15 d., trečiadienį, mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo rajoninėse šaškių varžybose,
vykusiose tarp 2003-2004 m. gimusių berniukų ir mergaičių.

Mokyklos akreditacija
Vadovaujantis mokymo įstaigų valstybinės akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos
aprašu, kovo 16–17 dienomis mokykloje dirbo Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos žinių
kokybės kontrolės departamento akreditacijos komisija, kurios atstovai stebėjo, tyrė bei analizavo
visapusę mokyklos administracijos bei mokytojų darbo veiklą. Akreditacijos komisijai parengus
patikrinimo rezultatus bus pateikta ataskaita, ar akredituota mokyklos veikla, detaliai išnagrinėtas
mokyklos ugdymo procesas.

Rajoninės stalo teniso varžybos
Kovo 22 d., trečiadienį, rajoninėse stalo teniso varžybose mūsų mokyklai atstovavę mokiniai
pademonstravo savo sportinį sumanumą, vikrumą, judesių greitumą bei tikslumą.

Tarpautinė mokinių konferencija „Ar mokykla skatina kūrybiškumą?“
Kovo 23 d., ketvirtadienį, Vilniaus lietuvių namų mokykloje vyko tarptautinė mokinių
konferencija „Ar mokykla skatina kūrybiškumą?“. Joje dalyvavo 24 pranešėjai iš 7 skirtingų
mokyklų, buvo perskaityta 11 pranešimų.
Mūsų mokyklai šioje konferencijoje atstovavo 10 klasės mokiniai Linas Matiulevičius ir
Angelina Riabuško su pranešimu, kurio tema „Kaip Pelesos mokykla padeda ugdyti kūrybiškumą“.

Mokytojos, padėjusios ruoštis konferencijai – pedagogė-psichologė Marija Matiulevič ir socialinė
pedagogė Irina Oleinik.

Meninis-edukacinis renginys „Karalių pasakos“ LR ambasadoje Minske
Kovo 25 d., šeštadienį, LR ambasada Minske lietuvių bendruomenių vaikus pakvietė į meninįedukacinį renginį „Karalių pasakos“. Tai lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys, kuriuo buvo
siekiama motyvuoti jaunus žmones išlaikyti gyvą lietuvių kalbą, pažinti savo kūrėjus, formavusius
lietuviškąją savimonę, suvokti, kad kiekvienas lietuvis yra savo kalbos, kultūros kūrėjas ir
puoselėtojas.
Šį kartą ambasadoje susirinko Baltarusijos lietuvių bendruomenių jaunimas iš Pelesos, Gardino,
Minsko. Lietuvos ambasadorius Andrius Pulokas pasidžiaugė, kad Baltarusijoje gyvenantys
lietuviai išlaiko savo kalbą, papročius, kad dalis vidurinių mokyklų lietuvių mokomąja kalba
abiturientų sėkmingai tęsia mokslus Lietuvos aukštosiose mokyklose. Ambasada visada stengiasi

burti lietuvius, palaikyti jų bendruomeniškumo jausmą, ryšį su Lietuva, skatina didžiuotis savo
lietuviška tapatybe.
Renginio metu projekto autoriai Milda Pleitaitė, Kazimieras Momkus ir Adomas Pilovecas (M.
K. Čiurlionio namai) skaitė pasakas iš knygos „Šiandien karaliai mums pasakas seka“, animuotų M.
K. Čiurlionio paveikslus palydėdami muzika, o vaikai piešė ir rašė savo pasaką. Iš vaikų kūrybos
darbų susiformavo unikali parodėlė, kuri papuošė ambasados sienas.

Užsienio lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir šių mokyklų mokinių
savivaldos atstovų seminaras
Kovo 26-30 dienomis Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinėje mokykloje vyko užsienio
lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir šių mokyklų mokinių savivaldos atstovų seminaras,
kuriame mūsų mokyklai atstovavo mokyklos direktorius Jonas Matiulevičius, pradinių klasių
mokytoja Marina Kuternickaja, 10 klasės moksleivis Linas Matiulevičius.
LR ambasadoje Rusijos Federacijoje įvyko susitikimas su užsienio lietuvių bendrojo lavinimo
įstaigų vadovais ir pedagogais, susirinkusiais į seminarą Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinėje

mokykloje. Ambasadorius R. Motuzas supažindino svečius su ambasados veikla, pristatydamas
kultūrinius ir visuomeninius renginius bei dvišalio bendradarbiavimo dabartinę būklę.
Seminare dalyvavusieji lietuvių ugdymo įstaigų atstovai iš Baltarusijos, Belgijos, Lenkijos,
Vokietijos, Latvijos ir Rusijos pasidalino savo sukaupta lituanistinio švietimo patirtimi ir aptarė
ateities bendradarbiavimo projektus bei pasirengimą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti valstybėse, kuriose įsikūrusios jų ugdymo įstaigos.

Gardino apskrities vykdomojo komiteto pirmininko Vladimiro Kravcovo
spaudos konferencija Varanavo rajone
Kovo 30 d., ketvirtadienį, pirmą kartą Varanavo rajono teritorijoje vyko Gardino apskrities
vykdomojo komiteto pirmininko Vladimiro Kravcovo spaudos konferencija. Pagal susiklosčiusias
tradicijas, konferencijos dalyviai, tarp kurių dižioji dalis – žurnalistai, pirmiausia dalyvavo
pažintinėje kelionėje po Varanavo rajoną, aplankė įvairių sričių objektus, kultūrines vietoves.

Mūsų mokykloje šiuos svečius pasitiko tautiniais rūbais pasipuošusios merginos su duona ir
druska skambant mokyklos kapelos atliekamiems kūriniams. Svečiai susipažino su mokyklos
erdvėmis, apsilankė muziejuje, skanavo lietuviškų vaišių, sudalyvavo trumpame koncerte. Didelį
įspūdį svečiams sukėlė susitikimas bei pokalbiai su šv. Lino bažnyčios klebonu Eliju Anatolijumi
Markausku.

