Lapkritis
Trakų Rotary klubo narių apsilankymas mokykloje
Rotary klubo nariai visada didelį dėmesį skyrė ir skiria socialinei paramai, švietimui ir
kultūrai. Įgyvendindami projektą „Lietuva iš arčiau“, Rotary klubo nariai į pagalbą pasitelkė
partneriaus iš Trakų švietimo centro, kurio darbuotojai parengė konkurso „Ką žinau apie Lietuvą“
nuostatus ir pakvietė jame dalyvauti Baltarusijoje veikiančių lietuviškų mokyklų moksleivius.
Aktyviausi – Pelesos mokyklos ir Rimdžiūnų vaikų darželio vaikai. Jų darbų paroda surengta
Trasalio konferencijų centre kartu su į konkursą įsijungusių Trakų suaugusiųjų mokymo centro
specialiųjų klasių moksleivių darbais.
Lapkričio 10 dieną Trakų Rotary klubo nariai kartu su partneriais apsilankė Pelesos vidurinėje
mokykloje lietuvių mokomąja kalba ir apdovanojo konkurso laimėtojus, kuriais tapo 4-9 klasių
moksleiviai.

Literatūrinė-muzikinė kompozicija, skirta Kultūros metams
Lapkričio 24 dieną, ketvirtadienį, visi mokyklos mokiniai bei mokytojai rinkosi aktų salėje,
kur vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija, skirta Kultūros metams. Jos organizatorė – rusų kalbos
ir literatūros mokytoja Galina Masel.
2016-ieji – Kultūros metai, kuomet ypatingas dėmesys skirtas meninės kultūros renginiams,
kurie yra vienas iš jaunimo patriotinio ugdymo priemonių.
Renginio metu mokiniai šoko rusų liaudies šokius, deklamavo rusų autorių kūrinius, dainavo
dainas. Šiais metais buvo nemažai autorių jubiliejinių sukakčių, todėl nuskambėjo daug įvairių rusų
literatūros kūrinių.
Renginio dalyviai turėjo galimybę išgyventi prasmingas akimirkas, susimąstyti, koks gausus
ir turtingas literatūros pasaulis.

Lapkričio 25-oji
Lapkričio 25-ąją, penktadienį, Bortaševič Dominika, Misiuro Milena ir Matiulevičius Linas
dalyvavo tarptautiniame Lietuvos ir užsienio mokyklų meno kolektyvų festivalyje, kurį organizavo
Vilniaus Lietuvių namų gimnazija.

Kraštotyrinis renginys „Kraštotyros taku. Gamtos labirintai“
Lapkričio 26 dieną, šeštadienį, mokiniai vyko į Rodūnės rajoninį turizmo, kraštotyros ir
ekologijos centrą, kuriame visų svečių laukė įtraukiantis kraštotyrinis renginys „Kraštotyros taku.
Gamtos labirintai“.
Atvykusieji buvo paskirstyti į dvi komandas. Jie žaidė, atsakinėjo į klausimus, atliko
įvairiausias įdomias bei pažintines užduotis. Abi komandos buvo apdovanotos pagyrimo raštais.
Mūsų mokyklos mokiniai užėmė I vietą.
Visi dalyviai noriai bei su dideliu susidomėjimu dalyvavo šiame renginyje, linksmai bei
naudingai praleido laiką.

