
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAI ĮDOMU 

 

 

 Pirmuosius 

stiklinius žaisliukus 

išrado Saksonijos 

stiklapūčiai. 

 

Italijoje  

vaikai gauna 

dovanas nuo Gerosios 

fėjos. Tie, kas blogai 

elgėsi, dovanų gali gauti 

kopūsto lapą. 

 

Kanadoje 

Kalėdų Senelio 

indeksas 

užrašomas taip: 

„HOH OHO“. 

 

Vokiečiai 

pirmąsias 

eglutes darė 

iš žąsų 

plunksnų. 

 

Redakcijos sveikinimas 
 

Štai ir atėjo šurmulingosios gruodžio dienos, kai vis labiau artėja eglutės ir mandarinų kvapas. 
Vakarais mes pradedame susimąstyti, kaip švęsime šventes, ką veiksime per atostogas, tačiau, 
turbūt, maloniausia yra tai, kad šventiniu laikotarpiu mūsų laukia daugybė dovanų, gera nuotaika, 
taip pat mes visi norime, kad Naujaisiais metais viskas būtų iš naujo, kad visi blogi dalykai, lydėję 
mus praeinančiais metais, ten ir pasiliktų, negrįžtų nei pas mus, nei į mūsų šeimas... 

Šventinis pasiruošimas mokykloje vyksta labai aktyviai – visos erdvės pasidabinusios kalėdiniais 
papuošimais, todėl atrodo, kad šventės dar arčiau mūsų, negu yra iš tikrųjų, o nuotaika dar geresnė. 
Taip pat ir prasidėjusios repeticijos rodo, kad visa mokyklos bendruomenė ruošiasi smagiai pasitikti 
šventes. Visa tai – tik pradžia, o visa, kas smagiausia, dar priešaky...  

Norisi visai mokyklos bendruomenei palinkėti, kad šių metų žiemos šventės būtų kaip niekada 
pakilios, šviesios, baltos... Kad pripildytų jėgų, įkvėptų ne tik svajoti, bet ir siekti. Prasmingų šv. 
Kalėdų ir džiaugsmingų Naujųjų metų! 

Nuoširdžiai, „Jaunųjų korespondentų būrelis“ 

Pelesa, 2017 



 

 

 

 

Įsimintiniausios mokyklos gyvenimo akimirkos 

 

Pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos 
finansuojamą projektą "Pažintis su 
Lietuva" lapkričio 3–4 dienomis 4–11 
klasių moksleiviai dalyvavo įdomiuose ir 
pažintiniuose renginiuose ir išvykose, 
kurių metu artimiau susipažino su Lietuvos 
istorija ir kultūra. 

 

 
Lapkričio 21 d. mūsų mokiniai ir 

mokytojai vyko į jau tradicija tapusį 
kalėdinį susitikimą su LR Prezidente Dalia 
Grybauskaite. 

 

 
Artėjančių Kalėdų proga Lietuvos 

Respublikos ambasada Minske gruodžio 
10-ąją mažuosius lietuvaičius pakvietė į 
šventinę Kalėdinę vakaronę su Lietuvoje 
vaikų ypač mėgstama Kake Make, 
Netvarkos Nykštuku ir Kalėdų Seneliu. 

Šventės metu Minsko, Lydos, Pelesos ir 
Rimdžiūnų lietuvių bendruomenių vaikai 
pristatė savo paruoštas programas: 
skambėjo lietuviškos dainos, eilės, buvo 
atliekamos teatrinės improvizacijos, 
šokamas ratelis.  

 

 

  

 
Laikraštį parengė  

„Jaunųjų korespondentų būrelis“  


