
Tegul pavasario giedras dangus, paukščių čiulbesys, gėlių aromatas 

ir gintarinė saulė atneša ant grįžtančių paukščių sparnų meilę ir 

harmoniją mums visiems! 
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Su pavasariu! 

 
 
 

Žadina saulė miegantį pumpurą 
 

Žadina saulė miegantį pumpurą,  
Skleidžiasi žibuoklė miško pakrašty...  
Moja beržas šakomis nusvirusiomis,  

Šaukia spindulį, kad savą gyvastį praskleist.  
Kur tik tai pažvelgsi - gamta šypsos...  

Norisi jai atsakyti tuo pačiu.  
Liesti žolę, medį, žiedą, smilgą,  

Kvėpti tyro oro ir gėrėtis šiuo grožiu įstabiu...  
 

Šypsosi Žemė mūsų didinga...  
Skleidžia gražiausią paletę spalvų.  
Geria godžiai spindulį kiekvieną,  

Kelia pavasariui savus vaikus.  
Aš išbučiuosiu žemę žemelę!  

Skleiskis, puoškis po žiemos vargų!  
Džiugink, Žeme, paukštį, žmogų, vabalą.  

Priimk į glėbį savo vaikus...  
 

(Autorius nežinomas) 

 
Štai ir vėl atėjo 

pavasaris. Viskas 
aplinkui atgyja po ilgo 
žiemos miego. Gamta 
bunda... Žmonės 
atsitraukia nuo 
kompiuterių monitorių, 
televizorių, nes pagaliau 

prisimena, kad yra sodai, parkai, miškai, upės ir ežerai. 
Todėl žmonės dažniau išeina iš savo butų, namų 
pasivaikščioti gryname ore, pasidžiaugti pavasario šiluma ir 
saule. 

Žydrame danguje dabar plaukia balti debesėliai. Gamta 
ima žaliuoti šilkine žolyte. Ant laidų, tartum kūmutės ant 
suoliukų, susėdę paukščiai tarpusavyje šnekučiuojasi 
skirtingais balseliais, sveikina su atėjusiu pavasariu.  

Žaidimų aikštelėse džiugiai krykštauja vaikai...  
Kaip gera vėl jausti po kojomis tvirtą žemę. Nėra dabar 

sniego, šerkšno, plikledžio, kojos pačios tarytum kažkur 
neša... 

Kartais lyja vėsūs pavasario lietūs, visur pasidaro drėgna 
ir niūru. Po lietaus dar aukščiau pakyla žolė, stiebiasi į viršų 
būsimų gėlių daigeliai... 

Pagaliau sulaukėme pavasario pradžios, todėl sveikiname visus su pavasariu! Tai 
atsinaujinimo metas. Tegul visos šaltos dienos lieka praeityje, o ateity mūsų visų laukia 
daugybė švenčių bei džiugių akimirkų. Linkime, kad pavasario saulė visiems teiktų šilumą, o 
šiltas pavasarinis vėjelis atneštų vilties, laimės, džiaugsmo ir tik gėrio. 

 
Jaunieji korespondentai 

 

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja 
pati gražiausia pavasario šventė - Velykos.  

Lai bus ši šventė ne vien malonus artimųjų šurmulys, gausus 
stalas, lai bus ji kažko naujo, gilesnio, svarbesnio pradžia. 

Lai atneš šv. Velykos Jums visiems šviesias mintis, sielos 
tvirtybę, meilę sau ir šalia esančiam. 

Gražių, prasmingų, viltingų šv. Velykų! 
 

Jaunųjų korespondentų būrelio redakcija 
 

 

PASPALVINKIME 
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Iš mokyklos 
gyvenimo 

 
Tik šimtas dienų beliko... 
Pelesos vidurinėje mokykloje 

lietuvių mokomąja kalba visą kovo 9-
osios dieną 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. 

Šimtas dienų – pakankamai ilgas 
tarpas, tačiau vienuoliktokams – tai 
paskutinės dienos mokykloje, į kurią 
prieš vienuolika metų atžygiavo dar 
būdami tik maži piliečiai. O dabar 
netrukus prasidės kitas etapas, kuris 
bus kupinas naujų įspūdžių, 
savarankiškumo, savęs ieškojimo...  

Vos įžengę į renginio vietą, visi 
susirinkusieji pajutome, kad patekome 
į šventę. Visur tvyrojo pakili nuotaika, 
kurią dar labiau sustiprino muzika bei 
šventinės dekoracijos. Renginio 
organizatoriai abiturientus bei 
mokytojus linksmino savo 
pasirodymais, šokiais bei įvairiais 
žaidimais. Vienuoliktokams teko atlikti 
įvairias užduotis, atsakinėti į 
klausimus, varžytis tarpusavyje 
įvairiuose linksmuose žaidimuose 
(bulvių skutimo, vinių kalimo, sagų 
įsiuvimo ir kt. rungtyse). 

 
Neabejotina, kad vienas svarbiausių 

šimtadienio atributų – pusatestačiai – 
dokumentas su vienuoliktokų elgesio 
bei žinių įvertinimais. Juos gavo visi 
abiturientai. Taip pat buvo įteiktas ir iš 
medienos pagamintas kalendorius, 
kuris turėtų priminti, kad linksmybių ir 
švenčių laikas baigėsi, metas rimtai 
ruoštis egzaminams. Žiūrovai negailėjo 
liaupsių pasirodymų atlikėjams. 
Netrūko juoko, išmonės, sugebėjimo 
linksmintis. Šventės metu taip pat 
nuskambėjo daugybė jautrių, gražių 
palinkėjimų ir sveikinimų jau prie 
suaugusiųjų gyvenimo slenksčio 
stovintiems mokiniams – 
vienuoliktokams. Šimtadienio renginį 
vainikavo tradicinis šimtadienio tortas, 
kuriuo vaišinosi visi šventės dalyviai. 

Šventei einant į pabaigą, vedėjai 
prabilo šiais žodžiais: 
„Tik šimtas dienų Jums beliko  
Klasėj sėdėti, išgirsti skambutį.  
Vienas šimtas dienų, kai jaučiatės čia 
savi.  
Dar galite šėlti, kvailioti,  
Kurt sėkmingą egzaminų receptą,  
O gal apie ateitį rimtai pagalvot. 
Ir prie knygų ilgiau pasėdėt.  
Juk šimtas dienų Jums beliko,  
Kad galėtumėt praeiti ir išeiti  
Iš klasės, mokyklos, vaikystės...” 

Vienuoliktokus sulaukus 
šimtadienio pasveikino ir mokyklos 
direktorius Jonas Matiulevičius. 

 

 

 
Šimtadienio dėmesio centre - 

vienuoliktokai 
_________________________________________ 

Padėkojęs visiems šventės 
organizatoriams ir dalyviams, 
direktorius palinkėjo abiturientams 
sėkmingai išlaikyti egzaminus ir drąsiai 
žengti tuo gyvenimo keliu, kuriuo 
norėtųsi keliauti visa gyvenimą. 

 Svečiai, išeidami iš renginio vietos, 
aptarinėjo turiningą šimtadienį ir visi 
buvo patenkinti, kad praleido 
ketvirtadienio popietę tokiame 
kupiname nuotaikingų ir gražių 
pasirodymų ir įvykių renginyje. Nurimus 
šurmuliui apie šventę primins tik 
šimtadienio kalendorius, kuriame 
kasdien liks vis mažiau ir mažiau dienų 
iki egzaminų.  

Kad ir kaip buvo linksma šventėje, ji 
amžinai netrunka – kiekvienas 
spektaklis baigiasi, o gyvenimas tęsiasi... 
Po šimtadienio likusios 100 dienų – tai 
šimtas galimybių, kurios dar liko 
mokyklos pasaulyje, kuriomis būtina 
pasinaudoti. Tačiau turbūt kiekvienam 
abiturientui, atėjusiam į šventę, ši diena 
buvo viena įsimintiniausių, juk tokia 
šventė vyksta tik kartą gyvenime. 

Drąsos ir ryžto, didžiausios sėkmės ir 
visų svajonių išsipildymo Jums, 
vienuoliktokai! 

Linas Matiulevičius 
 

Lietuva poetų posmuose 
2017 m. kovo 10 d. 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.  

Visiems susirinkus renginį pradėjo 
7 klasės mokinės Viktorija Petiukonis 
ir Kornelija Kvedaravičiūtė, kurios 
Lietuvą palygino su mama, kurią labai 
myli; namais, kuriuos reikia prižiūrėti 
ir puoselėti. ,,Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena – tai 
lyg savotiškas jos gimtadienis, todėl jį 
reikia švęsti linksmai‘‘, – sakė Viktorija. 
Paminėjimas prasidėjo iškilmingu 
Lietuvos himno giedojimu. 

 
 
 

 
Kaip myli Lietuvą parodė darželio 

grupių vaikai deklamuodami 
eilėraštukus ir dainuodami dainelę.  

Lietuvą eilėraščiu ir daina sveikino ir 
4 klasės mokinės Milena Misuro ir 
Margarita Vilkel (mokytoja Nijolė 
Andrušaitienė).  

Vedėja Viktorija priminė pagrindinius 
Lietuvos istorijos faktus einant šaliai 
Nepriklausomybės link.  

Dar kartą vieningai visi susirinkusieji 
linksniavo žodį Lietuva. 

 
 

Nukelta į 4 psl. 
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Atkelta iš 3 psl. 
Septintokė Karina Vilčevskaja 

sveikinimą Lietuvai pradėjo eilėraščio 
klausimu ,,Kuo prasidedi tu, Lietuva?‘‘ 

Vienuoliktokai Lietuvą sveikino 
prasmingais žodžiais. Olga Gumbar 
kalbėjo: ,,Esu dėkinga žmonėms, kurių 
pastangomis 1992 m. Pelesoje 
atidaryta pirmoji lietuviška mokykla 
Baltarusijoje. Linkiu, kad paskesnės 
kartos turėtų galimybę mokytis 
lietuviškoje mokykloje.‘‘ O Artiomas 
Venskevič sakė: ,,Esu dėkingas šio 
krašto šviesuoliams už tai, kad turiu 
galimybę mokytis lietuviškoje 
mokykloje. Linkiu, kad lietuviškumo 
dvasia ir toliau sklistų šiame krašte.‘‘  

Iš devintokės Olesios Petrukevič 
lūpų skambėjo žodžiai: ,,Aš noriu 
gyventi tik čia.‘‘  

 

 
Minėjimo pabaigoje vedėja 

Kornelija prabilo eilėraščio posmu:  
,,…mes kiekvienas 
Turim savo Lietuvą, 
Kur tik viena tėra 
Tokia troba, 
Toks rankšluostis, 
Toks suolas, toks gaivus vanduo, 
Tokie tėvų ir prosenių kapai,–…‘‘  
Baigiantis šventei vedėja Viktorija 

siūlė patirtas malonias akimirkas 
pratęsti namuose švenčiant  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir 
palinkėjo gražios šventės bei turiningo 
savaitgalio. Viso minėjimo metu 
posmus keitė dainos, kurias atliko 10-
11 klasių mokiniai, vadovaujami 
muzikos mokytojo ir meno vadovo 
Petro Rimkaus. 

 

 

 
Kovo 11-osios renginio akimirka 

 
Kornelija Kvedaravičiūtė 

 

Tarpautinė mokinių 
konferencija „Ar mokykla 

skatina kūrybiškumą?“ 
Kovo 23 d. 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“. 
 
 
 
 
 

 

Meninis-edukacinis renginys „Karalių pasakos“ 
Kovo 25 d. LR ambasada Minske lietuvių bendruomenių vaikus pakvietė į 

meninį-edukacinį 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.   

 
 

 

 

Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba 
231399, Pelesos k., Varanavo raj., Gardino apskr., 
Baltarusijos Respublika 
Parengė ir išleido „Jaunųjų korespondentų“ būrelis 
Balandis, 2017 

 


