Sausis
Vaikų meninės kūrybos konkursas „Sveikas, pasauli!“
Siekiant ugdyti mokinių meninį kūrybingumą, lavinti ir puoselėti talentingus vaikus, pilietinį
bei dvasinį ugdymą, buvo organizuotas vaikų meninės kūrybos konkursas „Sveikas, pasauli!“.
Sausio 11 d., trečiadienį, mūsų mokyklos meno kolektyvas dalyvavo rajoniniame šio konkurso
etape.

„Sniego snaiperis“
Sausio 12-ąją, ketvirtadienį, mūsų mokyklos komanda dalyvavo vaikų ir paauglių biatlono,
slidţių sporto ir šaudymo pneumatiniu ginklu varţybose „Sniego snaiperis“.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
Ankstų sausio 13-osios rytą Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba mokiniai bei
visa mokyklos bendruomenė rinkosi laisvės gynėjų atminimui pagerbti skirtame renginyje. Kaip ir
kasmet, prisijungėme prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ uţdegdami ant
mokyklos langų ţvakes. Tyliai plazdant uţdegtoms ţvakelėms tylos minute pagerbėme visus
ţuvusiuosius uţ Lietuvos laisvę. Skaitovų deklamuojami eilėraščiai bei patriotinės kalbos padėjo
prisiminti sausio 13-osios įvykius, jų prasmę Lietuvos valstybei. Skaitovų pasirodymus keitė
graţios, turiningos, sausio 13-ąją lietuvių tautą telkusios dainos.
Visi tylūs, susikaupę, bandantys suvokti, kokia trapi ţmogaus gyvybė, sugebantys absoliučioje
tyloje įsiklausyti ir išgirsti draugo skaitomas mintis, visa mokyklos bendruomene iškilmingai
pagerbėme uţ Lietuvos laisvę 1991-ųjų sausį kovojusius ir gyvybę paaukojusius ţmones.

Sausio 13-osios įvykių minėjimo renginio akimirkos

Tarptautinė sniego diena
Sniegas... Šis baltasis stebuklas, padovanotas pačios gamtos, negali nekelti nuostabos. Dailios,
tarytum išpjaustytos, snaigės, šerkšnas, pusnys – sniegas toks įvairus, tačiau labai mėgstamas. Toks
mėgiamas, kad jam net yra skirta šventė – Tarptautinė sniego diena.
Organizuojant Tarptautinę sniego dieną, sausio 14 d. (šeštadienį) mokykloje vyko daug įvairių
renginių. 1–4 klasių mokiniai dalyvavo sporto šventėje „Ţiemos linksmybės“. 5–11 klasių mokiniai
varţėsi šaudymo pneumatiniu ginklu rungtynėse „Sniego snaiperis“.

Vėliau mokiniai ir mokytojai išvyko į slidinėjimo ţygį į mišką. Iš toli miškas atrodo negyvas,
juodas, ypač balto sniego fone. Tačiau taip nėra, ţiemą miškas miega. Miške mus apsupa tyla – vėjo
nėra, sustingę medţiai pasidengę sniegu.
Lauţo kūrenimas, lauţe kepto maisto kvapas ir skonis, skardus juokas ir daugybė dţiugių
emocijų įrodo, kad ţygis slidėmis į miškąnaudingas sveikatai ir yra smagus būdas linksmai praleisti
laiką. Slidţių ţygis visiems labai patiko.

Tarptautinė sniego diena

Varžybų „Olimpinės Baltarusijos viltys“
žiemos daugiakovė „Sveikata“
Sausio 16 d., pirmadienį, mokyklos mokinių komanda dalyvavo rajono varţybų „Olimpinės
Baltarusijos viltys“ ţiemos daugiakovėje„Sveikata“, kur vaikams teko šaudyti pneumatiniu ginklu,
šokti į tolį iš vietos, atlikti atsispaudimus (mergaitėms) ir prisitraukimus (berniukams) bei varţytis
slidinėjimo rungtyje.

„Sniego linksmybės – 2017“
Sausio 27 d., šeštadienį, rajono mokymo įstaigose vyko sniego skulptūrų konkursas „Sniego
linksmybės – 2017“. Mūsų mokykla taip pat dalyvavo šiame konkurse.
Šeštadienio rytą mokiniai ir mokytojai kartu su iniciatyvia tėvų grupe darbavosi lipdydami
sniego figūras. Buvo geras oras, daug sniego bei gausybė idėjų. Visi lipdė bei graţino savi figūras
su dideliu entuziazmu, patirdami dţiaugsmą bei pasitenkinimą kūrybiniu procesu. Veiklos rezultatas
– sniego skulptūra „Aštuonkojis“ (pradinės klasės) bei sniego skulptūros „Madagaskaro pingvinai“
(5–11 klasės).

9, 11 klasių tėvų susirinkimas
Sausio 26 d., ketvirtadienį, mokykloje įvyko 9, 11 klasių tėvų susirinkimas. Klasių vadovai,
socialinė pedagogė ir pedagogė-psichologė papasakojo tėvams apie pasiruošimo egzaminams
ypatybes, centralizuoto testavimo vykdymo pokyčius.

Sausio 28 diena
Turiningai praėjo sausio 28 d., šeštadienis. Pradinių klasių moksleiviai apsilankė Baltiškių
bibliotekoje, kur atvykusiųjų laukė smagūs konkursai. Vyresnių klasių mokiniai vyko į Rodūnės
vidurinės mokyklos muziejų, kur laukė įdomi edukacinė ekskursija. Po to jie apsilankė Rodūnės
gaisrinėje stotyje, kur jos darbuotojai priminė vaikams svarbiausias priešgaisrinės saugos taisykles,
pademonstravo, kaip taisyklingai naudotis ugnies gesintuvais, parodė, kaip veikia gaisrinės
mašinos, padalijo skrajutes ir atmintines apie saugos taisykles buityje ir viešosiose vietose.

