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Tarptautinė mokytojų diena
Spalio 5 d., ketvirtadienį, mokykloje

šventėme Tarptautinę mokytojų dieną;

kartu įvyko ir tradicinė Mokinių

savivaldos diena.
Jaunimas drąsiai ir atsakingai perėmė į savo rankas mokyklos

valdymą, tvarką ir pamokų vedimą. Mokytojai tapo 12 klasės

mokiniais ir dalyvavo vyresnių klasių moksleivių organizuotose

pamokose. Tarptautinę mokytojų dieną mūsų mokykloje

vainikavo šventinis koncertas





Skaitovų konkursas

Spalio 6 d., penktadienį, Petiukonis

Viktorija (8 kl.) ir Petrukevič Olesia

(10 kl.) dalyvavo baltarusių poezijos

skaitovų konkurse «Рух душы».



Šeštadienio renginiai
Mokiniai nekantriai laukia šeštadienio tam,

kad galėtų ateiti į mokyklą ne į pamokas, o

pažaisti sportinius žaidimus, sudalyvauti

įdomiuose renginiuose ir viktorinose,

konkursinėse programose, tiesiog

pabendrauti su draugais. Štai ir spalio 7-

osios šeštadienį mokinių laukė įvairi veikla.





Atvira rusų literatūros pamoka

Spalio 12 d., ketvirtadienį, vyko atvira rusų

literatūros pamoka 5 klasėje (tema: „H. K.

Andersenas. Sniego karalienė“), kurią vedė

rusų kalbos ir literatūros mokytoja Galina

Masel.





Išvyka į baseiną

Siekiant užtikrinti mokinių sveikatinimo

veiklos kokybę, mokykla reguliariai

organizuoja išvykas į baseiną.

Spalio 14-ąją, šeštadienį, V-XI klasių

moksleiviai, lydimi kūno kultūros mokytojų

Olego N. ir Marinos K., vyko į Lydos m.

baseiną „Delfinas“.





Renginiai, skirti M. Cvetajevai

Pagal šalyje vykdomą kultūrinį projektą

«Этот век из вдохновенья, этот век из

серебра» (spalio 2 – lapkr. 30 d.), mūsų

mokykloje spalio 8 – 15 d. vyko literatūriniai

ir meniniai renginiai, skirti poetės M.

Cvetajevos 125-osioms metinėms.





Rudenėlio šventė

Spalio 18 dieną, trečiadienį, jaunieji

pradinių klasių auklėtiniai, padedami savo

iniciatyvių ir kūrybingų mokytojų Marinos

Kuternickos, Justinos Vitkovskytės, Nijolės

Andrušaitienės ir Alminos Afoninos,

suorganizavo šventę, skirtą spalvingam ir

gražiam metų laikui – rudeniui.





„Amžinoji šviesa...“
Spalio 27 dieną, penktadienį, vyko literatūrinė-

meninė kompozicija „Amžinoji šviesa...“, skirta

artėjančioms mirusiųjų atminimo iškilmėms. Šią

darganotą ir apniukusią rudens dieną visa

mokyklos bendruomene rinkomės pabūti kartu ir

apmąstyti Vėlinių šventės prasmę.

Žvakių šviesa, nuoširdžiais žodžiais ir mintimis – taip

pagerbėme mirusiuosius. Visi susimąstę ir nurimę viduje

išsinešėme bent po lašelį gyvenimo prasmės, kuri

skleidžiama mūsų mokykloje.





Spalio 28, šeštadienis

Spalio 28 d., šeštadienį, mokinių laukė

įdomūs pažintiniai renginiai: virtuali

ekskursija „Pilys – praeities liudininkės“,

meninės dirbtuvės „Origamis“, pradinukų

sporto varžybos, stalo teniso turnyras.




