
Vasaris 

 

Mokinių slidinėjimo varžybos 

 

Vykdant 2017 m. rajoninę mokinių spartakiados programą, vasario 2 dieną, ketvirtadienį, 

Varanavo miško masyve vyko rajoninės vaikinų ir merginų (gimusių 2001-2002, 2003-2004, 2005-

2006 m.) slidţių sporto varţybos. 

Mūsų mokyklos komanda aktyviai dalyvavo šiose mokinių slidinėjimo varţybose. 

 

Užsiėmimai baseine 

 
Baiseino nauda tiek sveikiems, tiek sergantiems ţmonėms nekėlia jokių abejonių. Mūsų 

mokyklos mokiniai reguliariai lankosi baseine. Štai, vasario 4 d., šeštadienį, 14 moksleivių 

dalyvavo plaukiojimo uţsiėmimuose Lydos mieste įsikūrusiame baseine. 

 

 

 

 

 

 



 

Vasario 11-osios, šeštadienio, renginiai mokykloje 

 
Kiekvieną šeštadienį mokykloje vyksta daugybė įdomių uţklasinės veiklos renginių, skirtų 

mokiniams. Vasario 11-oji – ne išimtis.  

Mokinių laukė šios veiklos: kraštotyrinis renginys „Mokinių nuotykiai miestelyje“ (Rodūnės 

RTKEC), filmo „9 kuopa“ perţiūra ir aptarimas, piešinių konkursas „Karas vaikų akimis“ (šie du 

renginiai – programos, skirtos Kario-internacionalisto dienai paminėti, dalis), šaškių turnyras, 

grupinė psichologo konsultacija „Egzaminai – įdomu ar baisu?“, pasivaikščiojimas ţiemiškame 

miške. 

 

 

 



 

Seminaras mokytojams 

 
Vasario 15 dieną, trečiadienį, baltarusių kalbos ir literatūros mokytoja Valentina Švelnis 

pravedė seminarą mokytojams „Aktyvus vertinimas kaip nauja švietimo strategija“. 

 

 

 



 

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

 
Lietuvos istorija turtinga svarbiomis, pasididţiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Tačiau 

dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, 

labai reikšminga kiekvienam lietuviui, ţinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. 

Vasario 16-ąją visa Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba bendruomenė, 

pasipuošusi trispalvėmis, susirinko į renginį, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

Minėdami šią svarbią kiekvienam lietuviui datą mokytojai Petras Rimkus, Nijolė Rimkuvienė ir 

Justina Vitkovskytė  parengė programą, kurioje skambėjo patys graţiausi, šilčiausi ţodţiai, skirti 

Lietuvai. 

 Visus susirinkusiuosius pasitiko bei maloniai sveikino tautiniais rūbais pasipuošę vedėjai – 10-

11 klasių moksleiviai. Šventės pradţioje visa mokyklos bendruomene sutartinai sugiedojome 

Lietuvos valstybės himną, kurio ţodţai tarsi suvienijo visus susirinkusiuosius. Trumpą pranešimą 

bei Lietuvos nepriklausomybės akto tekstą perskaitė istorijos ir lietuvių kalbos mokytojas Leonas 

Ivaško. Skaitovams deklamuojant eiles apie Lietuvą, renginio svečiai galėjo groţėtis 

demonstruojamomis skaidrėmis apie Lietuvos kraštą. Moksleivių skaitomas eiles keitė mokinių 

ansamblių atliekamos lietuviškos patriotinės dainos „Ačiū, Tėvyne“, „Brangiausios spalvos“, 

„Mūsų dienos kaip šventė“, „Kur bėga Šešupė“. 

Renginio dalyviams labai patiko mokytojos Nijolės Rimkuvienės organizuota viktorina „Ar aš 

paţįstu Lietuvą?“, kurios metu reikėjo atsakyti į iš anksto parengtus klausimus apie Lietuvos 

kultūrą, istoriją ir t. t. 

Renginio pabaigoje visiems susirinkusiems nemaţą puokštę šiltų, graţių ţodţių laisvės, 

bendrumo tema išsakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Antanina Arbačiauskienė. Visi kartu 

pasveikinome Lietuvos valstybę ir lietuvius su valstybės atkūrimo švente. 

Tą dieną mokykloje buvo šviesu, gera, nes paminėjome Lietuvai ir jos ţmonėms svarbią dieną – 

Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.  

Tikimės, kad valstybinių švenčių paminėjimai nors maţa dalele prisidės prie mūsų pačių ir 

mokinių pilietiškumo, atsakingumo ugdymo, taip pat kultūrinių vertybių puoselėjimo. 

 

 



 
 

 

 

 

Rajoninės šaškių varžybos 

 
Vasario 17 dieną, penktadienį, mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo rajoninėse šaškių varţybose, 

kur tarpusavyje rungėsi berniukai ir mergaitės (2002-2003 m. gimimo). 

 

 

 

 



Nacionalinis diktantas 

 
Vasario 24 d., penktadienį, Lietuvoje ir uţ jos ribų buvo rašomas dešimtasis – jubiliejinis – 

Nacionalinis diktantas, kurį organizavo VšĮ Pilietinės minties institutas. Konkurso organizatorių 

tikslas – paskatinti ţmones didţiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taiskyklingai. 

Mūsų mokyklos mokiniai bei mokytojai taip pat aktyviai dalyvavo Nacionalinio diktanto 

konkurse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vasario 25-osios, šeštadienio, renginiai mokykloje 

 
Vasario 25-ąją, šeštadienį, 1-11 klasių mokiniai dalyvavo intelektualiame ţaidime „Lingvistinis 

kaleidoskopas“, kuris yra kalbų savaitei skirtų renginių programos dalis. Mokiniai, suskirstyti į dvi 

komandas, turėjo atlikti įvairias uţduotis iš lietuvių, rusų, baltarusių ir anglų kalbų sričių. 

Vėliau pradinių klasių mokiniai linksmai leido laiką ţaisdami vaidmeninį ţaidimą „Maţieji 

riteriai“. Po to jų laukė edukacinė programa muziejuje „Muziejaus paslaptys“. Kol visiems dar buvo 

likę jėgų, pradinukai ţaidė juodriuosius ţaidimus gryname ore. 

Kaip visada, vyko liaudies instrumentų, sambo būrelių uţsiėmimai, meno kolektyvų repeticijos. 

Mokyklos pedagogė-psichologė Marija Matiulevič mokiniams skaitė paskaitą „Paauglys ir 

istatymas“, vėliau – vedė grupinę konsultaciją „Konfliktų sprendimas“. 

Vykdant mokinių sveikatinimo programą mokykloje, mokiniams nuoalat sudaromos sąlygos 

lankytis baseine. Šį šeštadienį mokinių grupė vyko į Lydos mieste įsikūrusį baseiną. 

 

 

 



Kalbų savaitė mokykloje 

 
Vasario 21-27 dienomis mokykloje vyko kalbų savaitė, kurios organizatoriai – mokykloje 

dėstomų kalbų mokytojai: Valentina Švelnis (baltarusių kalba), Vilma Kvedaravičienė (lietuvių 

kalba), Leonas Ivaško (lietuvių kalba), Galina Masel (rusų kalba), Inesa Vrublevskaja (anglų kalba). 

Kalbų savaitė – galimybė ne tik mokytis, bet ir išreikšti save. Šiuo tikslu buvo sudaryta savo 

turiniu ir idėjomis turtinga programa: Kalbų savaitės atidarymas „Himnas gimtajai kalbai“ (vasario 

21 d.); skaitovų pasirodymai „Poetiniame susitikime“ (22 d.); protų mūšis „Kalbų pasaulyje“ (23 

d.); mokyklinio teatro diena „Ţaidţiame pasaką...“ (24 d.); viktorina „Lingvistinis kaleidoskopas“ 

(25 d.); kalbų savaitės uţdarymo renginys ir apdovanojimai (27 d.).  

Kalbų savaitė buvo sėkmingai organizuota, visų klasių mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose 

renginiuose. Kalbų savaitė – ryškus ir įdomus įvykis mokykloje, parodęs gerą mokinių kūrybinį 

potencialą, sėkmingą projektų organizavimą, aukštą mokinių kalbų mokėjimo lygį. 

 



Atvira visuomenės mokslo pamoka 

 
Rengiantis pedagogų tarybos posėdţiui, mokykloje vyksta atvirų pamokų maratonas „Kolega – 

kolegai“. Vasario 27 d., pirmadienį, istorijos mokytojas Oleg Nedelko pravedė atvirą visuomenės 

mokslo pamoką 9 klasėje, kurios tema „Ţmonių tarpusavio sąveika“. Pamokoję dalyvavę mokytojai 

įvertino pamokos turiningumą, visų pamokos etapų organizavimo metodikos tikslingumą ir mokinių 

uţdavinių atlikimo rezultatyvumą. 

 

 

 

 

 

 



Užgavėnės 

 
Uţgavėnės – sena šventė, ţinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti ţiemą, paskatinti 

greičiau ateiti pavasarį.  

Linksmai ir triukšmingai Uţgavėnių šventė praėjo mūsų mokykloje vasario 28 dieną, 

antradienį. Į šią šventę suguţėjo mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai. Persirengėliai šoko, dainavo, 

krėtė išdaigas. Šventinė vieta prisipildė juoko, linksmybių, ryškių spalvų. Kanapinio ir Lašininio 

dvikovoje laimėjęs Kanapinis paskelbė Gavėnios pradţią bei pavasario atėjimą. Šventės 

kulminacija tapo Morės sudeginimas bei vaišės blynais. 

 

 

 


