Marytė Kašėtaitė, pradinio ugdymo mokytoja-metodininkė

Gegužės 6 dieną Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla sulaukė svečių iš Gardino 18 vidurinės
mokyklos. Tęsdami kūrybinį – meninį bendradarbiavimą abiejų mokyklų mokiniai surengė koncertą. Svečiai
susipažino su mokyklos erdvėmis, jaunesniesiems mokiniams buvo pravesta pamoka – užsiėmimas su SMART lenta.
Juos žavėjo gražiai tvarkoma mokyklos aplinka, puikios sąlygos sportuoti, turtinga mokyklos bazė. Daugelis mokinių
sakė: „Mes norime čia mokytis!“ Vyresnieji darbavosi technologijų kabinete – gamino paveikslą iš medžio kaladėlių.
Pagamintą darbą išsivežė į Gardiną ir papuoš savo mokyklą. Po intensyvaus, bet įdomaus darbo mokykloje, svečiai
vėliau vyko į ekskursiją po Druskininkus, pramogavo vandens parke.
Gegužės 13 dieną mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai su atsakomuoju vizitu vyko į Gardiną. Buvome
sutikti nuotaikingu pradinių klasių mokinių valsu, koncertų salėje klausėmės, stebėjome mokinių koncertą. Jaunieji
bičiuliai šoko, dainavo, smagų džiazo kūrinį atliko ir mokytojų trio. Vėliau mokiniai vyko į kūrybines – praktines
dirbtuves, kurių metu pasigamino magnetukus su architektūriniais Gardino miesto objektais: muziejais, paminklais.
Mokytojai dalyvavo seminare, aptarė mokslo metų pasiekimus, vykusius renginius, ateities bendradarbiavimo
galimybes.

Po skanių ir sočių pietų vykome į ekskursiją, kurios metu gidas akcentavo, kad mūsų tautas sieja bendra istorija ir
kokie svarbūs yra ryšiai tarp žmonių, kokia didelė laisvės, taikos kaina bei kaip ją reikia branginti. Vėliau vykome į
Karobčycus. Tai pramogų bei gamtos pažinimo kompleksas. Mokiniai apžiūrėjo žirgyną, arklides, sužinojo daug
įdomių faktų apie žirgų veisles, savybes, auginimą, priežiūrą. Lankėmės mini zoologijos sode po atviru dangumi,
galvojome norus ir ėjome pro ypatingų galių turinčią arką. Diližanais vykome į laukinės gamtos kampelį, kur
stebėjome laisvėje gyvenančias stirnas, elnius. Ekskursijos metu lydėjęs gidas pristatė čia vykstančias veiklas,
pasakojo apie gyvūnų priežiūrą. Išvyka visiems suteikė daug džiaugsmo, teigiamų emocijų.
Tikimės, kad dviejų mokyklų – Druskininkų „Saulės“ ir Gardino 18-sios vidurinės draugystė ir
bendradarbiavimas tęsis dar ilgus metus, nes tai puiki galimybė pažinti kaimyninę šalį, jos kultūrą, papročius, istoriją.
Pasidalinti, pasidžiaugti savo idėjomis, pasiekimais, laimėjimais.

