Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Kaip ir kiekvienais mokslo metais, taip ir šiais, mokykloje pačios laukiamiausios sportinės rungtynės pradinių
klasių mokiniams yra kvadratas - be jų sporto aistruoliai neįsivaizduoja kūno kultūros pamokų, o ir pertraukas
dažnai leidžia su kamuoliu rankose, gilindamiesi ne tik į kvadrato žaidimo subtilybes, bet ir judriai bei sveikai
leisdami laisvalaikį tarp pamokų.
Taigi turime kuo džiaugtis bei puikuotis: 2016 m. lapkričio 16 d. mūsų mokyklos pradinių klasių moksleivių
komanda, kurią ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė Aušra Keturkienė, nugalėjusi kitas Druskininkų
savivaldybės mokyklas ir išplėšusi I–ąją vietą, iškovojo teisę dalyvauti zoninėse kvadrato varžybose, kurios buvo
organizuotos Varėnoje, kur susitikome su Varėnos, Trakų ir Alytaus pačiomis stipriausiomis komandomis. Ir ten
sekėsi puikiai – lydėjo sėkmė ir begalinis troškimas nugalėti bei įrodyti, kad pernykštė sėkmė neatsitiktinė – mat
2015 – 2016 m.m. buvome verti kvadrato varžybų finalo Šiauliuose! Taigi Varėnoje vėl I-oji vieta ir teisė žaisti
tarpzoninėse 2016-2017 m.m. Lietuvos mokinių (gim. 2006 m. ir jaunesnių) olimpinio festivalio kvadrato
varžybose. Be to, tai žinia, kad esame tarp šešiolikos stipriausių komandų visoje Lietuvoje!

Netrukus po laimėjimo sulaukėme ir džiugios staigmenos – tarpzoninės varžybos vyks mūsų mokykloje sausio 13
d. Šią įsimintiną visiems žmonėms dieną didelė dalis mūsų mokyklos bendruomenės narių dalyvavo
simboliniame bėgime aplink Druskonio ežerą, skirtame paminėti žuvusiems 1991 m. sausio 13 d., o pradinių
klasių mokinių kvadrato komanda sporto salėje varžėsi su stipriausiomis komandomis iš Vilniaus, Marijampolės ir
Vilkaviškio. Savo sienos tikrai padėjo – po emocingų ir atkaklių varžybų užėmėme garbingą III – ąją vietą.
Didžiuojamės ir visos mokyklos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame mokytojai Aušrai Keturkienei ir
komandos nariams, kurių atkaklus ir pasiaukojantis žaidimas, išlietas prakaitas aikštelėje, atidumas vienas kitam,
padrąsinimas pertraukėlių metu, tiek linksmos, tiek liūdnos emocijos, kurių vaikai neslėpė laimėję ir pralaimėję,
rodo, kad jie – savosios mokyklos patriotai, jaučiantys stiprų tapatumo jausmą jai ir gimtajam miestui.

Štai jie, mūsų komandos nariai, kvadrato žinovai: Averka Adas, Valentaitė Kamilė, Jaskelevičius Ugnius, Kisel
Evanas, Rūkštelis Dominykas, Vaitkutė Monika, Miškinytė Ugnė, Trainavičiūtė Vakarė, Kasperavičius Olegas,
Bagdanavičius Gytis, Bujokaitė Smiltė, Mikelionytė Ugnė.
Iki kitų mokslo metų, Kvadrate!

