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Įdomu:
Lapkritis yra vienuoliktasis metų mėnuo pagal
Grigaliaus kalendorių, jį sudaro 30 dienų. Lotyniškas
mėnesio pavadinimas November reiškia 'devintasis mėnuo'.
Lietuviški pavadinimai – Balaninis, Linabrukis, Jaujinis,
Vėlių mėnuo. Lapkritis prasideda ta pačia savaitės diena,
kaip kovas, o ne keliamaisiais metais – ir kaip vasaris.
Lapkritį dienos ilgumas yra 9-7 valandos. Saulė
vidutiniškai šviečia apie 40 val. Būdingi niūrūs, vėjuoti,
lietingi orai. Vidutinė mėnesio oro temperatūra 1,9 °C,
kartais oro temperatūra gali pakilti iki 15-19 °C, o dirva įšilti
iki 15-18 °C. Paprastai būna dažnos šalnos, giedromis
naktimis oro temperatūra gali nukristi iki -14-23 °C, žemės
paviršius gali atšalti iki -23-28 °C. Aukščiausia temperatūra
Lietuvoje, užfiksuota lapkritį yra +18,5 °C (1968 m.
lapkričio 1 d., Kybartai), žemiausia -23 °C (1998 m.
lapkričio 21 d., Varėna).
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Mokyklai svarbūs įvykiai
2013 metų lapkričio 8 d. lankėsi
Latvijos Respublikos Jelgavos
universiteto karjeros planavimo
pirmo kurso magistrantai. Jie
domėjosi jaunimo mokykla,
alternatyviojo
ir
ugdymo
karjerai idėjomis. Studentus
atvežusi dėstytoja pasveikino,
kad jau trečiąkart atvažiavusi
matė didelius pokyčius.

Dar vienas tarptautinis projektas vyko lapkričio 14 d.
projekte dalyvauja septynios mokyklos. „Darnusis vystymasis žalioji Europos ateitis“ šio projekto veikla orientuota į
aplinkosaugą, ekologiją, žaliąjį gyvenimo būdą. Pirmasis projekto
narių susitikimas vyko Rygoje. 12 mokinių ir 4 mokytojai viešėjo
lapkričio 4-8 d. Latvijos sostinėje. Dalyvavo iš (-Latvijos,
Čekijos, Portugalijos, Ispanijos, Graikijos, Rumunijos). Lankėsi
trečioje pagal dydi hidroelektrinėje. Taip pat lankėsi ir
energetikos muziejuje, zoologijos sode, ekologiniame
sąvartyne. Aišku, nuotaiką kėlė kelionė prie jūros ir po Rygos
senamiestį.
Mokinių nuomonė apie išvyką: beveik visiem patiko
pabendrauti su kitos šalies žmonėmis, bet ko tik paklaustum iš ten
vykusių žmonių visiem patiko zoologijos sode, nes ten pamatė
tokių gyvūnų, kurių nebuvo matę laisvėje. Kai grįžo lapkričio 14
dieną buvo surengta valandėlė įspūdžiams pasidalinti, ten buvo
rodomos nuotraukos ir pasakojama, ką matė, ką girdėjo ir
mokytojai parodė filmuką, kuris buvo nufilmuotas išvykos metu.

Mūsų mokinių šiais metais
dalyvavo net 34. Daugiausia per
visą mūsų mokyklos BEBRO
istoriją! Iš jų 19 pirmą kartą
dalyvavo
mūsų
mokykloje. Patekome į Lietuvos
mokyklų dešimtuką už mergaičių
dalyvavimo aktyvumą.
Dešimtokai lapkričio 27 dieną lankėsi dviračių gamykloje
„Vairas“, domėjosi profesijomis. Su karjeros koordinatore Ž.
Steponavičiene tęsė pokalbį apie karjerą.
2013 m. lapkričio 28 d. mūsų mokykloje vyko konkursas
„Tūkstantmečio vaikai“, kuriame dalyvavo 8-10 klasių mokiniai.
Moksleiviams konkurse reikėjo įveikti tris turus. Šių metų
konkurso „Tūkstantmečio vaikai“ nugalėtoja tapo 8a klasės
mokinė Justina Saliamorytė.
Jau lapkritį ruošėmės gruodžio šventėms: mokiniai piešė
kompiuterinius piešinius, karpė, klijavo, repetavo dainas, šokius.

