Vilces pamatskolas avīze

2019. gada decembris

STARP BRĪDIS
Atver plaukstas,
Ļauj, lai baltas, tīras pārslas tajās krīt.
paņem visam gadam,
visam mūžam baltu,
baltu, tīru sniegu līdz…
/M. Spūle/
Tuvojas Ziemassvētku laiks, bet par baltu sniegu pagaidām varam lasīt tikai
dzejoļos un pasaku grāmatās vai atcerēties bērnībā piedzīvoto. Taču sniega trūkums jau
nemazina svētku gaidīšanas prieku.
Kā jau gada nogalē pieņemts, nākas atskatīties uz paveikto. Vispirms jau liels
paldies skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, skolas
padomei, Vilces pagasta pārvaldei, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes kolektīvam,
sadarbības partneriem – mēs visi kopā esam izturējuši skolas akreditāciju. Paldies
Elejas vidusskolas un Sesavas pamatskolas direktorei par atbalstu.
Lielais paldies iepriekšējai skolas direktorei Dz.Simanovičai par
iedrošinājumu, uzticēšanos, padomu.
Lai jums visiem radošs, nenogurstošs, veiksmīgs Jaunais 2020. gads!
Šis laiks paiet , sarūpējot dāvanas pagasta vientuļajiem cilvēkiem, cepot
piparkūkas konkursam, izrotājot klašu telpas.
Šajos Ziemassvētkos par skaistāk, gaumīgāk izrotātajām klašu telpām atzītas:
pirmsskolas grupiņa “Lācēni”, 1. klase, 9. klase.
Piparkūku konkursā “Piparkūka – animācijas filmas varonis”( skolēni paši
balsoja) atzinību izpelnījās šādas piparkūkas:
“Piparkūku mājiņa” (Renārs Kļimovičs, pirmsskola, “Zaķēni”) “Ansītis un
Grietiņa ziemā” (Melānija Buinovska, 1.kl. ), “Minjons” (Ričards Japins, 3.kl.),
“Mikipele” (9.klase).
12. decembrī direktores p. i. kabinetā pulcējās 1 skolēns no katras klases. Tos
izvirzīja audzinātāja, klases biedri par labām sekmēm, uzvedību, attieksmi pret
uzticētajiem pienākumiem. Kopīgi pārrunājām skolas dzīves jautājumus, runājām par
skolēnu hobijiem, mielojāmies ar augļiem un klinģeri. Tapa tradicionālā fotogrāfija,
kuru skolēni parasti saņem Ziemassvētku pasākumā.
Šogad pieņemšanā pie direktores p. i. viesojās:

Roberts Meija – 1. kl., Evelīna Krustozoliņa - 2. kl., Daniels Meija - 3. kl.,
Alberts Grinbergs - 4. kl., Jānis Bleidels - 5. kl., Dāvis Birkenfelds - 6. kl., Edijs
Dunavskis - 7. kl., Reinis Novads - 8. kl., Eva Evelīna Zumenta - 9. kl.

Angļu rakstnieka O. Vailda pasakā “Laimīgais princis” galvenais varonis –
Prinča statuja – teica šādus vārdus:” Laidies, mazā Bezdelīga, pār manu pilsētu un
pēc tam pastāsti man, ko tu tur redzi.”
Un mazā Bezdelīga laidās pār lielo pilsētu. Viņa ielidoja drūmās šķērsieliņās
un redzēja badā novārgušu bērnu bālās sejiņas skumji raugāmies ielas melnajā tumsā.
Zem kādas tilta velves gulēja divi mazi zēni, rociņām viens otru apskāvuši, tā
mēģinādami kaut cik sasildīties.
Tad Bezdelīga atlaidās atpakaļ un stāstīja Princim, ko bija redzējusi. “Es
esmu pārklāts ar tīra zelta plēksītēm,” viņš sacīja,” noņem tās citu pēc citas un atdod
grūtdieņiem.”
Un Bezdelīga norāva citu pēc citas zelta lapiņas, līdz Laimīgais Princis
izskatījās pavisam blāvs un pelēks. Plēksnīti pēc plēksnītes tīra zelta viņa aiznesa
trūkumcietējiem, un bērnu sejiņās parādījās sārtums, un tie smējās un gāja uz ielām
rotaļās. “Tagad mums ir maize!” viņi priecājās.
Lai šis pasakas fragments ir kā LIELS PALDIES visiem tiem skolēniem,
viņu vecākiem, skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, pagasta aktivitāšu
centra apmeklētājiem, kas, turpinot aizsākto tradīciju, piedalījās labdarības akcijā “No
sirds uz sirdi”.
Īsi pirms Ziemassvētkiem mēs apciemojām pagasta vientuļos cilvēkus un
pensionētos skolotājus. Viņu pateicība un pārsteigums bija neviltots. “Vai tas viss man?
Beidzot arī man būs svētki! Pasakiet bērniem lielu paldies!” Tās bija atbildes, ko mēs
dzirdējām.
Prieks , ka skolēni prot ne tikai labus darbus darīt, bet pagūst arī labi
mācīties. Centīgākie 1. klases skolēni – Melānija Buinovska, Sanita Akmene,
Katrīna Tama, Aija Ozola, Roberts Meija.

Tikai labi, teicami un izcili (7 – 10 balles) vērtējumi ir 17 skolēnu liecībās:
2. klase – Miķelis Dunavskis, Jēkabs Grinbergs, Kristians Klemers, Evelīna
Krustozoliņa, Neila Profire.
3. klase – Jēkabs Bleidels, Ričards Japins, Daniels Meija, Emīls Markuss Puriņš,
Raivis Upenieks.
4. klase – Katrīna Beroza.
5. klase – Jānis Bleidels, Ralfs Veiss.
6. klase – Dāvis Birkenfelds, Kristers Edgars Līdaks.
8. klase - Zane Novada
9. klase – Eva Evelīna Zumenta
Direktores p.i. Z. Reinvalde
Pirmsskolas izglītības mērķis ir zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kas
dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un prieku,
līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo
pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.»
Kompetencēs balstītā izglītība pirmsskolā sākas ar 2019./2020. mācību
gadu.
Galvenās pārmaiņas saistītas ar mācību saturu – pirmsskolas izglītības
obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un
problēmrisināšana, radošums, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā
līdzdalība un citas prasmes.
Mainās mācību vide – telpu iekārtojums ir pa mācību centriem, izmantojot
mācību materiālus, kas atbilst tēmai, tēma - viena mēneša garumā.
Pirmsskolas izglītības sasniedzamie rezultāti ir aprakstīti septiņās mācību
jomās – valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes.
Jaunajā mācību pieejā bez tradicionālajām lasīšanas un rēķināšanas prasmēm ļoti
liels uzsvars likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver
sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un
veidot pozitīvas attiecības.
Svarīgākā mācību organizācijas forma pirmsskolā ir rotaļdarbība.
Zināšanas un prasmes tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā.
Bērnam tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties, ir skaidri sasniedzamie rezultāti,
daudzveidīgi uzdevumi, laiks izmēģinājumiem, darbību modelēšanai un arī
kļūdām. Būtiska ir atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite, iespēja domāt par
savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.
Vecākiem tiek sniegta informācija (informācijas stendos) par mēneša tēmu
un sasniedzamo rezultātu katrā mācību jomā.
Baltu sniegu un baltas dienas –
Pārliecību tam, ko dari
Ticību tam, ko vari!
Siltus un gaišus Ziemassvētkus!
Pirmsskolas skolotāja Inga Kirfa

Pirmsskolas grupa “Cālēni” sūta
Ziemassvētku sveicienus

Ziemsvētku rīts

Viss tik jauks un skaists
Kā no grāmatas skats izzīmēts,
Kā no lapas balts
Sniegs izvēlēts.
Domās savējās
Sniegā atkal vāļājos.
Un tad pār mani
Nobirst visu sapņu zvani,
Un kā zvaigznes tumšzilās debesīs
Manas cerības ticībā dzimst
Un pār kluso lauku
Laižas Ziemsvētku rīts.
Un mēness apspīd kupenas jau drīz,
Reizē mirdz cilvēka sirds,
Jo pāri Latvijai
Laižas Ziemsvētku rīts.

.
Karjeras izglītība Vilces pamatskolā 2019./2020.m.g. I semestrī
Vilces pamatskolā karjeras izglītība tiek realizēta dažādās formās- ekskursijas,
tikšanās, lekcijas, piedalīšanās projektos u.tt.
Nu jau par tradīciju kļuvis viens no karjeras izglītības pasākumiem –„Goda Viesis”.
Pasākuma mērķis ir iepazīt dažādu profesiju pārstāvju darba specifiku, kā arī
rosināt interesi par uzņēmējdarbību savā novadā, pagastā.
Aktivitātes pamatā ir ideja par sava pagasta iedzīvotāju dažādo profesiju
apzināšanu un skolēnu iepazīstināšanu un ieinteresēšanu par tām.
Uz skolu tiek uzaicināti pagastā dzīvojoši un dažādās darbavietās strādājoši
cilvēki ,kuri ir arī skolas absolventi vai bijušie darbinieki. Skolēniem ir iespēja uzzināt
dažādas attiecīgo profesiju īpatnības , specifiku, arī nepieciešamās iemaņas, izglītības
iespējas, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.
Pasākuma gaitā viesi demonstrē prezentācijas. Pasākums tiek dokumentēts ar
fotogrāfijām.
Šajā mācību semestrī skolā viesojās uzņēmējs Māris Pūce no z/s „Krūmmaļi”,
kurš pazīstams arī kā Latvijas čempions sporta dejās, TV šova „Dejo ar zvaigzni”
vairākkārtējs laureāts. M. Pūce savā prezentācijā iepazīstināja ar darba organizāciju un
pienākumiem, z/s , kuru pārņēmis no vecmāmiņas I.Laščenko.
Pavisam nesen 5.-9.kl.skolēniem bija iespēja tikties ar skolas bijušo audzēkni
Rūdolfu Krieviņu, kurš ir TV 3 ziņu dienesta darbinieks, nu jau bieži redzams TV3 ziņu

raidījumos. Skolēniem bija iespēja uzzināt TV darba specifiku, interesantus faktus un
kuriozus, veidojot ziņu reportāžas.
„Goda Viesis” R. Krieviņš

Šādas tikšanās skolēniem palīdz izprast savas vēlmes un intereses par nākotnes
profesiju. Palīdz izvēlēties, par ko kļūt pēc skolas beigšanas, saprast, kas vairāk interesē
un kādas rakstura īpašības pašiem jāpilnveido, lai sekmīgi veidotu savu karjeru
nākotnē.
Septembra beigās 8.-9.kl.skolēniem bija iespēja piedalīties Jelgavas novada
rīkotajā karjeras izglītības pasākumā Zaļeniekos „Cel ideju gaisā!” Oktobrī
9.kl.audzēkņi apmeklēja ikgadējās Karjeras Dienas Zaļenieku KAV, lai iepazītos ar
tālākizglītības iespējām dažādās Latvijas profesionālās un vidējas izglītības iestādēs.
Septembrī, oktobrī, novembrī vecāko klašu skolēniem 1 reizi mēnesī notika
lekcijas un karjeras izaugsmes treniņnodarbības karjeras izglītības programmas „Start
Strong” ietvaros. Šajās nodarbībās skolēni attīstīja saskarsmes un komunikācijas spējas,
sadarbības prasmes u.t.t.
Nodarbība pie karjeras treneres L. Ziemeļnieces.

Novembrī skolā viesojās bijusī audzēkne Anna Veisa, kura aktīvi darbojas
Erasmus programmā.
9.kl.skolēni šogad turpina darboties karjeras izglītības projektā „Esi Līderis!”
Klases stundās pilda projekta darba uzdevumus sevis un profesiju izpētē. Piedalās
„Līdera” konkursos , bet janvārī šīs programmas ietvaros ,piedaloties konkursā „Es

savai skolai”, turpināsim labiekārtot pirmsskolas grupiņu „Lācēni” un „Rūķīši” telpas
ar sienu gleznojumiem.
Šogad pirmo reizi 9.kl.audzēkņi veido savu prtfolio ne tikai papīra formātā, bet
arī e-vidē- PROFOLIO jeb profesionālās pašnoteikšanās portfolio. Šāda portfolio
izveide kļūst kā radošs process, kas ļauj ņemt vērā skolēnu sasniegumus dažādās
aktivitātēs un mācību darbā.
Darba un uzdevumu šajā jomā daudz, tāpēc novēlu pacietību un izturību, lai
īstenotu iecerēto.
Atbildīgā par karjeras izglītību M. Kozule

Lai gūtu panākumus, tavai vēlmei pēc panākumiem jābūt lielākai nekā
tavām bailēm no neveiksmes /Bils Kosbijs/
2019./2020. mācību gada I semestris aizvadīts. Esam daudz strādājuši un esam
svinējuši arī uzvaras. Rudens krosā paši mazākie (E gr. 1.-3.klase) šogad skolu
kopvērtējumā ieguva augsto 2. vietu.

(Daniels Meija, Elīna un Toms Zemeži, Rūta Venšava)
Bet mūsu skolas vecākā grupa (B.gr. 8.-9.klase) šogad skolu kopvērtējumā
ieguva 1. vietu. Komandu pārstāvēja Zane Novada, Dita Vasariņa, Kristiāns Vanags,
Elvis Baltušonis.
gan

Šogad īpaši izdevās pierādīt sevi mūsu abām basketbola komandām, gan zēnu
meiteņu konkurencē šogad esam labākie, abās grupās 1. vieta.

Meiteņu komandu pārstāvēja: Zane Novada, Natālija Šneidere, Sandija
Šidlauska, Ella Rude, Loreta Pērkone, Ieva Kazaine, Dita PaulaVasariņa, Samanta
Emīlija Rude, Eva Evelīna Zumenta.

Zēnu komandu pārstāvēja: Reinis Novads, Elvis Baltušonis, Roberts Rudis,
Krists Kristiāns Vanags, Kristers Rudis, Edijs Dunavskis, Rainers Mikus Puriņš,
Daniils Šaverda, Emīls Adrians Kļimovičs.
Paldies ikvienam skolēnam par aktīvu dalību skolas un novada sporta
pasākumos. Paldies par aizrautību, azartu un neatlaidību!
Lai svētīgs šis svētku laiks! Lai Ziemassvētki atnes prieku, mieru un laimi
visam nākošajam gadam.
Sporta skolotāja Līga

No Ekoskolu vasaras
No 14. līdz 18. augustam Vides izglītības fonds ar Limbažu novada domes
atbalstu rīkoja devīto Ekoskolu vasaras forumu. Pasākums notika Limbažu 3.
vidusskolā un pulcēja gandrīz 90 pedagogus un 120 jauniešus no vairāk nekā 60
Latvijas Ekoskolām. No mūsu skolas piedalījās skolotājas Dace Novada un Solvita
Goža, skolēni Kristers Edgars Līdaks, Natālija Šneidere, Zane Novada, Reinis
Novads. Pirmajās 3 dienās pedagogi pārrunāja saiknes starp lauksaimniecības
piesārņojumu un dabas izzušanu, dabas vērtībām, ko parāda dabas skaitīšana, kā arī
visu, kas saistās ar klimata krīzi.
Sarunās ar ekspertiem no Zaļās brīvības, Pasaules dabas fonda, Pilsēta cilvēkiem,
Fashion Revolution Latvija tika uzsvērts, ka transporta, enerģijas, apģērbu un pārtikas
patēriņa izmaiņas var būtiski palīdzēt pārejā uz ilgtspējīgu nākotni. Bija arī praktiskas
nodarbības: kā veidot jauniešu saliedēšanās aktivitātes, kā organizēt debates, seno tīklu
aušanas metodika. Bet īpašu atsaucību ieguva permakultūras dobes veidošana. Tika arī
iepazīta skaistā Limbažu pilsēta, veicot selfijus pie ievērojamākajiem pilsētas
objektiem.
Nākamās trīs dienas foruma dalībnieki bija aktīvākie Ekoskolu jaunieši. Jauniešu
programmas norisē bija iesaistīti vismaz 20 brīvprātīgie jaunieši, kuri paši pirms tam
bija izglītojušies īpašās Vides izglītības fonda Brīvprātīgo apmācībās, lai prastu saliedēt
komandu, plānot, uzturēt pozitīvismu, komunikācijas prasmes, utt. Īpašs prieks par
mūsu absolventi Patrīciju Pablaku, kura bija viena no brīvprātīgajiem.
Jauniešu darbnīcas bija vērstas uz dažādu prasmju attīstīšanu - akciju plānošanas
darbnīca uzmanības pievēršanai, argumentu veidošana un debates, publiskās runas
darbnīca. Sestdienas vakarā deviņas jauniešu komandas daudzas savas jauniegūtās
prasmes varēja pielietot arī nakts trasē. Šī bija īpaši dubļaina.
Foruma noslēgumā visas jauniešu komandas prezentēja savu redzējumu par
Ekopadomes mērķiem un darbību skolā. Visām komandām bija jāizveido plakāts.
Jauniešu kopīgo domu varētu raksturot šādi: ekopadome ir brīvprātīga grupa ar vienotu
mērķi – glābt planētu, mūsu un nākamo paaudžu nākotni, cienīt savas mājas, jo, ja mēs
neko nemainīsim savos ieradumos, tad tās mēs varam zaudēt uz visiem laikiem.
Ekopadome iedvesmo apkārtējos cilvēkus mainīt savus ieradumus, domāšanu un
dzīvesveidu. Mēs dzīvojam laikā, kad katram ir jābūt atbildīgam par savām darbībām
un sekām. To visu var apgūt ekopadomē, pašam jāpiekopj ilgtspējīgu dzīvesveidu,
jāatrod līdzīgi domājošie un jāmaina sevi soli pa solītim. Prezentācijā jaunieši pauda
savu pozitīvo attieksmi, vēlmi darīt un arī uzņēmību tam veltīt savu brīvo laiku.
Komandu uzstāšanos, vienu no otras atšķirīgu padarīja viņu atraktivitāte, balss resursi,

publiskās runas prasmes. Ekopadomes uzsaukumi, piemēram, bija šādi “Tev ir ērti
šodien, bet tā nebūs rīt!”, “Rīkojam pasaules glābšanas plānu kopā!”, “Būt zaļam
nenozīmē būt zālēdājam!” un piedāvāja 7 dienu izaicinājumu, kā mainīt ieradumus –
izmantot auduma maisiņus, lietot veģetārās maltītes, šķirot atkritumus, dot mantām otru
iespēju utt.
Protams, ka forums ir īpašs piedzīvojums , un ir vēlme piedalīties atkārtoti! Prieks
par skolēniem, kas spēj iemācīties, apgūt dažādas jaunas prasmes un palūkoties tālāk!
Izcili, ja viņu ikdienas gaitās var saskatīt arī reālas rīcības, paradumu maiņu.
Forumā tika pasniegts veģetārs ēdiens, netika izmantoti vienreizlietojamās
plastmasas trauki, lietots Lucart higiēnas papīrs (iegūts pārstrādājot tetrapakas), Purren
videi draudzīgā sadzīves ķīmija.
Ekoskolu programmā mūsu skolai ir 10.sezona. 16.septembrī LNB saņēmām 8.
Zaļā karoga balvu. Gada tēma šajā mācību gadā ir Pārtika.
29.augustā Ekopadome kopā ar skolēnu pašpārvaldi, skolotāju Daci Novadu un
Inesi Klausu devās ekskursijā uz Ventspili. Pagājušā mācību gadā Rīcības nedēļā
balsojumā savā grupā ieguvām 1. vietu un balvu no Ventspils Piedzīvojuma parka.
Vispirms apmeklējām Kurzemes Democentru, kur iepazināmies ar interaktīvu
izstādi par klimata pārmaiņām. Varējām piedalīties virtuālajās autosacīkstēs, pacelt ”
CO2” maisu- uzzinot, cik daudz izmešus rada mašīnas, kuģi, lidmašīnas. Ar domu
spēku „izglābt pasauli’’, lietot virtuālās brilles, modelēt klimata pārmaiņas interaktīvajā
smilšu kastē, radot ezerus un tuksnešus, izgatavot savu avīzi.
Apmeklējām Dienvidu mola promenādi, apskatījām zvejas kuģus.
Diemžēl mainīgie laikapstākļi neļāva baudīt visas atrakcijas Piedzīvojumu parkā.
Negaidītais lietus mākonis mūs krietni izmērcēja. Toties ūdens atrakcijas tika
izbaudītas ar divkāršu spēku. Prieks bija par skolēnu pozitīvo, draudzīgo kopā būšanu!
Ekoskolas koordinatore D. Novada

Pārskats par ārpusstundu pasākumiem
Šajā pusgadā skolas dzīve tika padarīta krāsaināka ne tikai ar ārpusstundu , bet
arī ar skolēnu pašpārvaldes rīkotajiem pasākumiem.
Pirmā skolas diena.
Skolas saimei ievienojas jauni skolēni – 1. klase, audzinātāja Alla Ozola.
Skolēnus svinīgajā pasākumā ieved 9.klases skolēni, kuru audzinātāja ir Marita Kozule.
Mācību gadu uzsāk 88 pamatskolas skolēni un 60 pirmsskolas vecuma bērni.
Sakām paldies skolotājai Matildei Spalvēnai un Mārai Erdmanei, kuras aiziet
pelnītā atpūtā. Vilces pamatskolas pulkā sveicam jaunpienākušo matemātikas skolotāju
Ināru Vasiļevsku.
Suminām skolotājus darba jubilejās - 30 darba gadi 1.klases
audzinātājai Allai Ozolai un dabaszinību skolotājai Dacei Novadai. Tiek godināti divi
tehniskie darbinieki - Agris Zaķis- 20 gadu darba jubileja un Antra Krieviņa – 10 gadu
darba jubileja. Tad atskan skolas zvans un visi dodas uz pirmo audzināšanas stundu.
3. septembris - Sporta diena 1.-4. klases skolēni pavada dienu Zaķu pļavā
dažādās sporta aktivitātēs.
5.-9. klases dodas uz Tīsu bāzi, kur virsleitnants Ē. Grinevics nodarbina skolēnus
dažādās aktivitātēs. Darbs notiek komandās. Jaunsargi palīdz Grinevicam vadīt
pasākumu. Nobeigumā cepam desiņas uz ugunskura un uzmundrinām tās komandas ,
kuras vēl darbojas.
Komandu apbalvošana notiek nākamajā dienā skolā.

Tēvu diena 20. septembrī jeb SUPERTĒTA pēcpusdiena
Pēc skolotājas Gunas ierosinājuma tika noorganizēta šāda pēcpusdiena. Pirms
pasākuma norises tiek bērniem iedoti ielūgumi, lai uzaicinātu savus tētus, brāļus,
krusttēvus, vectēvus uz šo pasākumu. Atsaucība bija liela. Ieradās 25 vīriešu pārstāvji.
Pasākumā tika aicināti piedalīties arī 5 un 6 gadīgo grupiņu bērni ar tētiem. Sporta
skolotāja Līga sagatavoja 8 stacijas ar uzdevumiem - gan sportiskiem, gan arī
intelektuāliem. Šajā dienā laiks
lutināja ikvienu pasākuma dalībnieku ar sauli un mākoņiem.
Vispirms seko tēvu nostāšanās vienā rindā pēc augumiem, tad tēti skaitījās uz
1,2,3,4,5. Izveidojās 5 vīru komandas, katram no viņiem bija arī savs bērns. Skolēnu
klases biedri un klašu audzinātāji atbalstīja dalībniekus. Sacensību gars bija spraigs, un
ikviens no dalībniekiem guva pozitīvu enerģijas lādiņu un gandarījumu par paveikto.

4. oktobrī - Skolotāju diena. Skolotāji tiek nosaukti dažādos puķu vārdos.
Katram skolotājam tiek sacerēts dzejolītis un izveidota medaļa. Klasē skolotāju sagaida
pārsteigums- pēdiņas ar īpašības vārdiem, kas piemīt attiecīgajam skolotājam un
sirsniņu lapa, kurā var aizkrāsot sirsniņu par katru patīkamu pasākumu. Skolotāju
dienas pasākumu vada pašpārvaldes meitenes - Eva Evelīna Zumenta no 9.klases un
Zane Novada no 8.klases. Skolotājus sveic ar ziediem un mīļiem vārdiem. 9.klases
skolēni palīdz pašpārvaldei gatavot plakātus skolotāju dienai .

Krāsu nedēļa skolā, pirms skolas akreditācijas. Visjaukākā no dienām bija
zilā diena. Taču vislielākā krāsu jautrība valdīja mazajā skolā. Katra klase ieguva
savu nomināciju.

1. novembris - Ķirbīšu balle skolā, notiek diskotēka ar spēlēm, spoku stāstiem un
maskošanos.

Mārtiņdienas pasākums skolā , ejot
budēļos, maskojoties, minot mīklas, dziedot dziesmas ar folkloras kopu Rukūzīte.
Spēlējām arī interesantas spēles un pasākuma noslēgumā pārdevām pašu pagatavotos
našķus tirdziņā.

11. novembrī - Lāpu gājiens Jelgavā, piedalījās 15 5.-9. klašu skolēni.

15. novembrī svinam Latvijas 101. gadadienu. Pasākumu pagodina Ē.
Grinevics ar svētku uzrunu. Svētku pasākumā piedalās 1.-9.klašu skolēni ar dzejas
kompozīcijām, 5.-9.klašu zēni dzied patriotisku dziesmu folkloras ansambļa pavadībā.
Skolotāja Guna Čodare ir sagatavojusi muzikālus priekšnesumus gan ar folkloras
ansambli, gan arī ar mazajiem pirmsskolēniem.

Skolas rudens ekskursija uz Siguldu, baudījām rudens zelta skaistumu.

Ārpusstundu darba organizatore, pašpārvaldes konsultante skolotāja I. Klausa

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitātes skolā 1.semestrī.
11.oktobrī sākumskolā viesojās inovatīvās jaunrades muzikālā apvienība
‘’Shape of music’’, kura piedāvāja bērniem pavisam oriģinālu iespēju vienuviet gan
dzirdēt, gan redzēt, gan paspēlēt un iepazīt tuvāk visus četrus klasiskos stīgu mūzikas
instrumentus – vijoli, altu, čellu un kontrabasu. Programma bija lieliski piemērota
sākumskolas skolēniem, kurā viņi tika iepazīstināti ar klasiskajiem mūzikas
instrumentiem caur aktuālu latviešu un ārzemju mūziku tieši jauniešu vidū.
Skolēniem tika dota iespēja arī apskatīt tuvāk un pamēģināt katru no šiem
instrumentiem, kas, iespējams, kādu varbūt ieinteresēja spert pirmos soļus ceļā arī uz
nopietnu muzikālo izglītību, jo interese bija ļoti liela.

Bet 21. novembrī 5.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta Rīgas SIA “ZIINOO’’ nodarbība
„Prāta ilūzija. Ķermeņa valoda skatuves mākslā” .
Nodarbības laikā skolēniem ar praktiskiem piemēriem un stāstījumu tika vēstīts
par ķermeņa valodas izmantošanu skatuves mākslā, ikdienā un profesionālās situācijās.
Ieskatoties laikmetīgā cirka jomā, iluzionists demonstrēja un iemācīja skolēniem arī
dažādus trikus, kuros izmanto ķermeņa valodu, lai pievērstu vai novērstu skatītāju
uzmanību. Nodarbību vadīja pieredzes bagāts iluzionists Valdemārs Weiss.
Lūk, 6. klases skolēnu atsauksmes par pasākumā redzēto:
Dāvis:
“Man ļoti patika pasākums ar burvju trikiem. Bija interesanti klausīties, kad
iluzionists stāstīja, kā var zināt, vai cilvēks melo vai ne. Izrādās, to var saprast pēc acīm.
Bet visinteresantākie bija burvju triki. Triki bija neticami, un es pie sevis domāju: ,,Kā
tas ir iespējams?” It īpaši man patika triks ar bumbiņu pazušanu un parādīšanos.”
Kristers Edgars:
”Daži burvju triki likās ļoti pārsteidzoši . Viens no spilgtākajiem trikiem , kas
man palika atmiņā, bija ar mīksto bumbiņu. Mākslinieks bija paņēmis mazu, mīkstu,
sarkanu bumbiņu, kuru viņš ar vienu pirkstu spēja sadalīt vēl vienā bumbiņu. Vēl

neticams likās triks, kur mani un klasesbiedreni nosēdināja divos krēslos. Kad
mākslinieks pieskārās manai klases biedrenei , tad to jutu arī es.
Tas bija ar emocijām piesātināts laiks, tāpēc iesaku katram izbaudīt šī
mākslinieka šovu un noticēt brīnumiem.”

Par “Latvijas skolas somas” pasākumu norisi skolā rūpējas skolotāja A. Ozola
Avīzes veidotāji:
Iesūtītos rakstus kopā lika sk. Z. Reinvalde
Noformēja lietvede L. Čebotara
Skolas mājas lapā ievietoja Līga Japina
Sargāsim kokus un turpmāk avīzi lasīsim elektroniskā versijā!

