Vilces pamatskolas avīze

2018. gada decembris
Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Mīlēt ar mīlestību!
/M.Laukmane/
Sajūtam burvīgo un brīnumaino svētku – Ziemassvētku – tuvošanos, ar katru aizdegto Adventes
svecīti, novēlējumiem, dziesmām, ar ko šogad mūs iepriecina skolas daudzbērnu ģimenes. Paldies Jums!
Izjūtam, dekorējot savas klašu un skolas koplietošanas telpas, gatavojot jaukus priekšnesumus!
Paldies par ieguldīto sirds siltumu, mīlestību, gatavojot dāvaniņas pagasta vientuļajiem
cilvēkiem!
Visiem skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem, sadarbības partneriem, skolas
padomes kolektīvam, Vilces pašvaldības kolektīvam, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes kolektīvam,
ikvienam Vilces pagasta iedzīvotājam novēlu:
Ar gaišām domām un siltumu sirdīs sagaidīt arī Jauno gadu, nezaudēt ticību brīnumiem,
priecāties par ikdienišķiem sīkumiem, būt vienmēr smaidīgiem, lai katram nepietrūkst veiksmes,
mīlestības, saticības, ikvienam labāko veselību! Jūs to varat! Jums viss izdosies!
Uz pieņemšanu pie direktores š.g. 20.decembrī plkst. 13:00 ļoti gaidīšu:
1.klase – Elīzu Lauru Eismonti
2.klase – Jēkabu Bleideli
3.klase – Solomiiu Volochai
4.klase – Ralfu Veisu
5.klase - Lauru Beļkus
6.klase – Signiju Šaverdi
7.klase – Alisi Eleknu
8.klase – Evu Evelīnu Zumentu
9.klase – Artūru Rusteiko
Vilces pamatskolas direktore Dz.Simanoviča

Ziemassvētku priekšvakarā…
Kad laukus pārklāj balts sniegs, mājās iezogas piparkūku un eglītes smarža, ir pienācis ilgi
gaidītais Ziemassvētku laiks - dāvanu laiks. Taču ir kāda dāvana, kuru katrs skolēns var sagādāt sev un
saviem mīļajiem pats, ja vien ir neatlaidīgs, mērķtiecīgs, labi saprotas ar skolotājiem un klases biedriem.
Šī dāvana ir liecība, kāda nu kuram…
Paldies par apzinīgu mācību darbu 1. klases skolēniem – Amēlijai Ozolai, Neilai Profirei,
Miķelim Dunavskim, Evelīnai Zumentei.
Šajos Ziemassvētkos tikai labas un teicamas atzīmes ir 18 skolēnu liecībās.
Šie paši centīgākie ir:
2. klase – Jēkabs Bleidels, Markuss Goža, Daniels Meija, Emīls Markuss Puriņš.
3. klase – Katrīna Beroza, Matīss Brālis, Solomiia Volochai.
4. klase – Ralfs Veiss, Bleidels Jānis.
5. klase – Anna Elīza Kanišauska, Kristers Edgars Līdaks.
6. klase – Daniela Bebriša.
7. klase – Zane Novada, Alise Elekna.
8. klase – Eva Evelīna Zumenta.
9. klase – Sindija Veisa, Viktorija Linda Šneidere, Kārlis Pūķis.

Kā jau katru gadu, gatavojoties svētkiem, skolā noritēja konkurss “Mana klase Ziemassvētku rotā”.
Šoreiz skaistāk sapostās klases : pirmsskolas grupiņa “Cālēni”, 2.klase, 9.klase.
Veiksmīgu un ziemīgu brīvlaiku skolēniem, jaukus Ziemassvētkus visiem, visiem, interesantiem
notikumiem piepildītu Jauno gadu vēl DVIJ Zanda Reinvalde

Latvijas skolas soma
Vilces pamatskola tāpat kā citas skolas visā valstī šogad piedalās Kultūras ministrijas atbalstītajā
iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. Šī iniciatīva ir mācību procesa sastāvdaļa, kas papildina skolā
notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. Norisē piedalās visi skolēni. “Latvijas skolas somas”
ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam. Norisēm jābūt tieši saistītām ar
mācību un audzināšanas darba saturu, šī saikne jāīsteno ar “pirms” un “pēc” aktivitātēm vienā vai
vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas stundās, sekmējot skolēnu izpratni par gūto informāciju
un iespaidiem.
Lai īstenotu šo iniciatīvu, I semestrī 6. – 9. klases
skolēni 16. novembrī noskatījās Dailes teātra izrādi “Planēta
85”, bet pirms izrādes skatīšanās veica interesantus uzdevumus
skolā, iesaistoties pasākumu nedēļā “Atpakaļ 80-tajos”.
Bibliotekārajās stundās tika pētīti 80. gadu laikraksti un
žurnāli: “Pionieris”, “Padomju Jaunatne”, “Cīņa”, “Darba
Uzvara”, “Zīlīte”, “Zvaigzne”, “Padomju Latvijas Sieviete”,
“Avots”, “Skolotāju Avīze” u. c. Iegūto informāciju skolēni
apkopoja plakātos.
Starpbrīžos skolēni pastaigājās pa apli, atkārtoja uzdoto, tas visiem patika. Bija arī lielo matu
lentu diena, kad meitenes skolā ieradās baltās blūzēs, ar lentām matos.
Lielu interesi skolēnos izraisīja vecās labās galda spēles: “Cirks”,
“Riču raču”, “Domino”. Vizuālās māksla stundā bija iespēja izgriezt no
papīra piemērotu apģērbu un apģērbt papīra lelles.
Vēstures un sociālo zinību stundās skolotāja stāstīja par 80. gadu
sabiedrības īpatnībām un personībām. Lai labāk uztvertu izrādes saturu,
skolēni skatījās arī multiplikācijas filmas: “Krokodils Gena un viņa
draugi”, “Motopeles no Marsa”, “Fantadroms”. Protams, pirms braukšanas
uz Rīgu tika pārrunāta uzvedība un pieklājības normas teātrī.
Skolēniem izrāde patika, tā sniedza informāciju par dzīvi
Latvijā 20. gs. 80-tajos gados. Bija iespēja redzēt tā laika apģērbu,
dzirdēt mūziku, saprast norises sabiedrībā, tikties ar tādiem tēliem kā
Leonīds Brežņevs, kaķis Indriķis, Čeburaška.
Pēc izrādes tika pārrunāts redzētais, un skolēni rakstīja vēstules
kādam no izrādes varoņiem, kurās pauda savu attieksmi pret redzēto.
Latviešu valodas skolotāja Zanda Reinvalde

Ciemos pie māksliniekiem Kuldīgā
19. oktobrī mēs, 9.klases skolnieces -Viktorija Linda Šneidere un Sindija Veisa – devāmies uz
Kuldīgu, lai piedalītos pasākumā ”Tīra mīlestība Latvijai”,
kas notika mākslinieku darbnīcā M22. No skolas
izbraucām no paša rīta, lai laicīgi ierastos pasākumā. Tur
mūs laipni sagaidīja pasākuma organizatori un
profesionāli mākslinieki.
Sākumā klausījāmies pasākuma ievadu un uzdoto
uzdevumu. Ieklausoties mākslinieku padomos, bija
jāizveido vieglāk uztverams plakāts par dabas
piesārņošanu, lai šādu plakātu varētu izvietot mežos kā
zīmi. Tad arī ķērāmies klāt pie uzdevuma, kurš bija
jāpaveic 3 stundu laikā. Izmantojot guaša krāsas, otas un
ūdeni diezgan raiti izveidojām plakātu. Tostarp
konsultējoties ar vienu no māksliniekiem angļu valodā, jo
pēc tautības viņš bija dānis. Tā bija gan pieredze, gan
zināšanu papildināšana svešvalodā un mākslā. Rezultātā
tapa viegli uztverams plakāts. Mums abām arī piedāvāja
piedalīties intervijā, no kuras mēs neatteicāmies.
Jautājumi bija par plakāta idejas rašanos, iedvesmas
avotiem un par to, kā mums veicās tā veidošanā.
Veiksmīgi sniedzām interviju un atlikušajā laikā
apskatījām pārējo skolēnu veidotos darbus. Tā arī sagaidījām pasākuma noslēgumu.
9. klases skolniece Viktorija Linda Šneidere

Stāstnieku konkurss
2. novembrī Ozolnieku kultūras namā notika Zemgales novada stāstnieku konkursa “Teci, teci
valodiņa” pusfināls. Arī no mūsu skolas folkloras kopas “Rukūzīte” turp devās divas brašas stāstnieces –
Signija Šaverda un Una Beāte Barone, kuras stāstīja vienu
latviešu tautas pasaku, interesantu atgadījumu no dzīves un
anekdoti.
Ozolniekos bija sabraukuši stāstnieki no Iecavas,
Ozolniekiem, Kalnciema, kopā 19 bērni. Šajā sīvajā
konkurencē Beāte ieguva titulu “Mazā stāstniece”, bet
Signija – “Lielā stāstniece” un tiesības startēt jau finālā –
Rīgā. Šī ir pirmā reize, kad f/k “Rukūzīte” piedalās šī
konkursa finālā.
1.decembrī satrauktas kopā ar Signiju devāmies uz Rīgu, uz
konkursu.
Šeit
konkurence vēl lielāka – 11 6.klases skolēni no visas
Latvijas. Cīņa bija sīva, bet interesanta un rezultāts lielisks –
XXII Latvijas stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa”
Signija ieguva II pakāpi un titulu “Lielā stāstniece”.
Apsveicam viņu ar lieliskajiem panākumiem!
Vēl viens brīnišķīgs notikums f/k “Rukūzītes” dzīvē – esam
tikuši pie jauniem tērpiem kopas vecākajiem dalībniekiem – 4
meitu un 4 zēnu krāšņiem tērpiem. Par to liels paldies skolas
direktorei no visiem rukūzēniem!
Nu mēs vēl krāšņāk un skanīgāk varam gan dziedāt, gan
dejot, gan muzicēt, gan stāstīt un iet rotaļās!
Aicinām visus mūs atbalstīt un turēt īkšķus par mūsu 10 meitenēm, kas gatavojas latviešu
tautasdziesmu konkursam “Lakstīgala”, kas notiks jau 23. janvārī!
Priecīgus, skanīgus un mīļus Ziemassvētkus visiem vēl Vilces pamatskolas folkloras kopa “Rukūzīte” un
vadītāja Guna Čodare

Veselības projekta pasākumi skolā
I semestrī skolā notikuši vairāki Jelgavas novada koordinēti
veselības projekta pasākumi. Pats pirmais pasākums bija 4. septembrī “Sporto
visa skola”. Oktobrī 5. klases skolēni mācījās pagatavot veselīgas brokastis.
Novembrī 8. klases skolēni diskutēja par veselīgu uzturu un reproduktīvo
veselību. Nodarbības parasti norit bez skolotāju klātbūtnes, lai skolēni ir
atklātāki un nebaidās diskutēt par sev interesējošiem jautājumiem. Nākamajā
semestrī diskusijas plānotas 7.- 9. klases skolēniem
DVIJ Zanda Reinvalde

Helovīnu pasākums –

Spoktobris

Oktobrī, pirms skolēnu rudens brīvlaika, pašpārvaldei radās ideja sarīkot pasākumu un
diskotēku. Izdomājām dažādas spēles un aktivitātes, punktus vērtēšanai, lai viss būtu godīgi,
izvēlējāmies mūziku diskotēkai, izlikām afišu. Un tā pienāca pasākuma diena.
Katrai klasei bija sagatavots mājas darbs – izveidots tērps un izgrebts ķirbis. Pasākumu iesākām
ar tērpu skati. Bijām pārsteigti, cik daudz skolēnu bija kostīmos. Pasākuma turpinājuma bija dažādas
spēles, piemēram, spoku stāstu sacerēšana un demonstrēšana.
Pēc tam zīmējām spocīgus zīmējumus un tie bija jāiekļauj spoku stāstā. Par šīm aktivitātēm
balsoja pasākuma žūrija – skolas direktore, sporta skolotāja, angļu valodas skolotāja.
Pasākuma noslēgumā bija ķirbju vērtēšana, katra klase vērtēja citas klases ķirbi. Uzvarētājus
apbalvojām ar direktores sarūpētām konfektēm.
Pēc pasākuma notika diskotēka ar dažādām aktivitātēm un spēlēm, piemēram, “Muzikālie
krēsli”, “Atnes man”.
Pasākums un diskotēka bija interesants, direktore mums pateicās par labi paveikto darbu.
Skolas pašpārvaldes vadītājs Kārlis Pūķis ( 9. kl.)

Ekskursija uz augļu namu ‘’Gaidas’’
19.oktobra rītā sākumskolas skolēni devās jaukā ekskursijā uz netālu esošo kooperatīvu – augļu
namu “Gaidas”.
Savā īpašumā mūs laipni sagaidīja saimnieki Dace Drošprāte un Jānis Baltiņš, kuri iepazīstināja
mūs ar savu plašo saimniecisko darbību.
Skolēniem ļoti interesanti bija iepazīties ar dažādām ābolu šķirnēm, ieskatīties, kur āboli “mīt’’
ziemā.
Ļoti interesanti izzināt augļu dārzu bija, vizinoties ar ‘’vagoniņu’’
starp ābeļu rindām, vērot, kā aug jaunās ābelītes un ar ko atšķiras no agrāk
iestādītajām.
Varējām izbaudīt arī putnu baidīšanas skaļo signāla troksni, kurš tiek
pielietots, kad putnu bari pārāk bieži grib mieloties ar garšīgajiem augļiem.
Lielajā angārā vērojām, kā ar jauno tehnoloģiju palīdzību, āboli tiek
šķiroti grupās pēc lieluma. Arī skolēni varēja to izmēģināt.
Ar lielu sajūsmu bērni uzņēma to,
ka saimniece vēlīgi atļāva mums arī
degustēt ābolu un svaigi spiestu ābolu
sulu. Varējām arī iegādāties ābolus, ko
izmantoja gan skolēni, gan skolotāji.
Ciemos braucot, līdzi bijām
paņēmuši arī dzejolīšus par ābolu tēmu,
bet 4.kl.kolektīvs bija sagatavojis
gardumu groziņu, kurā bija cienasts ar ābolu ‘’klātbūtni’’.
Atbraucot uz skolu, 4.kl. skolēni turpināja ābolu tēmu savā
Ābolu ballītē. Katrs skolēns bija sagatavojis kvalitatīvu
priekšnesumu, dažādi apspēlējot Ābola tēmu.
Tika klāts arī svētku galds, uz kura tika celti dažādi gardumi no āboliem. Milzīgs paldies par
atbalstu vecākiem!
Turpināsim ballēties Piparkūku ballē!
Jaukus Ziemassvētkus vēlot, 4.kl.audz. Alla
Ozola

Projekts “Latvijas skolas soma”
14.novembrī Vilces psk. 1.-5.klašu skolēni apmeklēja Dailes teātra
izrādi “Niķa un Riķa stiķi”.
Izrāde izvēlēta, jo obligātajā literatūrā sākumskolā ir ietverti šīs
Ē.Kūļa pasakas fragmenti. Kā zināms, bērniem rūķu tēma vienmēr ir bijusi
tuva un interesanta. Ar rūķu tēliem mūsu skolas skolēni ir daudz saskārušies,
apmeklējot arī Tērvetes dabas parka Rūķu mežu.

Arī Ziemassvētku priekšnesumos mēs parasti iejūtamies rūķu tēlos. Esam arī paši iestudējuši
Ē.Kūļa pasakas fragmentus.
Izrādi apmeklēja 57 1.-5.kl. skolēni.
Pirms izrādes skatīšanās sākumskolā notika nakts pasākums “Izlasi un
izcel dārgumu!” Pasākumā piedalījās visi 1.-5.kl. skolēni un skolotāji, kā arī
vecāki.
Jau no rīta uz skolu bērni un skolotāji nāca saģērbušies rūķu tērpos. Pēc
stundām pulcējāmies zālē, un labākais lasītājs no katras klases lasīja fragmentus
no Ē.Kūļa grāmatas “Niķa-Stiķa-Riķa-Ciķa ziemas
pasakas”.
Iestudējām arī fragmentus no šīs pasakas, kas
bērniem ļoti patika un likās aizraujoši. Organizējām arī
radošās darbnīcas, kurās zīmējām rūķus, taisījām rūķu
sētu, veidojām rūķu cepures.
Notika arī aktivitātes Vilces dabas parkā.
Meklējām rūķu atstātās slepenās zīmes.
Vakarā skolēni ar interesi skatījās multfilmas par rūķiem, iekārtotājās
guļvietās klasēs, un miegs nenāca vēl ilgi!
Skolēniem izrāde ļoti patika, jo daudzi bija pirmo
reizi Dailes teātrī, uz skatuves atpazina sev iemīļotos filmu
varoņus.
Pēc izrādes tika pārrunāts redzētais, kas vislabāk patika vai nepatika, kādas
katrs sev atziņas varēja gūt, ko mācīties no šīs izrādes, kā arī savas sajūtas
atspoguļoja
zīmējumos.
Rakstu sagatavoja
ārpusstundu darba
organizatore A.Ozola

EKO RUDENS
Šogad starptautisko Zaļā karoga balvu ieguva 135 izglītības iestādes. Vilces pamatskolai šis bija
jau 7. Zaļais karogs. Žūrija vērtē padarīto pēc stingriem kritērijiem, tāpēc prieks par balvu vienmēr ir
neviltots. Šogad saņemt balvu devās 3 aktīvas skolnieces Linda Viktorija Šneidere un Sindija Veisa no
9.kl., kā arī Zane Novada no 7.kl.
Meitenes aktīvi darbojas ekopadomē, vairākas reizes ir piedalījušās un apguvušas dažādas
zināšanas un prasmes Ekoforumos. Zane vasaras forumā izcīnīja iespēju piedalīties ”Rudens kopradē” .
Tās bija 2 aktīvas dienas Rīgā jauniešu studijā “Bambuss” . 11 jaunieši debatēja, mācījās kā būt līderim
vides jomā un uzņemties atbildību par videi draudzīgām rīcībām , filmēja klipu- aicinājumu Rīcības
dienām, gatavoja vegāniskus ēdienus, apmeklēja beziepakojuma veikalu “Burka”.

Pasākumā skolas sveica gan Starptautiskā Vides izglītības fonda vadītājs Daniel Schaffer, gan
žūrijas pārstāvji no UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Homo ecos. Šis pasākums bija arī īpašs ar to,ka turpat LNB notika arī Starptautiskā Vides
izglītības fonda (FEE) gadskārtējā asambleja. Pasākuma otrajā daļā Ekoskolas tikās ar šīs organizācijas
(FEE) delegātiem no vairāk nekā 60 pasaules valstīm. Vienojoties kopīgās aktivitātēs, Latvijas
Ekoskolas un valstu delegāti dalījās pārdomās par mūsu planētas nākotni un katra ieguldījumu tās
ilgtspējīgā attīstībā. Mājas darbs bija sagatavot veltījumu Planētai- kādu to vēlamies redzēt. Šo
vēstījumu ielikām īpašā laika kapsulā, kura tiks atvērta pēc 10 gadiem. Nodevām arī īpašu sveicienu
Grieķijas pārstāvim.

Otrs
lielais rudens
notikums ir
Globālās
Rīcības
dienas, kas
šogad notika
no
29.
oktobra līdz
4.novembrim. Šoreiz aktuālā tēma bija “Saki NĒ vienreiz lietojamai plastmasai!” Mēs skatījāmies
filmiņas par plastmasas daudzumu un ietekmi uz dzīvo dabu jūrās, aicinājām mainīt savus ikdienas
paradumus, dalījāmies pieredzē ar pedagogiem, senioriem Vilces bibliotēkā. Gatavojām no T krekliem
apavu maisiņus, vācām segas, barību dzīvniekiem patversmē.
Arī šogad Facebook lapā notika balsojums. Paldies visiem atbalstītājiem , jo arī šogad savā grupā
ieguvām pirmo vietu un balvu no Ventspils piedzīvojumu parka. Balvu noteikti izmantosim vasaras
sākumā. Pagājušajā gadā tā bija no Lūzumpunkta – laivošana pa Rīgas kanālu.
Šogad ekoskolas gada tēma ir “Bioloģiskā daudzveidība”. Skolēni jau oktobra sākumā saņēma
uzdevumus projekta tēmām, kurās izzinās dzīvotnes skolas apkārtnē, pētīs zālāju daudzveidību ,mērīs
kokus, veiks kartēšanu.
Ekoskolas koordinatore Dace
Novada

Mazo erudītu konkurss
22. novembrī Vircavas vidusskolas Platones filiālē notika mazo erudītu konkurss “Latvijai 100”.
Tajā piedalījās 12 skolu 5. – 6. klašu skolēnu komanda. Vilces pamatskolas apvienoto komandu veidoja:
K. E. Līdaks, L. Beļkus, R. M. Purinš, D. Bebriša, S. Šaverda. Konkursam bija jāsagatavo mājas
darbs – plakāts “Novēlējums Latvijai dzimšanas dienā”. Tāpat bija jāzina daudz faktu par Dziesmu
svētkiem, Baltā galdauta svētkiem, jāpārzina lielnotikumi, jāatpazīst jaunākās latviešu filmas un jāzina
notikumi Latvijas Valsts simtgades svētku laika josla. Šoreiz veiksme izpalika, bet paldies skolēniem
par uzdrīkstēšanos, atsaucību, piedaloties konkursā. Paldies skolotājām M. Kozulei, G. Čodarei, A.
Ozolai, Z. Reinvaldei par skolēnu gatavošanu konkursam. Kā atzīst pasākuma organizatore , IP
speciāliste Ineta Freimane: ”Piedalīšanās konkursā ir pieredze, kas uzkrāta, jaunas iemaņas, prasme
uzstāties.”
Katrai skolai pilnīgi par velti tika dāvāti konkursa uzdevumi ar pareizajām atbildēm, lai šo spēli
var izspēlēt skolā arī citām klasēm.

Skolotāja Zanda Reinvalde

Karjeras izglītības pasākums „Goda Viesis” Vilces pamatskolā
Jau vairākus gadus Vilces pamatskolas 8.-9.kl.audzēkņiem karjeras izglītības ietvaros notiek
pasākums” Goda Viesis”.Tās ir tikšanās ar bijušajiem skolas absolventiem vai darbiniekiem, kuri ir
dažādu profesiju pārstāvji.Pie Vilces skolēniem ir viesojušies un ar savu arodu iepazīstinājuši: friziere,
tāmju inženieris, uzņēmēji, Saeimas deputāts, lauksimnieki, policisti .
Šogad skolā viesojās jaunais uzņēmējs no Z/S VALNERI Kārlis Lavenieks.Mūsu skolas bijušais
audzēknis, kurš pēc Jelgavas LU absolvēšanas , tagad turpina strādāt sava tēva dibinātajā zemnieku
saimniecībā „Valneri”. Saimniecība ir liela- uzņēmēji apsaimnieko ap 1000 ha zemes.
K. Lavenieks savos 25 gados veiksmīgi pārvalda dažādu agregātu vadību- traktoru, kombainu,
kravas transportu u.c., palīdz arī remontdarbos. Tā kā saimniecība nodarbojas ar graudaugu audzēšanu,
tad ir jāzina arī agronomijas pamati- kādas graudu kultūras un šķirnes audzēt, kādas ķimikālijas
vajadzīgas, lai mēslotu laukus, aizsargātu pret kaitēkļiem, veldri, u.tt. Jaunajam uzņēmējam ir jāpārzina
arī tirgus ekonomikas pamati, lai sekmīgi realizētu biržā izaudzēto.

K. Lavenieks kopā ar 8.un 9.kl.skolēniem.
Decembrī skolā viesojās bijušais audzēknis Aigars Bērtulis, kurš strādājis robežsardzē, bet tagad
pilda
Jelgavas
novada
pašvaldības
policista
pienākumus
Staļģenē.
Skolēni varēja iepazīties ar policista aprīkojumu - steku, rokudzelžiem, iekšējās novērošanas iekārtu,
izsekošanas un novērošanas dronu.
A.Bērtulim līdzi bija arī Jelgavas novada policijas nolikums, krimināllikumu sējums, ar kuriem
skolēni varēja iepazīties. Policists stāstīja arī dažādus faktus un atgadījumus no darba ikdienas. Skolēni
uzdeva sev interesējošus jautājumus gan par darbu , gan policista skolas gaitām. Mūsu Goda Viesis

skolēniem dāvināja piezīmju blokus un pildspalvas ar Jelgavas novada pašvaldības logo. Pēc pasākuma
mūsu viesis iepazinās ar skolas telpām.
Karjeras izglītības konsultante M. Kozule

Policists A. Bērtulis kopā ar skolēniem un skolas direktori.
K. Lavenieks kopā ar 8.un 9.kl.skolēniem.

Decembrī sākumskolas metodiskā komisija noorganizēja 1.-4.klašu skolēnu glītrakstu
konkursu.
Noteikt glītāko darbu autorus nebija viegli. Tomēr latviešu valodas skolotāju un direktores vērtējumi
bija šādi :
1.vieta

2.vieta

3.vieta

1.klase

Neila Profire

Elīna Zemeža

2.klase

Ričards Japins

Adelīna
Jirgensone
Daniels Meija

3.klase

Linards Jakuško

Katrīna Beroza

Matīss Brālis

4.klase

Sindija Emīlija Kunrade Lauris Babris

Jolanta Cīrule

Daniēls Venšavs

Sākumskolas MK vadītāja: S. Vjatere
7.decembrī Jelgavas novada
Vircavas Tautas namā notika
pasākums “Pateicība Jelgavas
novada
jauniešiem
par
brīvprātīgā
darba
veikšanu
2018.gadā”. Tās ietvaros tika
izteikta
pateicība
Vilces
pamatskolas skolēniem - Artūram
Rusteiko, Sindijai Veisa un Evai
Evelīnai Zumentai par brīvprātīgā
darba
veikšanu
2018.gadā.
Pasākumā tika pasniegti pateicības raksti jauniešiem, bija
iespēja dzirdēt novada jauniešu muzikālos priekšnesumus un Jelgavas novada jauniešu un jaunatnes
līderu pieredzes stāstus. Pēc svinīgās pasākuma daļas notika balle, kurā uzstājās grupa “Grupa, kas
grupa ”.
Sindija Veisa (9. kl.)

Notikumi sportā

“Sākumā ir jānotic sev!”
2018./2019. gada pirmais semestris ir aizritējis sportiskā garā. Un mums tas ir bijis ļoti
veiksmīgs. Esam nopelnījuši godalgotas vietas rudens krosā (Zane Novada, Kristiāns Vanags),
basketbolā (meitenēm C gr. 2.vieta, B gr. 3vieta., zēniem B gr. 3.vieta). florbolā (zēniem B.gr. 2.vieta)
Vēlos pateikt lielu, lielu paldies visiem sportistiem. Jūs esat super!
Svētkos novēlu saticību, mīlestību un lai skaists kopā būšanas laiks.

B grupas meitenēm 3.vieta basketbolā.
C grupas meitenēm 2.vieta basketbolā.

B grupas zēniem 2.vieta florbolā un 3.vieta basketbolā
Sporta skolotāja Līga

Adventes sveces aizdegšana

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS JEB CIEMOŠANĀS
VMF MAZO DZĪVNIEKU PATVERSMĒ JELGAVĀ
Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā
kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst
uzmanību nozīmīgām vides problēmām un
ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs
problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek
organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi
pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus,
kā iespējams iesaistīties globālās problēmas
risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām…
Tāpēc 5. klases skolēni 13. decembrī
apmeklēja dzīvnieku patversmi, nogādājot tur
sarūpētās dāvanas četrkājainajiem draugiem:
pārtiku, segas, naudas ziedojumu pārtikas
iegādei. Ar šo aktivitāti parādot, kā lietām var
piešķirt otru dzīvi un tās var izrādīties kādam pat ļoti noderīgas. Tālāk jau
pašu skolēnu spilgtākie iespaidi:
Māris: katram sunim, kaķim ir savs stāsts. Raibais kaķis patversmē
nonāca, jo saimniekam bija veselības problēmas.
Norberts: es esmu ļoti priecīgs par iespēju aizbraukt uz patversmi.
Anna Elīza: suņi bija bēdīgi, jo vēlējās, lai kāds viņus paņem uz mājām.
Laura: man patika viens suns, kurš bija ļoti mīlīgs un jautrs. Kāds kaķītis tikai gulēja, un man
bija viņa žēl. Es vēl reiz gribētu aizbraukt uz patversmi un kaut ko aizvest.
Agnese: patversmē redzējām arī ēzeļu meiteni Adeli, to apsargāja
mazs sunītis, kurš ar mums spēlējās.
Arians: apmeklējām kaķus, kurus varēja paņemt klēpī.
Armands: patversmē varēja redzēt suņus, kaķus, arī peles. Visi
dzīvnieki bija būros.
Kristers Edgars: man visvairāk patika kaķi. Mums dažus kaķus
atļāva paturēt rokās, un man iepatikās viens ļauns kaķis.
Nadīna: iesaku kādu kaķi vai suni paņemt no patversmes, jo viņi
visi grib jaunus saimniekus.
Paldies visiem, kas Ziemassvētku gaidīšanās laikā atsaucās
aicinājumam atbalstīt mazākos draugus.
Skolēnu iespaidus uzklausīja skolotāja Zanda,
paldies skolotājai Līgai par bildēm.

Avīzes veidotāji:
Iesūtītos rakstus kopā lika sk. Z. Reinvalde
Noformēja lietvede L. Čebotara
Skolas mājas lapā ievietoja Aigars Sedliņš
Sargāsim kokus un turpmāk avīzi lasīsim elektroniskā versijā!

