
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 166  2019.GADA NOVEMBRIS 

 

Lai cik tas nebūtu dīvaini, bet šim gadam pavisam 

nemanot ir pienākušas beigas. Pavisam drīz visur 

skanēs Ziemassvētku zvani un mājās smaržos pēc 

skujām un piparkūkām. Tad gan neveins nedomā 

par to, ka vesels gads aizskrējis, ka nekad vairs 

datumā nerakstīsim 2019., katrs cerēs zem eglītes 

ieraudzīt Ziemassvētku vecītim lūgtu dāvanu. Bet 

līdz tām gan vēl mazliet jāpaciešas, mazliet vēl kaut 

kas labs jāpadara, mazliet jāpalūdz un jāpacenšas. Bet novembrī jau kaut solīti tam 

pretī esam pagājuši:  

 

1.novembris 

Visi skolas bērni kopā dekorēja ķirbi Mārtiņdienu gaidot. 

 

4.novembris 

Vecāku padomes sanāksmē tika pārrunātas skolas aktualitātes. 

 

 5.novembris 

Mūsu skolas meieteņu un zēnu komandas piedalījās novada basketbola 

sacensībās. Mūsējiem veicās tīri labi – meitenēm 2.vieta, zēniem – 3.vieta. 

 

6.novembris 

7. un 8.klašu skolēni devās uz Garozas skolu, lai piedalītos karjeras izglītības 

pasākumā “Kaļam plānus!” 

 

7.novembris 

Skolā viesojās leļļu teātris ar izrādi Pūces piens. 

Uz pirmo sanāksmi pulcējās skolas attīstības plānošanas Darba grupa. 

 

8.novembris 

 Pirmsskolas audzēkņi apmeklēja darbnīcu Caunītēs. 

 Savukārt pēcpusdienā skolas zāle pārvērtās par Mārtiņdienas tirgus laukumu, 

kur varēja pirkt un pārdot. 

 



11.novembris 

Patritisma nedēļa iesākās ar tradicionālo lāpu gājienu un svinīgo pasākumu 

pie Vareļu pieminekļa. 

 

12.novembris 

Pirmsskolas audzēkņi iekārtoja izstādi “Mana Latvija”. 

 

 15.novembris 

Patriotisma nedēļa noslēdzās ar erudītu konkursu “Es mīlu Tevi, Latvija!”, 

kur jauktās komandās bija jāatbild uz da’’zdiem jautājumiem, pelnot saldās balvas.  

Pēcpusdienā pedagogi pulcējās uz kārtējo sanāksmi, bet vakarā visi piedalījās 

svinīgajā pasākumā Garozā. 

 

 20.novembris 

Skolas darbinieki apmeklēja teātra izrādi Nacionālajā teātrī. 

 

21.novembris 

6.un 7.klašu kolektīvi apmeklēja Rīgas Motormuzeju iniciatīvas Skolas soma 

ietvaros. 

 

26.novembris 

4.klases skolēni apmeklēja Atkritumu pārstrādes rūpnīcu Olainē, bet sportistu 

komandas devās uz Ozolniekiem, lai novada basketbola sacensībās cīnītos par 

godalgotām vietām. Šoreiz atkal meiteņu komandai 2.vieta, zēniem – 3.vieta. 

 

 27.novembris 

9.klases skolēni apmeklēja karjeras pasākumu Tetelē “Apzinies savus spēkus 

un resursus”. 

5.klases audzinātāja bija aicinājusi savas klases vecākus uz sapulci. 

 

 29.novembris 

2. un 3.klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgas ostu, ko noorganizēja Riharda 

Lismenta tētis. Paldies viņam! 

Vakarā uz sapulci tika aicināti pirmsskolas bērnu vecāki.  

 

 

  

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 

 

     



 

 

 


