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Pavasaris droši un pārliecinoši ieņem savu vietu gada
plūdumā, neraugoties uz aukstajām naktīm un stipro vēju. Stārķu
ligzdas visas aizņemtas, putnu būrīši apdzīvoti, cīruļu treļļi un
ķīvīšu dziesmas liecina, ka perējums jau kārtībā. Zāle zaļa, jau
pļaujama, dārzos zied narcises, krokusi un hiacintes, plaukst aličas un ķirši – dvēsele dzied un rokas
prasīties prasās pēc dārza darbiem. Tie vēl priekšā, bet skolas gads iet uz beigām. Atlicis vairs viens
mēnesis, devītajiem – tikai divas nedēļas, un tad…Vasara, brīvība!
Aprīlis aizritējis ar daudziem labiem darbiem gan pirmsskolā, gan skolā:

4.aprīlis
9.klases skolēni kopā ar skolotāju Dainu apmeklēja Jelgavas tiesu, lai
iepazītos ar tās darbību.
6.klases skolēni un vecāki tika uzaicināti uz Metodiskās padomes sanāksmi,
lai pārrunātu 6.klases skolēnu attieksmi pret mācību darbu.
5.aprīlis
Uz kārtējo sanāksmi pulcējās Vecāku padome.
4.-5.klašu meiteņu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās
Kalnciemā.
Vakarpusē 9.klases vecāki pārrunāja Pēdējā zvana un izlaiduma
organizatoriskos jautājumus.
6.aprīlis
9.klases zēni pildīja novadu pārbaudes darbu mājturībā un tehnoloģijās.
Savukārt E.Buls (9.kl.), R.Kasperāns (8.kl.) un D.Lindenbaums (7.kl.) kopā ar
skolotāju Raivi devās uz Kalnciemu, lai piedalītos ģeogrāfijas konkursā un mājup
atgriezās ar 2.vietu.
7.aprīlis
Pirmsskola svinēja Burtiņu svētkus.
8.aprīlis
Mūsu skolas 2.-4.klašu koris skolotājas Andas vadībā piedalījās koru skatē
Zaļeniekos, iegūstot 1.pakāpes diplomu.
13.aprīlis
5.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu latviešu valodā.
Skolas komanda kopā ar skolotāju Raivi devās uz Teteles pamatskolu, lai
piedalītos dambretes turnīrā. V.Mihailovs (6.kl.) ieguva 1.vietu, A.Lindenbaums
(5.kl.) – 2.vietu, A.L.Dzene (4.kl.) – 3.vietu.
6.klase apmeklēja zobārstu.

14.aprīlis
Skolā viesojās pārstāvis no organizācijas Certe, lai pārrunātu ar skolēniem par
drošību internetā.
Pirmsskolas audzēkņi tikās ar 1.klases skolēniem, lai uzzinātu, kas viņus
sagaida skolā.
Mūsu skolas koris piedalījās Zemgales koru skatē, iegūstot 1.pakāpes
diplomu. Apsveicam dziedātājus un skolotāju Andu ar kopīgiem panākumiem!
Vakarpusē 2.klases vecāki tikās ar skolotājiem Metodiskās padomes
sanāksmē, lai pārrunātu 2.klases skolēnu attieksmi pret mācībām un vienam pret
otru.
15.aprīlis
Vecāku padomes pārstāvji svēra skolēnu somas, lai gūtu priekšstatu par somu
svara atbilstību normatīvo aktu prasībām un skolēnu attieksmi pret mācību
līdzekļiem.
20.aprīlis
No rīta skolā viesojās pārstāvji no Saulaines tehnikuma, lai stāstītu par
tālākziglītības iespējām.
Skolas komanda – R.Okners (9.kl.), E.Buls (9.kl.), K.Semena (8.kl.),
R.Kasperāns (8.kl.) kopā ar skolotāju Raivi devās uz Siguldu, lai piedalītos skolu
orientēšanās kausa sacensībās.
Savukārt M.Liepa (8.kl.) ar savu projektu Ābeles pie manas mājas skolotājas
Tamāras vadībā piedalījās novadu projektu skatē Jelgavā.
4.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ilzi apmeklēja Garozas bibliotēku.
Vakarpusē uz sanāksmi pulcējās 3. klases vecāki un klases audzinātāja.
21.aprīlis
Pirmsskolas audzēkņi un darbinieki sarīkoja svētkus bērnu vecvecākiem, ar
dziesmām, dejām, rotaļām, dzejoļiem un pašu zīmētiem portretiem iepriecinātu savas
vecmāmiņas un vectētiņus.
Pievakarē uz sanāksmi pulcējās 4. klases vecāki un klases audzinātāja.
25.aprīlis
Pirmsskolas audzēkņi viesojās Saulāju saimniecībā Staļģenē, lai apskatītu
jaundzimušos jēriņus.
Pēc stundām visi skolēni un skolotāji čakli strādāja Lielajā talkā, sakopjot ceļmalas
no Ceļmalniekie līdz Aučiem un Lielupes krastu Emburgas centrā.
26.aprīlis
1.un 2.klašu skolēni apmeklēja Džimbas skolu Jelgavas 4.sākumskolā.
Savukārt 8.klases meitenes K.Šuca un K.Semena devās uz Ozolnieku
vidusskolu, lai kopā ar Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Turcijas skolēniem līdzdarbotos
starptautiskā projektā.
27.aprīlī
5.klase apmeklēja zobārstu.
28.aprīlis
4.klases skolēni R.Orbidāns (Vēžveidīgo audzēšana mājas apstākļos) un
A.L.Dzene (Savvaļas zirdziņš lauku sētā) kopā ar skolotāju Tamāru piedalījās novadu
projektu darbu skatē Teteles pamatskolā.
Pirmsskolā notika vecāku sapulce.

29.aprīlis
Mūsu skolas komanda (A.L.Dzene 4.kl., K.Vāciete 5.kl., A.Sniķere 6.kl.,
R.Rezņiks 7.kl., M.Liepa 8.kl.) skolotāja Raivja vadībā piedalījās vides izglītības
pasākumā Burto dabā, vidē, visumā Vilces gravā.
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