SKOLAS ZIŅAS
Nr. 135 2016.GADA MAIJS
Klāt pēdējais skolas gada mēnesis, kad par
mācībām skolas bērniem nemaz negribas domāt,
neraugoties uz to, ka katru pirmdienu direktore
atgādina par tuvajām “beigām” ar liecību rokās. Ārā
jauks laiks, vakari gari, prāts nesas tikai uz izklaidēm, nu
kāda mācīšanās?! Tomēr, tomēr – vēl jāiespringst,
jāpadara vēl neizdarītais, jānodzied pēdējās dziesmas,
jānodod pēdējie projekti, jāizpilda pēdējie pārbaudes
darbi un tad jau gan...ar lieliem soļiem vasarā iekšā!
Maijā daudz paveikto darbu:

3.maijs
4.,5.,6.klases sportisti devās uz Jelgavas ZOC, lai piedalītos novadu
vieglatlētikas sacensībās.
5.maijs
Kamēr 7.klases Elīza pildīja novadu pārbaudes darbu mājturībā, 1.-3.klašu
skolēni apmeklēja Branku Zoo un Jelgavas Trīsvienības baznīcas skatu torni.
6.maijs
Vecāku padome svēra skolēnu somas, lai eksperimenta veidā noskaidrotu, vai
somu svars atbilst Ministru kabineta noteiktajam. (ar eksperimenta rezultātiem varēja
iepazīties e-klasē)
10.maijs

4.,5.,8.,9.klašu skolēni
sacensībās Jelgavas ZOC.

piedalījās
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11.maijs
Skolas labākie mākslinieki piedalījās novadu vizuālās mākslas konkursā
Zīlēnos.
12.maijs
Skolā notika Ģimenes dienas svinības, vispirms iepriecinot vecākus ar jauku
koncertu, vēlāk kopā darbojoties radošajā darbnīcā. Katra ģimene veidoja savu
“ģimenes ligzdiņu”.
13.maijs
Devīklasniekiem skanēja pēdējais skolas zvans. No rīta katrs pabija kādā no
klasēm, tad visi tikās zālē, vēlāk iestādīja sarkano bērzu pie skolas vārtiņiem.
Pusdienlaikā kopā ar vecākiem visi devās izbraukumā ar velosipēdiem uz Garozas
Mauriņiem, lai atpūstos piknikā.

16.maijs
Uz sanāksmi pulcējās apvienotā Vecāku un Skolas padome.
17.maijs
1.-4.klase atzīmēja Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, apmeklējot Jelgavas
Ugunsdzēsēju depo.
18.maijs
1.un 2.klašu skolēni darbojās Meža darbnīcās.
Savukārt 9.klases skolēni kārtoja pirmo eksāmenu latviešu
valodā.
19.maijs
Olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākumā Ozolnieku Tautas namā tika
sumināti arī mūsējie – 3.klases skolniece Anete Supe, skolotāji Santa Šuca, Anda
Silgaile, Ilze Šuca, Raivis Duplinskis.
20.maijs
Mūsu koristi devās uz Vircavas kultūras namu, kur notika Bērnu svētku
mēģinājums.
24.maijs
Pēdējās šī mācību gada vieglatlētikas sacensībās piedalījās 1.-3.klašu
sportisti.
Pievakarē pirmsskolā tika svinēts izlaidums, kad apliecinājumu par gatavību
skolai saņēma 6 audzēkņi.
25.maijs
Devītklasnieki kārtoja eksāmenu svešvalodā un pēc tā tikās ar Zemgales Ziņu
korespondenti. (Rakstu var lasīt Zemgales Ziņu 27.maija numurā).
Koristi devās uz Elejas parku, kur notika Bērnu svētku ģenerālmēģinājums.
26.maijs
Pedagoģiskās padomes sēdē tika pieņemti lēmumi par skolēnu pārcelšanu vai
papildus mācību pasākumu noteikšanu.
27.maijs
Visi skolēni, kur aktīvi piedalījās makulatūras, bateriju, elektropreču un
Maxima uzlīmju vākšanā devās uz Rīgu, kur Lucavsalā aktīvi atpūtās
organizācijas Par tīru Latviju rīkotajā pasākumā.
28.maijs
Ikviens varēja piedalīties Bērnu svētkos Elejas pils parkā, kur dziedāja mūsu
koristi un radošas darbnīcas vadīja arī mūsu skolotāji.
30.maijs
Pēdējā skolas dienā liecības skolas priekšā saņēma 20 čaklākie mācībās,
medaļas un diplomus – labākie sportisti, ģeogrāfijas konkursa dalībnieki, titula
Jaunais Salgales vēsturnieks ieguvēji, kā arī balvas čaklākie Maxima uzlīmju vācēji.

Tika nolasīti ieraksti skolas Goda grāmatā, labākie sportisti saņēma sponsora Emburga pluss
stipendijas (Karīna Vāciete, Anna Linda Dzene, Edgars Buls, Dilans Mucenieks, Anita
Ūvena, Raivis Duplinskis), nosaukti Skolas lepnuma titula ieguvēji (Kristīne Dzene, Edgars
Buls, Daina Užule, Inga Duplinska, Baiba Grīna, Anita Dombrovska, Sarmīte Vizāne, Eva
Segliņa).
Labākie mācībās un sportā saņēma dāvanu – Līvu Akvaparka apmeklējumu 1.jūnijā.
31.maijs
Devītajiem kārtējais eksāmens matemātikā.

Jauku vasaru un uz tikšanos 1.septembrī!
Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča

