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Ar sniegu un tam līdzi
nākošiem priekiem atnāca jaunais
gads un vienu mēnesi ļāva visiem
izbaudīt ziemas skaistumu ar
apsarmojušiem kokiem, kārtīgu salu
un ziemas aktivitātēm. Varējām no
pagraba izvikt ragavas un citus
šļūcamos, skolā izslēpoties un
brīvdienās izslidoties pēc sirds patikas. Cik “negaidīti” uznākusi, tikpat strauji ziema
pazuda. Šodienas skats pa logu nemaz neliecina, ka tikko viss bija balts, ka Lielupē un
uz dīķiem bija ledus, ka traktoram bija jāšķūrē sniegs no brauktuvēm. Tagad visi runā
par pavasari, kurš pavisma drīz būs klāt.
Skolas dzīve turpinājās arī 2.semestra sākumā:
7.janvāris
Pedagogi tikās ar programmas Energodetektīvs vadītāju V.Ratniku,
kurš izskaidroja, kāpēc mūsu skola piekrita programmā darboties, kādas
aktivitātes turpmākos trīs gadus skolotāji, skolēni un darbinieki veiks, lai
taupītu resusrsus – elektrību, ūdeni un siltumu.
12.janvāris
2.-4.klašu zēnu komanda devās uz Svēti, lai piedalītos novadu tautas
bumbas sacensībās.
13.janvāris
8.un 9.klases skolēni kopā ar skolotāju Raivi devās uz Riekstu kalnu,
lai apgūtu kalnu slēpošanas un snovošanas iemaņas.
14.janvāris
2.klases skolēni pildīja novadu diagnosticējošo darbu lasītprasmē.
Savukārt 9.klases skolēns A.Tarabanovs pārstāvēja skolu novadu Latvijas
vēstures olimpiādē Svētes pamatskolā.

19.janvāris
8.,9.klašu zēnu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās
Valgundē.
20.janvāris
Šogad pirmo reizi pucējās Vecāku padome.
25.janvāris
Gatavojoties šī gada projektu dienām, notika darba grupas sanāksme.
Tā izstrādāja individuālo projektu izstrādes plānu (skat. Skolas jaunumos, eklasē) un plānoja projektu nedēļas darbu.
26.janvāris
2.-4.klašu meiteņu komanda piedalījās novadu tautas bumbas
sacensībās Svētē, iegūstot 3.vietu un bronzas medaļas. Apsveicam komandu
un skolotāju Anitu!
27.janvāris
6.klases skolnieces L.Ķirse un S.E.Rendore piedalījās novadu skatuves
runas konkursā Jelgavā.
29.janvāris
Skolotāja Anita rīkoja skolas tautas bumbas spēļu turnīru 1.-3.klašu un
4.-6.klašu grupās. Tajā 1.vieas ieguva 2.klases komanda. 2.vietu - 3.klases
komanda, 3.vietu – 1.klases komanda; dalītās 1.-2.vietas – 4. un 5.klases
komandas. Paldies skolotājai Anitai par veselīgajām balvām!
Mūsu ģimenes ārsts dr.Dzalbs ir informējis, ka Salgales pagastu ir
sasniegusi gripa. EMīliet sevi un tuvāko, ēdiet ķiplokus un vitamīnus, mazāk
uzturaties vietās, kur daudz cilvēku (skola ir izņēmums!) , dzeriet zāļu tējas ar
medu, vēdiniet telpas un bieži mazgājier rokas! Esiet veseli!

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča

