SKOLAS ZIŅAS
Nr. 122

2015.GADA janvāris

Jaunais gads pilntiesīgi ieņēmis
vietu mūsu apziņā – neviens vairs
nekļūdās jaunā gada skaitļa rakstībā, nav aktuāli pieminēt kazu kā gada simbolu,
aizmirsušās saņemtās dāvanas, viss rit savu gaitu, jo laiks ir nepielūdzams. Skrien,
skrien… Arī ziema te nāk, te iet. Pavisam nedaudz noķērām to aiz astes, lai
iemēģinātu jaunās skolas slēpes. Slidas gan vēl guļ plauktā, jo atkusnis izjauca visus
slidošanas plānus. Cerams, ka februāris vēl savu bardzību parādīs – gripa jau plosās,
gan jau būs arī sals. Pirmais gada mēnesis skolā aizvadīts:
6.janvāris
Skolas aktīvākie vecāki rīkoja kārtējo sanāksmi, apspriežot dažādus aktuālus
jautājumus.
13.janvāris
4.-5.klašu zēnu komanda piedalījās novadu tautas bumbas sacensībās Svētes
pamatskolā.
14.janvāris

8.klases skolēni kopā ar vecākiem un klases audzinātāju devās uz Riekstu
kalnu, lai izbaudītu slēpošanas prieku.
Savukārt skolēnu domes pārstāvji Gaida un Intars piedalījās diskusijā Kafija ar
politiķiem Jelgavā.

15.janvāris
2.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu matemātikā.

20.janvāris
7.-9.klašu zēnu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās Jelgavā.
Mājup komanda (R.Pavlovs, R.Blūms – 9.kl., A.Tarabanovs, E.Sniķeris, E.Buls –
8.kl., R.Kasperāns, E.Karpjuks – 7.kl.) atgriezās ar bronzas medaļām. Urā
komandai un skolotājam Raivim!
21.janvāris
Pirmā projektu diena. Šogad skolas kopīgā tēma ir Veselība. 1.-6.klašu
skolēni strādā pie vienota projekta klases ietvaros, bet 7.-9.klašu skolēni izstrādā
individuālus projektus pie kāda no priekšmeta skolotājiem. Pirmajā projektu dienā
vecāko klašu skolēni tika instruēti par projekta darba izstrādes un noformējuma
nosacījumiem, visi skolēni grupās klausījās ģimenes ārsta A.Dzalba lekciju par
veselīgu dzīvesveidu, vizuālās mākslas nodarbībā veidoja zīmējumu par veselīgu
dzīvesveidu, vienojās par idejām plakāta izveidē un komandas noformējumā, kā arī
piedalījās datorspēles Honoloko turnīrā.
23.janvāris
Pieminot Barikāžu dienas, skolā notika erudītu konkurss Mana
Latvija. Tajā klašu komandas pildīja dažādus uzdevumus, iegūstot punktus.
Kopvērtējumā 1.vietu ieguva 9.klases komanda, 2.vietu – 5.klases komanda, 3.vietu
– 7.klases komanda. Paldies skolotājai Vijai par ideju un Aizupes pamatskolas
skolēniem Laurai un Ralfam par vadīšanu!
26.janvāris
Gaida Kaira (9.kl.) piedalījās novadu latviešu valodas olimpiādē Svētes
pamatskolā.
27.janvāris
9.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu krievu valodā.
Kristīne Dzene (8.kl.) piedalījās novadu angļu valodas olimpiādē Jelgavas novada
padomē.
3.-5.klašu meieteņu komanda piedalījās novadu tautas bumbas sacensībās Svētes
pamatskolā, iegūstot 4.vietu.
8. un 9.klašu skolēni karjeras pasākumu ietvaros tikās ar pasākumu organizatori
Inetu Freimani.
1. un 7.klasēs notika vecāku sapulces.

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku
mājas lapā!
Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča

