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Šomēnes esam beidzot piedzīvojuši kārtīgu 

ziemu, kas, saprotot, ka tūlīt būs savas pozīcijas 

jāatstāj, sasparojusies ar sen nebijušu spēku – ir sals, ir 

vējš, tikai sniega pamaz. Skolēni ar skubu metās slēpot, 

lai pavisam neaizmirstu prasmes un iemaņas, bet 

aukstums un vējš šo aktivitāti pārtrauca. Cerams, ka 

uzsnigs un tad jau atkal varēs priecāties par aizejošo 

ziemu gan uz kalniņa, gan slēpojot izvedotajā trasē. 

Esam nosvinējuši Valentīndienu un Sniega svētkus, 

piedalījušies sacensībās un konkursos, bet par to pēc kārtas:  

 

 

2.februāris 

Mūsu skolas tautas dziesmu zinātāji piedalījās reģionālajā Lakstīgalu 

konkursā Rīgas Skolēnu pilī, mājup atgriežoties ar 1.pakāpes diplomu. Urā skolotājai 

Andai un Karlīnai Kimberlijai Ikšei, Kortnijai Saulītei, Elīzai Zuikinai (3.kl.), 

Kristapam Šucam un Raivo Vācietim (4.kl.)! 

 

6.februāris 

Skolas meiteņu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās Valgundē. 

 

7.februāris 

Mūsu labākie zīmētāji devās uz Zaļeniekiem, lai piedalītos novadu vizuā lās 

mākslas konkursā. Visiem mākslas darbi bija izdevušies, bet vislabāk veicās Ingai 

Rebekai Dzenītei (5.kl.) – viņai 2.vieta. Paldies skolotājai Ilzei, arī Agitai Grīvai 

(2.kl.) un Rolandam Nikolajevam (8.kl.)! 

 

8.februāris 

Uz sanāksmi pulcējās individuālo projektu rakstītāji un skolotāji – 

konsultanti. 7.klases skolēni kopā ar skolotāju Edgaru stādīja sīpolus, lai izaudzētu 

lokus. 

Pēcpusdienā pirmsskolā notika vecāku sapulce. 

 



 

14.februāris 

Šogad Ēnu diena sakrita ar Valentīndienu, tāpēc laikam lielākā daļa skolēnu 

izvēlējās palikt skolā, lai veidotu sirsnīgas bildes fotostūrītī un krātu bučas. Par 

organizāciju bija parūpējušies Skolēnu domes pārstāvji un skolotāja Ilze. Paldies par 

mīļu un sirsnīgu dienu! 

 Tikpat mīļa un sirsnīga tā pagāja arī pirmsskolas grupās, kur tika svinēta 

Sirsniņdiena. 

 

15.februāris 

Kristīne Bula (8.kl.) un Elizabete Oknere (7.kl.) kopā ar skolotāju Māru 

piedalījās novadu angļu valodas konkursā Elejas vidusskolā. 

Vakarā 9.klases skolēni un vecāki sanāca kopā, lai pārrunātu klases kolektīva 

aktualitātes. 

 

 16.februāris 

5.klases labākās matemātiķes – Līga Geidāne, Kira Zuikina un Samanta 

Aleksa Pozdņakova kopā ar skolotāju Sandru devās uz Staļģenes vidusskolu, lai 

piedalītos novadu matemātikas olimpiādē. 

 

21.februāris 

6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

Pirmsskolas audzēkņi svinēja Sniega svētkus – Kamenītes un taurenīša grupu 

bērni kopā ar audzinātājām un auklītēm devās uz pastaigu taku, kur viņus gaidīja Zaķa 

vēstule. Pēc jautrām atrakcijām visi sildījās ar tēju.  

 

22 februāris 

3.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

Uz sanāksmi pulcējās 2.klases vecāki. 

 

23.februāris 

Skolas ansamblis kopā ar skolotāju Ingunu piedalījās novadu skatē Līvbērzē. 

27.februāris 

  6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu matemātikā, bet 

pēcpusdienā tikās ar skolotājiem, lai vienotos par turpmāko sadarbību sekmju un 

uzvedības uzlabošanai. 

 

28.februāris 

3.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu matemātikā. 

 

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 


