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Nr. 155  2018.GADA SEPTEMBRIS 

 

Jau veselu mēnesi savu vietu šajā 

skaistajā rudenī ieņēmis 2018./2019.mācību 

gads. Pēc tik burvīgas vasaras nemaz 

negribējās iet uz skolu, bet laiks ir 

nepielūdzams – katram ir pienākumi, kuri 

jāveic. Skola visus sagaidīja ar lielām 

cerībām un labiem vēlējumiem, īpaši 

pirmklasniekiem un nākamajiem 

absolventiem. Septembris aizskrējis vēja 

spārniem – tiešā un pārnestā nozīmē – vienā 

elpas vilcienā: 

 

3.septembris 

Zinību diena. Skolas paglmā bija bulcējušies visi – pirmsskolas audzēkņi, skolēni, 

vecāki, skolotāji, skolas darbinieki. Jauno skolas gadu katrs klases audzinātājs solīja kopt kā 

dārzu, lai tas nestu ražīgus augļus. Īpaši tika sumināti pirmklasnieki, bet visi kopā mēģināja 

apskaut skolu – tas mums izdevās! 

 

4.septembris 

1.-4.klašu skolēni tika aicināti ekskursijā uz veikalu RIO, kur pārdevējas ikvienu 

apsveica skolas gaitas sākot. 

 

6.septembris 

7.,8.,9.klašu skolēni tikās ar karjeras konsultantu nodarbībā “Izpēti sevi”. 

Pēcpusdienā skolotāja Ilze kopā ar 4 skolēniem devās uz arēnu Rīga, kur piedalījās 

Programmas “Skolas soma” atklāšanas pasākumā. 

 

13.septembris 

Mūsu skolā ir savs Džimbas skolas aģents – skolotāja Baiba, kura tikās ar 1.klases 

skolēniem un grupas “Taurenītis” audzēkņiem. 

Savukārt 6.klases skolēni kopā ar skolotāju Lauru piedalījās “Latvijas valsts mežu” 

rīkotajā ekspedīcijā Dalbes mežā. 

 

14.septembris 

Pirmsskolas audzēkņi un skolēni pie skolas iestādīja savus Laimes kokus – nokareno 

kadiķi un sarkano ozolu. 

Vakarā skolēni un skolotāji apmeklēja jaunatklāto Jāņa Čakstes māju “Aučos”. 

 



 

17.-21.septembris 

Pirmsskolas skolotājas Inga un Baiba piedalījās projekta Nord+  noslēguma vizītē 

Igaunijā. Skolā norisin’\ajās Dzejas dienas un Ziedu paklāju nedēļa. Katra klase skolas 

pagalmā veidoja Latvijas simtgadei veltītu ziedu paklāju, bet skolēni meklēja un noformēja 

dzejoļus par Latviju. 

 

17.septembris 

Skolotāja Ilze organizēja vecāku sapulci 6.klasē. 

 

 19.septembris 

Uz kārtējo sanāksmi pulcējās Vecāku padome, lai pārrunātu skolas aktualitātes. 

 

20.septembris 

Vecāku sapulces notika 7., 8. un 9.klasēs, pēc kurām vecāki un skolēni tikās ar 

programmas “Esi līderis!” pārstāvi. 

 

21.septembris 

Eiropas sporta dienu skolā ievadīja rīta vingrošana sporta zālē, stafešu sacensības 

starp klasēm, bet noslēdz tradicionālais rudens krosa skrējiens “Emburgas aplis”. 

1.vietas ieguva – Marta Falaļejeva un Klāvs Saulājs “Taurenīšu grupā”, Elīna 

Šadurova un Gatis Gultnieks 1.-4.klašu grupā, Agnija Mudīte Gūtmane un Artūrs Pavārs 4.-

9.klašu grupā; 2.vietas – Kitija Sergējeva un Deniels Linītis, Samanta Vasiļjeva un Rihards 

Lindenbaums, Inga Rebeka Dzenīte un Andrejs Lindenbaums; 3.vietas – Gabriela Sergējeva 

un Roberts Klaubergs, Luīze Gaile un Krists Sandis Buls, Karīna Vāciete un Kristers Dāvids 

Aleksīns. Kopvērtējumā – 1.vieta 3.klasei Mazajā aplī un 7.klasei Lielajā aplī, 2.vieta – 

2.klasei un 9.klasei, 3.vieta – 1.klasei un 5.klasei. 

 

25.septembris 

5.klasē notika vecāku sapulce. 

 

 26.septembris 

Skolas zālē notika Dzejas dienu un ziedu nedēļas noslēguma pasākums, kur skolēni 

skandēja dzeju un klašu kolektīvi saņēma balvas par ziedu paklājiem. Paldies skolotājām Ilze, 

Santai un Anitai par organizāciju un sponsoriem par saldajām balvām! 

Pēcpusdienā notika vecāku sapulces 4. un 5.klasēs. 

 

 27.septembris 

Skolēniem bija iespēja mācīties netradicionāli – skolas vilciena dažādās stacijās 

bija jāpilda skolotāju sagatavotie uzdevumi, iegūstot punktus par darbu. 

Skolotājas Ilze un Santa piedalījās konferencē Skola 2030. 

2.klasē notika vecāku sapulce. 

 

 28.septembris 

8. un 9.klases skolēni kopā ar skolotājiem Dainu un Raivi  apmeklēja LR 

Saeimas namu Atvērto durvju dienā. 

 Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 



 

 

 

 

 

 


