“Mēs būsim tā, mēs būsim tā: kā baltā svītra
karogā,” šie M. Cielēnas dzejoļa ceļa vārdi mūs
pavadīja valsts svētku svinēšanas mēnesīnovembrī. Svētkiem gatavojāmies jau laicīgi, jo bija
jāpaspēj gan apmeklēt Lāčplēša un J. Čakstes
pieminekļi, gan jāpiedalās Lāčplēša dienas lāpu
gājienā, gan daudz jāuzzina par mūsu tautas
nacionālo pašapziņu un svarīgiem vēstures
notikumiem.

LaikaRaksts

Kopīgi sadarbojoties, tapa skolas rotājumi
“Dūrainītis Latvijai”, katra klase izvēlējās savas rakstu
zīmes un daudzveidīgie mozaīkas sveicieni sasildīja
un sagaidīja visus 1. stāva gaitenī.

novembris

6.klašu skolēni piedalījās neklātienes konkursā
“Mana Jelgava”, meklējot atbildes uz dažādiem
jautājumiem Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas
muzejā. Ja muzeja apmeklējums nesaistīja, savu
erudīciju par Latviju varēja pārbaudīt arī konkursā
“Ko tu zini par Latviju” skolas bibliotēkā, izmantojot
plašo grāmatu klāstu. Domājam, ka katrs mūsu
skolas skolēns šajās dienās aizdomājās par savu
tautu un zemi, sajūtot lepnumu par piederību
Latvijai.

Pirmssvētku diena -17. novembris tradicionāli iesākās
ar kopīgi dziedātu himnu un svinīgo svētku pasākumu Svecīšu brīdi Latvijas dzimšanas dienā 1.-4.klašu
skolēniem. Jau otro gadu, gatavojoties valsts svētkiem,
5.-6.klašu skolēni mācās soļot vienotā klases ierindā,
dziedot populāras tautasdziesmas vai latviešu strēlnieku
patriotiskās dziesmas. ”Maršs Latvijai” parādīja lielāko
klašu skolēnu prasmi līdzdarboties, skanīgās balsis un
vienoto soļu ritmu, par ko varēja pārliecināties arī skolas
ciemiņi no Latvijas Zemessardzes.

Sadarbība ar Latvijas Zemessardzes 52. kājnieku
bataljonu aizsākās jau pagājušajā mācību gadā un šogad
turpinājās, organizējot kopīgus pasākumus 5.e, 6.a,c,f
klašu skolēniem.

Cieņu savai valstij izrādījām arī veidotajās ugunszīmēs Hercoga
Jēkaba laukumā un 5.klašu kopīgajā svinīgajā pasākumā
Ložmetējkalnā 21.novembrī.

Gatavojoties un svinot svētkus, daudz
domājām par to, ko varam dot savai
zemei un vai lepojamies par piederību
Latvijai. Savas pārdomas skolēni pauda
gan piedaloties Latviešu valodas valsts
aģentūras rīkotajā skolēnu radošo darbu
konkursā “Kas manu tautu dara stipru”,
gan AS “Elektroniskie sakari” patriotisma
projektā “Apsveikums Latvijai”, veidojot
savu apsveikumu, izmantojot Morzes
signālus, gan uzstājās Jelgavas skolēnu
dzejas maratonā, lasot pašsacerētos
dzejoļus no topošā skolēnu dzejas
krājuma “Latvijai -100”. Bet laikam
visvairāk lepojamies ar 6.f klases
skolnieces Katrīnas Šramas piedalīšanos
konkursā “Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijas dzimšanas dienā” un
dalību konkursa laureātu pasākumā pie
Valsts Prezidenta.

Jau otro gadu mūsu skolas
sportisti piedalās Latvijas
Basketbola savienības rīkotajās
sacensībās jaunāko klašu
skolēniem, izlozējot kādu NBA
klubu. Šogad mūsu skolas
komandai ticis gods spēlēt
“Golden State Warriors” formās,
un laikam tās bijušas patiesi
veiksmi nesošas, jo Latvijas NBA
Junioru līgas sacensībās Zemgales
reģionā iegūta 1.vieta.
Novembra vispatīkamākais
pārsteigums bija informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
konkursa” Ventspils IT
izaicinājuma 2017” finālā iegūtā
2.vieta un naudas balva 2.c
klases komandai “Kodiņš”.
Konkursā piedalījās gandrīz 300
dalībnieku no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas, tāpēc ar lepnumu
varam teikt, ka mūsu skolā
mācās vieni no talantīgākajiem
bērniem Baltijā.

Šogad esam aizsākuši akciju “100 soļi Jelgavā”, apzinot mūsu
pilsētas skaistākās un nozīmīgākās vērtības un vietas, tāpēc ticam,
ka mūsu svētku brīži un panākumi arī bija mazi, bet nozīmīgi soļi
pretī mūsu valsts lielajai simtgadei.

"Lai mūsu domas un darbi atmirdz kā zelts tavās
zvaigznēs, Latvija!"
/domubiedru grupa "3 darbi Latvijai"/

