Mūsu skolas

LaikaRaksts
~decembris~
Īstie svētki ir gatavošanās tiem. Kad māja ir sakopta un izrotāta, kad pīrāgu un piparkūku smaržas sajaucas
ar eglīšu skuju dvesmu, tad ne tikai svecīšu liesmiņas atrod atspulgu cilvēku sirdīs, bet beidzot ir ieradusies
arī ilgi gaidītā svētku gaisma. Ir beigusies gatavošanās, un sirdi var pārņemt miers un prieks par paveikto.
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Gatavošanās sv tkiem mūsu skolā aizsākās ar pirmo adventes sveču aizdegšanu un Ziemassv tku dziesmu
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ņēma īsts Ziemassvētku jampadracis jeb radošās
darbnīcas “Laiks vakarēšanai”, jo vecāki, vecvecāki un skolēni svētkiem gatavojās, radošajās darbnīcās
veidojot Ziemassvētku dekorus un eglīšu rotājumus no dabas materiāliem, kausēta parafīna un filcēšanas
vilnas. Skolas mājturības zēnu darbnīcās tapa praktiski un dekoratīvi Ziemassvētku koka rotājumi un
suvenīri. Bet, ja nebija vēlmes darboties praktiski, skolu varēja ieskandināt, ritmizējot un improvizējot ar
dažādiem skaņu rīkiem un instrumentiem skolotājas Dinas Bulderbergas vadībā vai atdarinot sniegpārslu
virpuļus, iedejot ziemu valša ritmos skolas aktu zālē. Savu veiklību un ātrumu varēja demonstrēt rūķu stafetēs,
bet praktiskākie radošo darbnīcu apmeklētāji varēja arī sagādāt kādu mīļu, pašdarinātu Ziemassvētku
dāvaniņu vai apsveikumu, piemēram, Ziemassvētku piespraudi no auduma vai rotājumus no makaroniem.
Radošās darbnīcas ir aizsākušas skaistu sadarbības tradīciju mūsu skolā, un, ja svētku pasākumu drudzī
neatradāt laiku tās apmeklēt, gaidīsim skolā atkal kādā citā radošā un interesantā vakarā jau 2017.gadā.
ska ām klas s. 7.un 8. decembra klusajos vakaros skolu pār
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svētbrīdis Jelgavas Svētās Annas baznīcā. Šogad šis pasākums notika 12. decembrī, tajā piedalījās
1.-3.klašu skolēni, un koncertu papildināja arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņu sniegums. Mūsu
skolas zēnu koris piedalījās arī svētku koncertā Jelgavas Baptistu draudzes dievnamā.
V l viena skaista mūsu skolas Ziemassv tku trad cija ir ikgad jais skol nu Ziemassv tku koncerts-
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piedalījāmies Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas jauniešu organizētajā akcijā “Sirds siltums” un
sagādājām pārtikas paciņas vientuļajiem pensionāriem un maznodrošinātajām ģimenēm, gatavojām
dāvaniņas arī Tērvetes sociālā aprūpes centra iemītniekiem, kuras dāvinājām pēc sirsnīga Ziemassvētku
koncerta, bet 3.a klase gatavoja dāvaniņas un koncertu SAC “Zemgale” iemītniekiem.
Gaidot sv tkus, centāmies Ziemassv tku noska u ne tikai baud t, bet ar sagādāt to citiem. Decembr

īļš paldies katram mūsu skolas bērnam un viņu vecākiem par sirds siltumu un atsaucību!
Kopā sagādājām vairāk nekā 200 dažādas svētku dāvaniņas.
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“Šalkone” pārstāvju rīkotā izzinošā ekskursija uz Ozolnieku mežu. Skolēni ne tikai noteica koku vecumu pēc
tā apkārtmēra vai skaitot koku gadskārtas, bet arī kā dāvanu varēja no meža atvest eglīti savai klasei. 3.b
klases skolēni nolēma savas eglītes uzdāvināt 2 vientuļām pensionārēm, pie kurām devās arī ciemos,
sagādājot īstu Ziemassvētku pārsteigumu.

Par Ziemassv tku trad ciju k uvusi ar kop ga 2.-4.klašu skol nu un LLU Meža fakultātes Studentu biedr bas
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“laimīgs ir nevis tas,
kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem” (O.Mandino), par šo patiesību mūsu bērni
pārliecinājās visu svētku gaidīšanas laiku.
Trešajā adventes nedēļā skolu pārņēma Ziemassvētku smaržas, garšas un skaņas. Klasēs tika ceptas
piparkūkas, ēsti mandarīni un svētku gars virmoja visās telpās. 20.decembrī skolas talantīgie mūziķi
priecēja ar dažādu mūzikas instrumentu spēli un svētku dziesmām, bet starpbrīžos skolas radio pārraidīja
Ziemassvētku dziesmas. Nu ko gan vēl piebilst? Viena liela svētku ballīte!
Gādājot sv tku prieku citiem, ar paši k uvām laim gāki, iejūt gāki un bagātāki, jo

ī

ē

ī

ē

Bija jau ar iemesls priecāties un svin t, jo, māc bu gadu beidzot, varam lepoties ar 123 skol niem, kas
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1.semestri beiguši ar augstiem vai augstiem un labiem māc bu sasniegumiem.
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pret, vai pa saulei. Pretī gaismai, pretī vēlmei kļūt labākiem un piepildīt kaut vai vienu Jaunā gada
apņemšanos, pretī Ticībai, Cerībai un Mīlestībai.

Gatavojoties sv tkiem, atskatoties uz padar to, m s ieskatāmies ar sev un mekl jam sp ku griezt dz vi vai nu
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Lai Jaunajā gadā izdodas sasniegt iecer to un sp ku dod labas domas un
darbi!

