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Lai arī laiks kļūst tumšāks un aukstāks, skolas dzīve oktobrī bija tikpat
daudzkrāsaina kā rudens dabas košā glezna. Tas bija laiks, kad nedaudz

apstājāmies pēc vasaras trakulīgā skrējiena un mēģinājām pelēkās un miglainās
dienas darīt gaišākas ar labiem darbiem, jo ne velti šajā mēnesī visi tika aicināti

paveikt ko labu, un mums tas izdevās.
Oktobra pēdējā dienā skolā iesākās Vinnija Pūka apaļīgās dzimšanas dienas svinības, daudzo klašu

durvis rotāja populāri leģendārā lācīša vai viņa draugu izteicieni, un viens no tiem bija, ka “šodiena ir
mana mīļākā diena”. Mums tādas mīļākās šodienas oktobrī bija gandrīz visas dienas, jo visi centāmies

paveikt kādu labu darbu.

2.b klase aicināja būt labestīgiem un atbildīgiem pret tiem, kas mums sniedz tik daudz mīļuma un uzticības. Trīs nedēļas
skolēni Jelgavas un Rīgas Dzīvnieku patversmes “Dzīvnieku draugs” iemītniekiem nesa gan segas, gan pārtiku, bet savus

mājas mīļos ķepaiņus godināja tos aprakstot, fotografējot un zīmējot, bija pat bērni, kas saviem četrkājainajiem
draugiem veltīja dzeju. 4.c, 5.b, 3.b, 2.c un 6.b klašu skolēni vāca ozolzīles Rīgas Zooloģiskā dārza iemītniekiem un

piedalījās akcijā “Zoozīļuks 2016”, bet citi skolēni rūpējās par meža dzīvnieku pārtiku aukstajos mēnešos, vācot zīles
ziemas krājumiem

“Šodiena kā mīļākā diena” bija arī tiem skolēniem, kuri pierādīja, ka mūsu skolas sportisti ir ātrākie skrējēji
Latvijā - Latvijas skolu rudens krosā iegūta 1.vieta sākumskolas grupā - un tiem, kam patīk matemātika un

informātika - konkursā “Matemātika ir visapkārt” iegūta 1.vieta 6.klašu grupā, bet 3 skolas komandas turpinās
pierādīt savas spējas un zināšanas “Ventspils IT izaicinājumā”. 



Labo darbu sarakstā ir gan lielāko klašu bērnu novadītās “Rudens spēles” mazāko klašu skolēniem, gan iepazīšanās ar
vecāku darbavietām Karjeras nedēļā, gan, protams, gandarījums par skolā iegūtajām jaunajām zināšanām un

prasmēm. 

Dažiem mīļākās dienas bija skolas brīvdienas, bet citi tik ļoti nevēlējās šķirties uz nedēļu, ka apmeklēja skolu arī brīvlaikā.
Labi, ka nevajadzēja mācīties un izrādījās, ka ir tik daudz interesantu lietu, ko varam darīt “Atvērtajā skolā”. Vēl citus
iepriecināja interesantā vakarēšana 20.oktobrī. Tumšajā rudens novakarē vecāki kopā ar skolēniem darbojās radošajās
darbnīcās, gan veidojot omulīgus gaismekļus, gan koku lapu un maisauduma traukus un koka atslēgu piekariņus. Bet, ja

nebija vēlēšanās praktiski darboties, kāpēc gan skolā neuzdejot valsi vai nesarīkot pamatīgu mūzikas instrumentu traci tā,
ka zeme rīb? Katra nodarbība bija tik krāsaina kā spilgta rudens lapa! Ja neatradi laiku vakarēšanai skolā rudenī,

neuztraucies, skola Tevi gaidīs arī kādā ziemas vakarā, kad aicināsim uz nākošajām interesantajām stundām.

Par prasmi ieinteresēt skolēnus, radošumu, augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu mūsu skolas attīstībā šā gada
oktobrī tika apbalvotas arī mūsu skolas skolotājas Anita Ornicāne un Ilze Hāze.

Skolēni par mūsu brīnišķīgajām skolotājām saka tā:
“Skolotāja Anita ir ļoti, ļoti saprotoša, vienmēr izpalīdzīga, mēs bijām tik maziņi, bet tagad gribas laiku pagriezt atpakaļ un

vēlreiz to izbaudīt”. ”Jūs esat un vienmēr būsiet mūsu mamma.” (Rēzija un Gundega no 6.e) ”Skolotāja Ilze vienmēr palīdz ne
tikai skolēniem, bet arī citiem skolotājiem un vienmēr ir radošu ideju bagāta”. “Ja jūties skumīgi, skolotāja Ilze vienmēr tevi

uzmundrinās un palīdzēs” (Laura no bijušās 6.c). Paldies vārdi skolotājām tiek teikti par sapratni, interesantajām ekskursijām,
klases pasākumiem un aktīvo dzīves pozīciju.

Arī novembrī zināsim, ka katra jauna šodiena var būt labākā un brīnumainākā diena arī tad, ja
pelēka migla debesīs kāpj, ja pelēka zeme gaida debesu zilgmi, jo mūsu mīļākā diena joprojām ir

ŠODIENA.


