
Mūsu skolas
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~novembris~

Novembris ir laiks, kad domājam par mūsu tautas un zemes vērtībām, par to, vai jūtamies lepni par sevi, savu ģimeni, skolu,
savu pilsētu un valsti- savu dzimteni. Vai tikai vārdos skandinām piederību savai zemei un priecājamies par vēl vienu

brīvdienu, vai arī svinam svētkus, lepojoties, ka esam latvieši un dzīvojam Latvijā.

 Svētkiem sākām gatavoties jau rudens brīvlaikā, aicinot skolēnus savās ģimenēs izvēlēties to latviešu autoru vai tautasdziesmu,
kuru vēlētos veltīt mūsu zemei, vēlāk skolā tapa šo dziesmu ilustrācijas, kas, apkopotas izstādē “Mana dziesma Latvijai”, rotāja

skolas gaiteņus. Katra klase veidoja arī savu latvisko zīmju pulksteni, kas sagaidīja visus ienācējus skolā, skaitot mūsu laiku
Latvijā, bet mūsu mazāko un lielāko bērnu kopdarbs bija 12 sarkanbaltsarkani, latvju zīmēm rotāti, aplikāciju tehnikā veidoti
lakati Latvijai. Katru gadu svinīgajā brīdī kopā dziedam, ka mūsu zeme ir “..mazliet par mazu, lai sasildot savu lakatu dotu..”,

šogad centāmies savu sirds siltumu ielikt kopīgi paveiktā sirdsdarbiņā, ko varēja apskatīt visu novembri. 

To, ka visi vēlamies dzīvot laimīgajā zemē, varēja izlasīt arī skolēnu sacerētajās pasakās Latvijai un saskatīt mūsu 18.novembrī
6.c klases skolēnu veidotajā svecīšu Austras koka zīmē tradicionālajā pasākumā ‘’Latvija ugunszīmēs”.

Svinīgais brīdis skolā iesākās ar kopīgi nodziedātu himnu visās klasēs vienlaicīgi, kopības sajūtu turpināja 5.-6.klašu “Maršs
Latvijai”, kur skolēnu izvēlēto dziesmu skanīgumu un prasmi soļot vienā ritmā vērtēja Latvijas Zemessardzes kaprālis

J.Tomašūns, bet mazāko klašu skolēni kopīgi svinēja svētkus, aizdedzot svecītes, dziedot un veltot dzeju mūsu dzimtenei.



Lai saprastu, kāpēc svinam Lāčplēša dienu un vairāk uzzinātu par savas zemes vēsturi, 6.klašu skolēni piedalījās jau
tradicionālajā neklātienes konkursā „Mana pilsēta - Jelgava”  Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Skolēnu

komandas ar interesi meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem, un muzejā pavadītais laiks kļuva par aktīvu un izzinošu
spēli. Daudzveidīgie pasākumi, sagaidot valsts svētkus, parādīja mūsu mīlestību un cieņu savai zemei, apliecinot, ka esam tās

patrioti.

To, ka viena no mūsu vērtībām ir brīva un neatkarīga valsts, 4.c, 5.b,f,d, 6.a,e,f klašu skolēni parādīja, piedaloties  Lāčplēša
dienas lāpu gājienā, bet paši mazākie-pirmklasnieki 11.novembrī devās uz svinīgo brīdi pie Lāčplēša pieminekļa. Zinām, ka
mazajām rociņām vēl nevar uzticēt degošās lāpas, bet 2.b,f, 3.a,b,d,e,f, un 6.c klašu skolēnu tradīcija rīkot ikgadējo svinīgo

pasākumu Ložmetējkalnā parāda, cik ļoti bērniem šie pasākumi patīk. Savukārt 2.a, c klašu skolēnu savu attieksmi
parādīja, 17. novembrī dodoties svinīgā pasākumā pie J.Čakstes pieminekļa.

Novembrī daudz skolā domājām, par to, vai protam būt vienoti savos mērķos, svētku svinēšanā un vērtību apziņā, un kā
savdabīgs treniņš tam bija 16.novembra Starptautiskā Iecietības diena. Šo dienu sākām 1.mācību stundā, runājot par mūsu

vērtībām – saticību, iejūtību, draudzību, bet stundu beidzām, izejot ārā un sadodoties rokās apkārt mūsu skolai. Pa apli, katra
apmīļots, ceļojumā devās Jelgavas simbols – Alnītis. Pagājušajā mācību gadā tāds “saticības aplis” caurvija skolas gaiteņus un

kāpnes, šogad apņēma skolas ēku, varbūt nākošgad šī akcija kļūs par savdabīgu skolas tradīciju, pieaicinot jaunus dalībniekus?

Varbūt par jaunu tradīciju Latvijā, ne tikai Jelgavā kļūs Latvijas Basketbola savienības sadarbībā ar NBA rīkotās sacensības
jaunāko klašu skolēniem, kurās mazie basketbolisti “pārstāvēs” nevis savas skolas, bet gan 30 NBA klubus? Mūsu skolas
komanda šajās sacensībās startē “Sacramento Kings” formas kreklos! Tā kā atliek vien turēt īkšķus par mūsu sportistiem

decembra sacensībās, jo tās notiks mūsu skolā! Pat, ja neuzvarēsim, varēsim lepoties, ka esam viena no 5 Zemgales komandām,
kas piedalās šajās sacensībās.



Mēneša sākumā turpinājām oktobrī iesākto V.Pūka dzimšanas dienas svinību nedēļu, kurā varējām apskatīt ārkārtīgi
dažādo gan lieluma, gan izskata ziņā Vinniju Pūku un viņa draugu izstādi. Eksponātu bija tik daudz, ka skolas aktu zāle

pārvērtās par izstāžu galeriju, kurā  rotaļlietu miesassargu pienākumus veica paši skolēni. Vienīgi žēl, ka sirsnīgās un mīļas
izstādes mūžs bija samērā īss. Skolas bibliotēkā notika Vinnija Pūka jaunākās animācijas filmas seansi, bet starpbrīžos

kopīgi tapa komiksi par leģendārajiem varoņiem dažādās skolas situācijās.

Novembrī svinējām ne tikai valsts svētkus, bet gājām arī Mārtiņbērnu ķekatās, minējām senas un mūsdienīgas Mārtiņdienas
mīklas skolas bibliotēkā, pirmsskolnieki kopā ar 6.d klasi spēlēja Mārtiņdienas spēles. 

Novembrī lepojāmies arī ar mūsu skolas dalību Ventspils IT izaicinājumā, kuru sekmīgi pievarēja 6.b, 5.b un 2.c,d komandas. 

Protams, ka decembris nāks ar jauniem izaicinājumiem- pēc iespējas labāk pabeigt mācību gadu. To arī visiem novēlam, jo
ticam, ka, ‘’Kas zina, ko grib, spēj, visu, ko grib” (Rainis)

Lai gaišs, sirsnīgs un priecīgiem pārsteigumiem  pilns
ceļš pretī Ziemassvētkiem!


