Šogad mūsu skolas simbols ir pulkstenis un laika ritējums, tāpēc nedaudz atskatīsimies uz
laika gaitu septembrī.
Laiks rit lēni, kad gaidi, bet skrien, kad kavējies. Laiks ir nesteidzīgs, kad garlaikojies vai
bēdājies, bet steidzas, kad jūties laimīgs. Varbūt tāpēc dažreiz laiku mēra ne pulkstenis, bet
mūsu sajūtas un garastāvoklis.

Septembris mūsu skolā aizskrējis vēja spārniem, bet bijis tikpat daudzkrāsains kā skolēnu
veidotie pulksteņu putni skolas zālājā. Laikam jau ne velti mēs skolas laiku 2.septembrī iegriezām
ne prātīgi mācoties un rātni sēžot, bet dejojot, vingrojot un kustoties bungu un pašu plaukstu
sistajā ritmā. Liekas, ka ātrais pulksteņa sekunžu skrējiens sacenties gan ar 4.c sportistiem,
skrienot gar jūras krastu, gan ar 5.b klases puišiem garajā 5km distancē un mūsu futbolistiem,
gan ritējis ātrāk kā parasti Olimpiskajā nedēļā. Rosība valdīja ne tikai septembra sākumā, bet arī
mēneša beigās, kad bija jāpagūst gan iepirkties, gan veiksmīgi tirgoties skolas Miķeļdienas
tirdziņā. Kur gan vēl Jelgavā var atrast 3stāvīgu tirgus ēku? Tikai mūsu skolā!

Pat dzejas dienas šogad nebija rāmas un apcerīgas, bet dinamiskas-ar vēju matos. 6.a klase, braucot
ar riteņiem, pavadīja gan Jelgavas Dzejriteni un dzejniekus, gan izbaudīja kopābūšanas un dzejas
klausīšanās prieku. Mājāspalicējiem atlika vien fantazēt, kas notiks, ja dzejā “Melns ar baltu
saderēs…”, un savas idejas apvienot skolas dzejas lokāmgrāmatā.

Svinīgi brīži bija tiem mūsu skolēniem-jaunajiem dzejniekiem un māksliniekiem, kuru darbiņi ievietoti
tradicionālajā Jelgavas skolēnu dzejas konkursa labāko dzejoļu krājumā “Mājas”. Mēs esam lepni, ka
mūsu skolēni raksta tā:
“Manas mājas un mana ģimene
Ir svētākais, kas man ir
Ik dienas es jūtu atbalstu
Un mīlestību no sirds.”
(Vinets Pavlovskis)
Protams, ka skolas pulksteņi skaitīja arī mācību laiku, kņadu starpbrīžos un ekskursiju stundas,
tāpēc ar gandarījumu varam teikt, ka septembra skolas laiks bija piepildīts un šis mācību gads iesācies,
sadarbojoties visiem mūsu skolas bērniem, skolotājiem un darbiniekiem, atliek vien iet laikam līdz un
priecāties par savu varēšanu un darīšanu. Tagad. Šobrīd. Pašlaik, nevis kaut kad vai sen atpakaļ.

Autors – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inese Bergmane

