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Gads ir tikai sācies, un katram noteikti bijusi sajūta, ka viss vēl tikai priekšā vai arī- šogad gan visu darīšu labāk! Ja ne labāk, 

tad vismaz citādi…

Pārskatot Jaunā gada apņemšanās, dažreiz pirmo aizrautību nomāc ikdienas darbu steiga vai ierasto pienākumu virpulis, tāpēc 

priecājamies, ka mūsu skolā pats svarīgākais darbs – mācības - aizsācies ne tikai ar vēlmi veikt to pēc iespējas labāk, bet arī ar 

daudzveidīgiem ar mācību darbu saistītiem pasākumiem. 

 Jaunais mācību gads aizsākās ar jau tradicionālo “Rītausmas stundu”, kad visās klasēs pirmajā mācību stundā lasījām 

M.Silfas pasaku ”Ieguvums” un izteicām savas pārdomas par to, kā veidot savu dzīvi labāku, kā pārvarēt grūtības un 

neveiksmes, kur rast dzīvesprieku. 

12.janvārī mūsu pirmklasnieku komanda ciemojās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā un piedalījās konkursā “Raibā pasaule”. 

Kaut arī apkārt valdīja sniega baltums, šī diena mazajiem pirmklasniekiem bija krāsaina prieka pilna. Skolas komanda 

prezentēja sagatavoto priekšnesumu «Mēs raibajā pasaulē» un kopā ar Burtu meitiņu gan dziedāja un dejoja, gan gāja rotaļās, 

kā arī veica interesantus un radošus uzdevumus. Raibajā pasaulē vajadzēja mācēt ar Lego robotu izbraukt trasi, likt puzles 

datorā, veidot dažādas figūras no sālsmīklas, pat nedaudz saprasties angļu valodā. Diena izdevās koša un interesanta un 

sagādāja prieku gan pasākuma dalībniekiem, gan skolotājiem.. 



Latvijas Dabas muzeja konkursā par dabaszinātņu tēmām “Cielavas gudrības” piedalījās arī mūsu skolas komandas. Esam

patiesi lepni, ka starp 122 Latvijas zinātkāro bērnu komandām, tikai 10 ieguva tiesības piedalīties klātienes spēlē, un 2 no šīm 

10 komandām bija no mūsu skolas! 5.e klases komanda “Ceļojošie zinātnieki” ieguva tiesības piedalīties konkursa finālā, bet 

apvienotā 5.b un 5.a komanda “Gudrīši” saņēma atzinību. 

 21.janvārī vairāki mūsu skolas 5.-6.klašu skolēni kopā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem devās ciemos uz Galēnu 

pamatskolu, jo jau vairākus gadus piedalāmies Roberta Mūka muzeja un Galēnu pamatskolas organizētajos jaunrades 

darbu konkursos.   Šī gada konkursa tēma bija „Es esmu vaļējas durvis”, un kā katru gadu skolēnu radošie darbi bija 

veltīti dzejniekam Robertam Mūkam. 

Janvārī rosība valdīja arī skolas bibliotēkā, jo 112 skolas čaklākie lasītāji steidza aizpildīt Bērnu žūrijas anketas, lai kļūtu par 

pilntiesīgiem grāmatu ekspertiem. Paldies visiem grāmatu mīļiem, kas ne tikai apņēmās izlasīt, bet arī paveica atbildīgo 

grāmatu vērtēšanas darbu līdz galam! 

Skolēni no 1.D un 2.B klases iesaistījās akcijā "Ziņo par putniem dārzā", kas notika 27.-29. janvārī! 
Šai akcijai bija jāvelta tikai viena stunda kādā no trim dienām - 27., 28. vai 29. janvārī, novērojot putnus savā dārzā, pie 

barotavas, pie skolas, parkā utt.  

31. janvārī mūsu 3.klašu skolēnu komanda ar labiem panākumiem piedalījās ZRKAC organizētajā konkursā “Droši un radoši 

informācijas pasaulē”, bet mūsu meitenes ieguva godalgotas vietas kā atrākās puzles licējas Jelgavā. 

Vēl varam lepoties ar mūsu meiteņu panākumiem basketbolā, jo Zemgales reģiona skolēnu sporta spēlēs “Oranžā bumba” tika 

iegūta 2.vieta. Cik labi, ka mūsu skolā mācās tik gudri un spējīgi skolēni! 



21. janvāra 1.stundā atcerējāmies mūsu valsts nozīmīgus vēstures notikumus. Barikāžu atceres laiks skolā aizsākās gan ar 

skolēnu vecāku un vecvecāku atmiņu stāstiem klases stundās, gan ar filmu skatīšanos, bet droši vien ka lielāko klašu skolēnus 

visvairāk emocionāli uzrunāja Jelgavas jaunsargu defilē un pašu dziedātās dziesmas pie barikāžu atceres ugunskura skolas 

pagalmā. Sildīja gan tēja, gan līdzi paņemtie žāvētie āboli, un liekas, ka izdevās radīt sapratni par barikāžu laika vienotību 

un ideāliem. 

 Janvārī ne tikai mācījāmies un piedalījāmies dažādos konkursos, bet arī domājām par mūsu zemes dabu un vēsturi. Jau 

aukstajā novembrī pie daudzu klašu telpu logiem parādījās putnu barotavas, kurās ciemojās zīlītes un zvirbuļi. Par mūsu 

mazajiem draugiem turpinām rūpēties joprojām, un putnus vairs nebaida pat skolēnu kņada. Kas gan ir pāris ziņkārīgas 

acis, ja var saņemt dienišķo sēkliņu devu pusdienās! 

Lai arī turpmāk izdodas paveikt plānoto un iecerēto, jo mūs         

    vēl gaida darbīgi un rosīgi pārējie gada mēneši!             


