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 Februāris ir tāds savāds mēnesis- ziema visiem spēkiem vēl cenšas parādīt savas spējas, bet cilvēki ir noilgojušies pēc saules, 

pavasara un dzīves krāsainības.  

Arī skolā februāris bija gana nopietns laiks, kad 3.un 6 klašu skolēniem vajadzēja pierādīt savas zināšanas un prasmes valsts 

diagnosticējošos darbos, bet līdzās centīgam mācību darbam prieku ienesa gan kāda negaidīta Valentīndienas vēstulīte, gan 

spilgtie aplikāciju sarkankrūtīši uz klašu durvīm, gan krāsainais ceļojums skolas Popielas laika mašīnā.  Izrādās, ka var iegriezt 

ne tikai skolas dienu virpuli, bet arī īsti muzikālu kaleidoskopu, kas sastāvēja gan no populārām, gan jau gandrīz aizmirstām 

melodijām, ko 2.-6. klašu skolēni bija sagatavojuši tradicionālajā skolas deju šovā 9.februārī.  

Valentīndienas pastā gan nevarēja atrast vēstījumu “Es mīlu Tevi, Jelgava”, jo to nevis vārdos, bet darbos pierādīja 6.a klases 

komanda “Jelgavas mozaīka”, 24.februārī piedaloties ZRKAC organizētajā konkursā par mūsu pilsētas vēsturi un kultūru. 

Iegūtā 2.vieta apliecināja skolas komandas radošumu un vērīgumu, jo vajadzēja gan pazīt Jelgavu attēlos, gan zināt pilsētu 

raksturojošus skaitļus un prast atrast dažādus objektus pilsētas kartē.  

Krāsaināku savu ikdienu vērta 5.klašu skolēni, darbojoties Sveču meistardarbnīcā. Sveču dienā vizuālās mākslas kabinets 

smaržoja pēc parafīna un pašu rokām tika darinātas gan sveces kā krāsaini ziedi, gan dažādas sveču figūriņas. Uzzinājām 

daudz jauna gan par Sveču dienas tradīcijām, gan kādu mazumiņu gaismas varējām radīt arī paši. 



To, ka skolā iegūtās zināšanas protam izmantot praktiski, februāra sākumā pierādīja mūsu skolas jaunie biznesmeņi 

Roberts Vilnītis un Aleksandrs Jančevskis, piedaloties skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū “Starts biznesā”. Zēnu ideja un 

saražotie dekoratīvie koka trauki un paliktnīši ar latvju zīmēm ieguva Jelgavas pilsētas simpātiju balvu. Praktiski var 

darboties arī pētot un eksperimentējot, un jauno vides pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē” mūsu zinātkāro jauno 

eksperimentētāju komandas ieguva 2.un 3.vietu. 

Februārī notika arī vēl citi ar mācību darbu saistīti konkursi un olimpiādes. Konkursā “Riti raiti, valodiņa”, kas notiek 

Sabiedrības integrācijas pārvaldē, piedalāmies jau kopš tā pirmsākumiem. Konkurss ir interesants ar to, ka dalībnieki uzstājas 

ar savu priekšnesumu 2 valodās- gan latviešu, gan savā dzimtajā valodā. Arī šogad mūsu skolu pārstāvēja 3 skolēni, kuru 

dzimtā valoda nav latviešu. Priecājamies, ka 6.d klases skolniece Anna Nikiforova ar savu uzstāšanos ieguva 2.vietu.  

Bet visvairāk lepojamies ar mūsu skolēnu izcilajiem rezultātiem matemātikas un krievu valodas olimpiādēs. Matemātikas 

Valsts olimpiādes 2.posmā iegūtas visas godalgotās vietas 5.-6.klašu grupā. Starp 12 mūsu skolas gudrākajiem matemātiķiem 

sevišķi gribam paslavēt 1.vietas ieguvējus Armandu Livandovski no 5.b klases un Tomu Leiti no 6.c klases. Savukārt krievu 

valodas olimpiādē mūsu skolēni parādīja savas spējas krievu valodas pareizrakstībā un lasītprasmē. Tā kā 6.klašu skolēni 

krievu valodu kā mācību priekšmetu apgūst tikai pirmo gadu, iegūtās 5 godalgotās vietas parāda mūsu bērnu apņēmību, 

čaklumu un mērķtiecību.  Visas šīs īpašības piemīt arī 1. vietu ieguvējām- Patrīcijai Bondaļukai no 6.b klases un Katrīnai 

Zingulei no 6.d klases. 

Paskatoties uz paveikto, varam teikt, ka marta brīvlaiku bijām godam nopelnījuši, jo vēl jau jāiemācās daudz kas jauns un 

interesants, jāsagaida pavasaris ar gājputnu dziesmām un pirmo krāsaino tauriņu, jāsajūt dabas atmodas elpa un jāsaņem 

spēki atlikušajam mācību gadam.   

Lai izdodas no spītīgajiem sniegpulksteņiem mācīties neatlaidību, no pavasara putniem- prieku, bet 

no saules- labestību! 


