
Šogad pavasaris nāca tik negribīgi un lēni, ka saules siltuma un dabas atmodas sajūtu nācās radīt pašiem. Brīvlaikā kārtīgi 

atpūtušies un izgulējuši ziemas miega paliekas, pavasara laiku mēģinājām iegriezt ar lustīgiem pavasara dančiem kopā ar 

folkloras kopu “Dimzēns”. Skolēni ar vecākiem un vecvecākiem pierībināja un pieskandināja “mazās sestdienas” danču 

vakaru 22. martā, slāpes veldzēja ar svaigām bērzu sulām, gāja rotaļās un dziedāja Zemgales novada dziesmas. Ziemas 

sastinguma mieru nolikām malā un apliecinājām, ka esam gatavi mācību gadu pabeigt rosīgi un pēc iespējas labāk. 

Ja pavasarīgo laiku nevarējām sasaukt ar rotaļām un dejām, mēģinājām aukstumu aizbaidīt ar nopietnu mācību darbu. 23. martā 

mūsu skolas skolēni kopā ar visas pasaules bērniem piedalījās starptautiskā matemātikas konkursā “Ķengurs”. Starp 23 885 

bērniem no 247 Latvijas skolām gudrāko matemātiķu simtniekā tagad ir arī 4 mūsu skolas skolēni. Skolas konkursā iegūtās 1. 

vietas reizē kļuva par vērā ņemamu panākumu arī visā valstī, piemēram, E. Burmistris no 3.e klases ir 15 labākais matemātiķis 

Latvijā. Savukārt 4.klašu pieci labākie matemātiķi piedalījās Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes neklātienes 

konkursā “Tik…vai Cik?”, noslēguma kārtā. Savas matemātikas spējas skolēni pierādīja arī privātās vidusskolas “RIMS” 

organizētajā MMC Pange matemātikas konkursā saņemot 2 sudraba un 4 bronzas medaļas. Visi matemātikas konkursi notiek 

vairākās kārtās, tāpēc vēl jo vairāk priecājamies par mūsu jauno matemātiķu zināšanām, neatlaidību un mērķtiecību, kas 

palīdzējusi sasniegt tik labus rezultātus. 

Mūsu skolas

LaikaRaksts

~marts, aprīlis~



 Ja nevarējām pasteidzināt siltumu ar matemātisko aprēķinu spēku, centāmies to ataicināt, lasot dzeju un piedaloties 

Zemgales reģiona skatuves runas konkursā Bauskā. Iegūtie 1.un 2.pakāpes diplomi apliecināja mūsu skolēnu uzstāšanās 

prasmi. Savukārt 5.f klases skolniece L. Leoho 6.aprīlī piedalījās TV spēles pusfinālā “Gudrs, vēl gudrāks”, protams, žēl, ka 

finālā šoreiz netikām, taču zaudējuma rūgtumu saldināja skolotājas D.Denjuščenkovas skolotāju konkursā iegūtā garšīgā 

torte. Prieks, ka mūsu skolā mācās ne tikai gudri un aktīvi bērni, bet arī strādā radoši un enerģiski pedagogi. 

Aprīlī labus mācību sasniegumus parādījām arī Jelgavas pilsētas informātikas un angļu valodas olimpiādēs, iegūstot godalgotas 

vietas un atzinības, sevišķi lepojamies ar A.Voitešonoka un K.Birkmaņa iegūtajām 1.vietām.   

Noķert ilgi gaidīto siltumu centāmies arī piedaloties dažādās sporta sacensībās. Zemgales reģiona sporta spēlēs futbolā 

apvienotā 4.-5.klašu zēnu komanda ieguva 1.vietu un tagad gatavojas Latvijas sporta spēļu finālam Rīgā. Daudzi mūsu skolas 

klašu kolektīvi martā un aprīlī gatavojās atraktīvajam ZZ čempionātam. Martā tika filmētas klases reklāmas, kurās parādījām 

komandas garu, radošumu un cīņassparu, bet aprīlī 5.b,f un 6.a klašu skolēni piedalījās aizraujošā ZZ čempionāta pusfinālā 

Valmierā, pierādot savas fiziskās spējas, erudīciju un atjautību. Tagad ar nepacietību gaidām pusfinālu Liepājā, kurā 

piedalīsies 6.b un 6.d klašu komandas. 

 Pavasarī daudzi skolēni uz skolu dodas ar velosipēdu, un to, cik droši jūtamies uz šī transporta līdzekļa un vai ievērojam visus 

satiksmes noteikumus, varējām pierādīt Jauno satiksmes dalībnieku foruma atlases sacensībās 12.aprīlī. Skolas pagalmā varēja 

gan vērot drošas braukšanas paraugdemonstrējumus, gan piedalīties CSDD rīkotajā konkursā. Mūsu skolas jauno 

riteņbraucēju komanda “Zebra-1” kļuva par šo sacensību uzvarētājiem, apsteidzot 11 citas Jelgavas un Ozolnieku komandas. 

Katrs, kurš piedalījās un ieguva jaunas zināšanas un prasmes, pēc tam var justies daudz pārliecinošāk un drošāk mūsdienu 

aktīvajā satiksmes plūsmā gan pilsētā, gan ārpus tās. Šī gada sacensības bija īpašas ar to, ka jaunie velobraucēji, veiksmīgi 

nokārtojot 10 jautājumu eksāmenu, uzreiz varēja iegūt velobraucēja tiesības, bet, citi skolēni riteņbraukšanas tiesības 28. aprīlī 
varēja kārtot arī skolā, velosipēda vadītāja eksāmenu nokārtoja 92 skolēni. Tagad atliek tikai turēt īkšķus par mūsu komandas 

dalību reģiona pusfinālā. 



Aizbiedēt ziemu mēģinājām arī projektu nedēļas laikā. 5.klašu skolēni izzināja Lieldienu tradīcijas, izrotāja skolas pagalmu 

ar krāsainiem “olu kokiem” un atpūtās svaigā gaisā Lediņos. Kopīgā lielā katlā tika krāsotas olas un kājas izlocītas dažādās 

aktivitātēs. Mūsu lielākie skolēni- sestklasnieki plānoja nākotni un karjeru, gan iepazīstot savas nākošās skolas atvērto 

durvju dienās, gan apmeklējot dažādas vecāku darbavietas un iestādes. 2.klašu skolēni daudz vairāk uzzināja par dažādiem 

dzīvniekiem, bet 1.klašu bērni centās pārējiem pastāstīt par savām ģimenes vērtībām. Trešklasnieki iejutās vēstures pētnieku 

lomā, apkopojot dažādus ģimenes atmiņu stāstus, bet 4.klašu bērni centās vairāk uzzināt par sevi, gan aptaujājot vecākus par 

laiku, kad bija pavisam maziņi, gan tiekoties ar skolas psihologu un karjeras konsultantu. Projektu nedēļā uzzinājām daudz 

ko jaunu un arī nedaudz atpūtāmies no saspringtā mācību darba. 

Vēl pavasari centāmies pievilināt kā putni- dziedot. Skolas kori aprīlī uzstājās gan kopīgā draudzības koncertā ar Liepājas 

Centra sākumskolas kori, gan jautri rotaļājās mūsu animācijas filmu lielmeistarei R.Stiebrai veltītajā koncertuzvedumā 

“Gribas drusku pablēņoties…” 

 Vēl gribam paslavēt 4.a un 4.e klases bērnus, kas saules un savas sirds siltumu centās ielikt vēstulēs un Lieldienu apsveikumos 

pavisam svešiem cilvēkiem, piedaloties Vispasaules labdarības projektā “Eņģeļa pasts” sūtot sirsnīgus sveicienus uz Ērgļu 

sociālās aprūpes centru un Mārcienas pansionātu. Jauki, ka arī mūsu skolas skolēnu vēstules ar labiem vārdiem, 

uzmundrinājumu, sirsnīgu sarunu ir iepriecinājušas vecos un vientuļos ļaudis un cilvēkus ar īpašām vajadzībām aprūpes 

namos. 

 Mūsuprāt, pavasari esam nopelnījuši godam un varam to sagaidīt ar labi padarītu 

darbu apziņu.  


