2017. gada marta numurs

PANĀKUMI
Jelgavas un Ozolnieku novadu mērogā
Atzinība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.
klasei (Samanta Daľiļčenko, 8. klases skolniece; Guna Lukstiľa, pedagogs).
Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas olimpiādē 8. klasei ( Īvs
Zvejs, 7. klases skolnieks; Olga Karasenko, pedagogs).
Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursā un tērpu skatē ,,Zemgales toľi un pustoľi” (Laine Silova, 2. klases skolniece; Dace
Jakušonoka, pedagogs).
Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursā un tērpu skatē ,,Zemgales toľi un pustoľi” (Selīna Frīdberga, 1. klases skolniece; Dace
Jakušonoka, pedagogs).
Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursā un tērpu skatē ,,Zemgales toľi un pustoľi” (Santa Voiľiloviča, 5. klases skolniece, Linda
Ostrovska, Lienīte Rempe, 6. klases skolnieces; Zanda Kursīte, pedagogs).
Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursā un tērpu skatē ,,Zemgales toľi un pustoľi” (Tatjana Kisļaka, 9. klases skolniece, Margarita
Jauģiete, Emīlija Āboliľa, Katrīna Kononoviča, Diāna Miķīte, Amanda Ieva Tutāne, 7. klases
skolnieces; Zanda Kursīte, pedagogs).
Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursā un tērpu skatē ,,Zemgales toľi un pustoľi” (Ēriks Bergmanis, 7. klases skolnieks; Agris
Rubins – Kļavinskis, pedagogs).
Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursā un tērpu skatē ,,Zemgales toľi un pustoľi” (Karolīna Pahomova, 3. klases skolniece; Dace
Jakušonoka, pedagogs).
Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu informātikas konkursā 6. klasēm (Jēkabs
Kristiāns Kalniľš, 6. klases skolnieks; Agris Rubins – Kļavinskis, pedagogs).

Valsts un Zemgales novada mērogā
Godalgas:
2. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāţu skatuves
runas konkursā Zemgalē (Marita Cirša, 2. klases skolniece;
Viktorija Čepule, pedagogs).
Atzinība Latviešu valodas aģentūras konkursā
(zīmējumu grupā) ,,Labi vārdi sirdi silda” (Kristers Kaupiľš,
5. klases skolnieks; Dace Jakušonoka, pedagogs).
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Atzinība XVI starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā
,,Es dzīvoju pie jūras" (Endija Bitaite, 1. klases skolniece; Dace
Jakušonoka, pedagogs).
Apbalvota Latvijas Drošāka interneta centra konkursā
,,Atrodi internetā!” (Tatjana Kisļaka, 9. klases skolniece;
Marianna Smetaľina, pedagogs).
Piedalījās:
Pateicība Barikāţu muzeja radošo darbu konkursā ,,Mans ģimenes barikāţu stāsts” (Ralfs
Kristiāns Jakušonoks, 7. klases skolnieks; Dace Jakušonoka, pedagogs).

IESKATĀMIES VĒSTURĒ
Barikāžu laika atceres pasākums
Barikāţu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas
aizsardzības pasākumiem, kuru organizācija sākās Rīgā un citās Latvijas pilsētās 1991. gadā no 13.
līdz 27. janvārim.
Šajās dienās vairāki desmiti tūkstošu Latvijas iedzīvotāju Rīgā barikādēs aizstāvēja svarīgākos
valsts objektus pret iespējamo padomju militāro vienību uzbrukumu. Tas bija neparastas saliedētības
un vienotības gars, kad
tauta parādīja visai
pasaulei savu ciešo
apľēmību nosargāt savas
valsts brīvību.
1991.
gada
barikādes bija unikāls
notikums
pasaules
vēsturē, kad tauta ar
nevardarbīgiem
līdzekļiem
nosargāja
lielāko no jaunradītajām
vērtībām – savu valsti.
Toreiz barikāţu aizstāvji Rīgā iededza ugunskurus, lai sasildītos. Tie kļuva arī par brīvības un
cerību ugunskuriem. Tagad visā Latvijā aizdedzinām piemiľas ugunskurus, lai to liesmas un barikāţu
laika pārliecība sildītu un stiprinātu mūs.
Pasākumā skolā skatījāmies filmu ,,Barikāţu stāsti”. Tā ir veidota no barikāţu dalībnieku
atmiľām, kuras 2016. gada janvārī Valsts kanceleja sadarbībā ar nacionālo ziľu aģentūru LETA
iemūţināja Rīgā, Liepājā un Valmierā. Centāmies izprast tā laika notikumu nozīmi Latvijas Valsts
vēsturē.
Leposimies ar cilvēkiem, kas palīdzēja nosargāt Latvijas brīvību un būsim viľiem pateicīgi!
Domāsim par Latviju, pieminēsim barikādes!
Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” vadītāja
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VALODA, VALODIŅA
Skatuves runas konkurss
2017. gada 19. janvārī notika Šķibes
pamatskolas 1.-9. klašu skolēnu skatuves runas
konkurss. Konkursā piedalījās 19 skolēni. Uz
Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas
konkursu, kas norisinājās 27. janvārī, tika izvirzīti
pieci labākie runātāji.
Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves
runas konkursā atzinību par I pakāpi ieguva 2.
klases skolniece Marita Cirša, atzinību par II
pakāpi ieguva 4. klases skolniece Gabriella
Tervite, 6. klases skolniece Paula Šķupele un 7.
klases skolnieks Īvs Zvejs. Jelgavas un Ozolnieku
novadu skatuves runas konkursā piedalījās arī 4.
klases skolnieks Everts Martinsons.
Latvijas izglītības iestāţu skatuves runas
konkursā Zemgalē, kas notika Bauskā 2017. gada 21. martā, piedalījās atzinības par I pakāpi ieguvēja
2. klases skolniece Marita Cirša.
Dace Jakušonoka, jomas „Māksla” MK vadītāja

Maritas Ciršas panākumi skatuves runas konkursā
Šogad Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursa
tēmas bija vairākas: es pats, ģimene, valoda, mans novads, brīvība,
Tēvzeme. Skolēniem bija iespēja izvēlēties savām interesēm un
vecumam piemērotus darbus, kā arī pilnveidot skatuves runas kultūru
un aktiermeistarību.
Konkurss notika divās kārtās: pirmā kārta Jelgavas novadā 21.
janvārī. Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā
piedalījās vairāk kā piecdesmit skolēni. Iespēju uzstāties Zemgales
reģiona skatuves runas konkursā ieguva tikai septiľi skolēni no visām
klašu grupām. To ieguva arī Šķibes pamatskolas 2. klases skolniece
Marita Cirša. Viľa runāja M. Cielēnas dzejoli ,,Valoda’’ un M.
Stārastes pasaku ,,Zīļuka mājiľa.’’.
Novadu konkursā meitene startēja lieliski! Viľai nebija neviena
aizrādījuma par skatuves runas meistarības vai repertuāra nepilnībām.
Otrā kārta Zemgales reģionā notika 21. martā Bauskā. Reģionu
pārstāvēja četrdesmit divi skolēni. Marita arī šoreiz bija droša un
pārliecinoša. Tika parādīts abu darbu atšķirīgais raksturs, kas mazajai
skolniecei nemaz nebija tik vienkārši. Ţūrijai patika Maritas izpildījuma
gaišais stils. Marita ieguva II pakāpes diplomu.
Apsveicam un priecājamies par panākumiem! Šī uzvara veicina mūsu skolas popularitāti.
Paldies Maritas Ciršas vecākiem par lielo atbalstu!
Viktorija Čepule, skolotāja
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Aug nākamie valodnieki
16. februārī Elejas vidusskolā notika angļu valodas olimpiāde, kurā
piedalījās 22 skolēni no Jelgavas un Ozolnieku novadiem.
Šķibes pamatskolu pārstāvēja divi 7. klases skolēni: Īvs Zvejs un
Amanda Ieva Tutāne. Viľi ieguva labus rezultātus: Īvs Zvejs – 3. vieta un
Amanda Ieva Tutāne – Atzinības raksts. Abiem skolēniem 28. aprīlī
jāpiedalās Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē.
Prieks par skolēnu panākumiem un veiksmi turpmāk!
Olga Karasenko, angļu valodas skolotāja

Valodu nedēļa
No 20. februāra līdz 24. februārim skolā tika organizēta Valodu nedēļa. Nedēļas ietvaros
skolēniem piedāvāja daţādas aktivitātes:
1.-4. klasei – pasākums ,, Lasītprasmes stacijas”;
5.-9. klasei – konkurss ,, Latvija”;
7.-8. klasei – publiskās runas konkurss ,,Mana skola”;
1.-9. klasei – pasākums ,,Masļeľica”;
6., 9. klasei – konkurss ,,Gudrais lasītājs”.
24. februārī skolas zālē sapulcējās skolēni un skolotāji, lai noskatītos, paklausītos un padomātu
par Latviju. Skatītājiem piedāvājām
literāri muzikālu kompozīciju ,,Mana
Latvija”. Izteiksmīgi un emocionāli
skolēni runāja dzejoļus par dzimteni
un valodu. Skolotāja Guna Lukstiľa
sirsnīgi stāstīja par savu dzimto vietu
Nākotni.
Šo
lirisko
noskaľu
papildināja un atspoguļoja daţādas
prezentācijas. Pasākumā bija iespēja
dzirdēt trīs valodas: latviešu, angļu un
krievu.
Paldies skolēniem, skolotājiem, kuri palīdzēja sagatavot pasākumu!
Elvīra Spička, jomas ,,Valoda” MK vadītāja

Masļeņica klāt!
Šķibes pamatskolā par tradīciju ir
kļuvusi Masļeľicas svētku svinēšana.
22. februārī skolas zālē sapulcējās
skolēni, skolotāji un ciemiľi, lai spēlētu

spēles un dziedātu.
Ar lielu prieku bērni gāja daţādās
interesantās rotaļās un griezās riľķa dejās.
Aktīvākie dalībnieki ieguva saldas balvas.
Svētkos piedalījās folkloras grupa
„Slavjanočki” un Nākotnes kultūras nama
folkloras kopa ,,Dzīpariľi”. Paldies par skaisto
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uzstāšanos!
Masļeľica nav iedomājama bez pankūkām. Arī šogad skolēni mielojās ar pašu mājās ceptām
pankūkām, atnesto ievārījumu un tēju. Pankūkas visiem ļoti garšoja.
Svētki izdevās! Paldies vecākiem par garšīgajām pankūkām!
Ar Masļeľicas nosvinēšanu tiek pavadīta ziema, tiek pavērtas durvis siltam un zaļam pavasarim.
Elvīra Spička, krievu valodas skolotāja

Programmas ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums
Trešo gadu mūsu skolas skolēni kļūst par grāmatu ekspertiem, piedaloties lasīšanas veicināšanas
programmā ,,Bērnu un jauniešu ţūrija”, ko īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas
Bibliotekāru biedrību un Valsts Kultūrkapitāla fondu. Tas ļauj iepazīt aktuālu un interesantu literatūru
daţādās vecuma kategorijās. No septembra līdz janvārim katra lasītāju grupa lasa un izvērtē LNB
piedāvāto grāmatu kolekciju – 6 atšķirīgu ţanru grāmatas.
23. februārī skolas bibliotēkā sirsnīgā un atraktīvā gaisotnē tika cildināti Bērnu un jauniešu
ţūrijas 2016 dalībnieki. Skanēja smiekli, čalas un patīkama rosība, kas vainagojās ar Pateicības rakstu
un balvu saľemšanu.
Šajā ,,Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrijas
2016” sezonā iesaistījās 24 skolēni, bet līdz galam
darbu veica 19 dalībnieki:
2. klase – Laine Silova, Marks Neilands;
3. klase – Evita Deiko, Annija Muiţniece,
Annija Ozola, Annija Romanovska, Diāna Sīle;
4. klase – Deivids Jānis Grīnvalds, Evelīna
Poča, Sintija Semjonova, Gabriella Tervite, Marta
Loreta Volčoka;
5. klase – Marija Karasenko, Laura
Kokina;
6. klase – Estere Sirme, Paula Šķupele,
Rita Visnapa;
7. klase – Margarita Jauģiete, Īvs Zvejs.
Paldies visiem ekspertiem, kuri izturēja līdz galam!
Inese Pokule, skolas bibliotekāre

VESELĪGS DZĪVESVEIDS
Pasākums ,,Skolas auglis”
Laika periodā no novembra līdz
februārim Šķibes pamatskolā tika
īstenota programma „Skolas auglis”. 1.9. klašu skolēni trīs dienas nedēļā ēda
veselīgus, vitamīniem bagātus ābolus un
bumbierus.
Projekta noslēgumā 1.-9. klašu
skolēniem tika organizēts izzinošs
pasākums ,,Skolas auglis”. Aktivitātes
popularizēja veselīgu dzīvesveidu.
14. februāra pēcpusdienā klašu
komandas piedalījās pasākumā, veicot
teorētiskus un praktiskus uzdevumus.
Uzdevumi bija ļoti daţādi: vajadzēja
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salikt augļu puzles, pazīt dārzeľus un augļus, izzināt faktus un uzrakstīt viedokli par augļiem, apgūt
veselības ABC, atrast svarīgāko augli un spēlēt kartupeļu bolu. Skolēni darbojās ar lielu aizrautību.
Skolotāja Dace Jakušonoka bija sagatavojusi 5.-9. klašu skolēniem darbu interneta vietnē
www.uzdevumi.lv. Tas bija tests ,,Atmini augli!”. Uz interaktīvās tāfeles sākumskolas skolēni lika
puzli. Angļu valodas skolotājas Olga Karasenko un
Aina Ļuta pārbaudīja skolēnu vārdu krājumu par
tēmu ,,Veselīga pārtika”. Darbnīcā ,,Svarīgākais
auglis” skolēni kopā ar skolotāju Everitu Zināri
noskaidroja, kuros augļos ir visvairāk C vitamīna.
Skolēni nosvēra ābolu un citronu un aprēķināja C
vitamīna daudzumu tajos, kā arī atrisināja
matemātikas uzdevumu. Skolotāja Daila Daľiļēviča
izmantoja portāla miksike.lv uzdevumus par augļiem
un ogām. Skolēni minēja mīklas noteiktā laika
posmā. Skolotāja Guna Lukstiľa bija sagatavojusi
tekstu ,,Ābeles un āboli”. Skolēniem tas bija jāizlasa,
jāizvērtē un jāizsaka viedoklis, pamatojot to ar
faktiem un piemēriem. Arī šogad skolēni piedalījās
foto konkursā ,,Skolas auglis manā skolā”.
Nomināciju ,,Nākotnes auglis mūsu rokās” ieguva 1.
klases skolēni, bet 4. klases skolēni – ,,Ābolu saulīte
uz manu sirdi”.
Paldies par piedalīšanos un atraktivitāti visu klašu skolēniem un audzinātājām! Paldies
skolotājiem par radošo darbnīcu organizēšanu!
Anna Kačkane, Ekoskolas koordinatore

Ēdam atbildīgi
„Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, kas veidota, uzsverot izglītības ciešo
sasaisti ar praktisku rīcību. Pasākuma darbība sākās Eiropas attīstības gada 2015 ietvaros un
turpināsies arī turpmāk kā neatľemama Ekoskolu programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās
deviľas Eiropas valstis: Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un
Slovēnija.
Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā.
Šķibes pamatskola ir viena no 50 skolām, kas iesaistījās projektā 2016./2017. mācību gadā.
Lai projektu sekmīgāk īstenotu un mainītos mūsu ēšanas paradumi un skatījums uz globāliem
jautājumiem,
nepieciešams sadarboties visām
ieinteresētajām pusēm: skolēniem, skolotājiem,
vecākiem, ēdināšanas uzľēmumam un arī sabiedrībai.
Pirmie veicamie darbi skolā ir skolas pārtikas patēriľa
novērtējums, skolas ēdnīcas ēdienkartes analīze, ko
veiks Ekopadome, aptauja par skolēnu mājsaimniecību
ēšanas paradumiem, ko lūdzam veikt skolēnu vecākiem
kopā ar skolēniem (anketas izsūtītas visiem vecākiem
e-klases pastā).
Tā kā temats ir ļoti plašs un nav iespējams aptvert
pilnīgi
visu, tad šogad strādājam pie projekta
apakštēmām „Atbildīgs pārtikas patēriľš” un „Pārtikas
atkritumi”.
16. martā projekta ietvaros skolā tika organizēts
izglītojošs pasākums. Tā mērķis: veicināt bērnos
izpratni par atbildīgu ēdienu izvēli. Jana Simanovska,
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Ekodizaina kompetences centra speciāliste, novadīja divas aktivitātes: jaunāko klašu skolēniem
interaktīvas nodarbības aktivitāšu centros un 5.-9. klašu skolēniem piedāvāja izspēlēt dzīves cikla
spēli. Skolēni iepazina jēdzienus „pārtikas produktu dzīves ceļš”, „produktu dzīves cikls”, „izcelsme”.
Tika pārrunāts par pārtikas ietekmi uz vidi, veselību un kā atbildīga rīcība var to mainīt. Nobeigumā
skolēniem vajadzēja pazīt Eiropas bioloģiskās pārtikas zīmi un Godīgas tirdzniecības zīmi. Viľi
saľēma atgādinājumu, kāpēc un kā šķirot atkritumus.
Projekta laikā notika daudz daţādu izglītojošo aktivitāšu gan mācību stundu, gan ārpusstundu
laikā, kas rosināja pievērsties ne tikai veselīgas ēšanas pamatprincipiem, bet veidot arī atbildīgu rīcību,
izvēloties produktus. Ļoti svarīgi arī saudzēt resursus, samazināt izmestās pārtikas daudzumu ikdienā
u. tml.
Anna Kačkane, Ekoskolas koordinatore

SEVIS IZZINĀŠANA
Karjeras nedēļa Šķibes pamatskolā
No 6. līdz 10. martam skolā notika pasākumi,
kas veltīti skolēnu karjeras izglītībai.
Audzēkľiem tika dota iespēja tuvāk iepazīt to
profesiju, kas viľus bija ieinteresējusi.
Izvērtējot iepriekš veikto aptauju „Kādu
profesiju tu vēlētos apgūt nākotnē?”, skolēniem šajā
mācību gadā tika piedāvāts iepazīt farmaceita,
ainavu
arhitekta,
lauksaimniecības
mašīnu,
mehānismu un iekārtu operatora (traktorista)
profesiju un „Tele2” klientu apkalpošanas,
tirdzniecības speciālista un kuģa vadītāja profesijas.
Skolā viesojās Jelgavas pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins un 2015./2016. m. g.
absolvents Agris Samburskis, kurš skolēniem
pastāstīja par Liepājas Jūrniecības koledţu un savu izvēlēto profesiju – kuģa vadītājs.
Dace Jakušonoka, pedagogs – karjeras konsultants

Aug nākamie aktieri
24. martā Šķibes pamatskolas dramatiskā pulciľa dalībnieki piedalījās skolu jaunatnes un bērnu
teātru festivālā „Brīnumzeme” ar I. Šteinbergas lugu „Gotiľa parastā.”. Teātru festivāls norisinājās
Krimūnās.
Ţūrijas komisijas locekļi L.
Lauskiniece un A. Ekštets šo uzvedumu
novērtēja kā „Sirsnīgāko izrādi”. Tika
cildināta skolēnu prasme iejusties lomās.
Izrāde esot bijusi bezgala mīļa un
sirsnīga.
30. martā Šķibes pamatskolas
dramatiskā pulciľa dalībnieki piedalījās
Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu
teātru dienās Sesavas tautas namā
iegūstot atzinības rakstu par II pakāpi
Jelgavas novada skolēnu teātra skatē.
Signe Kukare, dramatiskā pulciľa
vadītāja
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SPORTS
Sporta pasākumi Šķibes pamatskolā
2. mācību pusgads Šķibes pamatskolā iezīmējās ar ilgi gaidītu un bērniem ļoti tuvu spēli – tautas
bumbu. Gatavošanās tautas bumbas turnīram norisinājās visu janvāra mēnesi. Tautas bumba paaudţu
paaudzēs ir bijusi leģendāra un visnotaļ nozīmīga spēle, lai saliedētu komandu, kā arī pilnveidotu
bumbas mešanas un ķeršanas prasmes.
Tautas bumbas turnīrs notika 14. un 21. februārī. Turnīrā piedalījās 1.-5. klašu skolēni.
Godalgotās vietas turnīrā izcīnīja 2., 4. un 5. klases skolēnu komandas. Labākie turnīra spēlētāji ir:
Artjoms Kononovičs, Matīss Kormis, Taisija Pļavniece – 1. klase;
Marks Jermakovs, Adrians Plutovs, Valērija Tepļakova, Ralfs Vīksne – 2. klase;
Deivids Nazarovs, Ričards Jakušonoks, Annija Romanovska – 3. klase;
Ralfs Kristians Rozenlauks, Jānis Lomakins, Līva Piterniece, Everts Martinsons – 4. klase;
Maksims Sľetkovs, Kirils Kuzľecovs, Kerija Linda Zaķe – 5. klase.
Februārī arī 5.-9. klašu skolēniem notika sīva cīľa par godalgotām vietām. 1. februārī un 1. martā
norisinājās volejbola turnīrs 5.-9. klašu komandām. Godalgotās vietas izcīnīja 6., 8. un 9. klases
skolēnu komandas.
Labākie spēlētāji ir:
Kristers Kaupiľš, Kerija Linda Zaķe, Maksims Sľetkovs, Aleksandra Ţidiľa - 5. klase;
Edgars Grakovičs, Markuss Jakušonoks, Markuss Piskunovs – 6. klase;
Kristiāna Bērtule, Ralfs Kristiāns Jakušonoks, Ēriks Bergmanis – 7. klase;
Mihails Djačenko, Samanta Daľiļčenko – 8. klase;
Gundars Zvirgzdiľš, Roberts Kudrjavcevs, Artūrs Kolkovskis, Ľikita Vasins – 9. klase.
Paldies skolēnu padomei un sporta ministram 9. klases skolniekam Artūram Kolkovskim par
sadarbību!
Šajā mācību gadā 5.-9. klašu skolēni vēl piedalīsies florbola turnīrā. Saulei sildot arvien vairāk,
paredzētas arī vieglatlētikas sacensības un sporta diena.
Lilija Kudrjavceva, sporta skolotāja

IZKLAIDE
Valentīndienas nedēļa
No 14. februāra līdz 17. februārim skolēnu padome
organizēja Valentīndienas nedēļu, kurā varēja apsveikt
skolotājus, draugus un atzīties mīlestībā, kā arī piedalīties
daţādos konkursos.
Valentīndienas rītā skolas foajē notika „Sirsniľu pāru
meklēšana”. Daudzi varēja uzrakstīt labus vārdus savam draugam. Skolēni dejoja, klausījās mūziku un
fotografējās kopā ar draugiem. Tika dota iespēja demonstrēt dziedāšanas prasmes. Šajā dienā skolā
varēja ierasties sarkanas krāsas apģērbā.
16. februārī 1.-4. klašu skolēni skatījās filmu „Punktiľa un Antons ”.
17. februārī bija diskotēka. Diskotēkas laikā dejotāji ne tikai dejoja, bet arī spēlēja spēles.
Aktīvākos pāru meklētājus, labākos dziedātājus, veiksmīgākos sarkanā apģērba īpašniekus
apbalvojām diskotēkā.
Nedēļas nogalē skolēnus apciemoja skolēnu padomes „eľģelis” ar draugiem, kuri izdalīja šajā
laikā uzrakstītās vēstules.
Olīvija Patrīcija Jermakova, 7. klases skolniece,
kārtības ministre skolēnu padomē
Redaktore Sarmīte Višķere
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