Ir noslēdzies 2021./22.m.g. 1. semestris, un tradicionāli sveicam par labām, teicamām, un izcilām
sekmēm mācībās ar diplomiem:
“Zelta ābols”, “Sudraba ābols” un “Bronzas ābols”
3. klase
Sudraba ābols
Alberts Gailis
Marta Vanaga

• Aktivitātes ārpus skolas
• Panākumi konkursos
• Klašu aktivitātes skolā

Sudraba ābols
Adrians Tihonovs
Roberts Rībenieks
Bronzas ābols
Raina Paegle
Sabīne Petrova
Luīze Starķe
Madara Sprukule
Ralfs Rudzinskis
Zane Kovisare

4. klase

Bronzas ābols
Kristers Egle
Valters Jirgensons

Bronzas ābols
Karla Grīnberga
Emilia Jēkabsone
Rebeka Krivade
Edgars Lielbārdis
Patrīcija Rudzīte
Marsels Strumpmanis

• Klašu apsveikumi Ziemassvētkos

5. klase

Bronzas ābols
Raivis Balodis
Ralfs Dobrovoļskis
Aleksis Grīnšteins – Rolu
Viktors Jirgensons
Ernests Matvejs
Enija Ose
Sofija Rapoporte
Elza Strumpmane

Sudraba ābols
Mārtiņš Bērziņš
Elīza Lamberte

Šajā numurā:

6. klase

7. klase
Bronzas ābols
Lita Kovisare
8. klase
Bronzas ābols
Umars Valijevs
Līva Krjučkova
Ketrīna Alksne
9. klase
Sudraba ābols:
Daniels Gucans

Paldies sk. Ilonai par skolas svētku noformējumu
Ziemassvētku gaidīšanas
laikā un diplomu “Bronzas.
Sudraba. Zelta ābols”
jaunu dizainu

1.1 klase
Reiz atnāca rūķītis, jo tuvojās Ziemassvētki. Viņš
kārtīgi apskatījās apkārt un
pamanīja, ka nekur nav Ziemassvētku rotājumu. Tad
viņš izdomāja izrotāt mājas
ar bumbulīšiem, ar spīdumiņiem, ar gaismiņām, ar zvaigznītēm. Nu visi bija laimīgi un
gaidīja svētkus ar prieku!

1.2 klase
Kādu dienu mūsu klase atrada
kasti. Kaste bija smaga un pārklājusies ar putekļiem. Mēs ļoti gribējām
zināt, kas tajā paslēpts. Atvērām un
ieraudzījām rotājumus. Tie bija īpaši Ziemassvētku rotājumi – spoži,
skaisti un neparasti. Sapratām, ka
jāiet pēc eglītes. Atradām to! Nolēmām – rotāsim turpat laukā! Mums
izdevās! Ziemassvētku rotājumi iepriecināja ikvienu, kas tos redzēja
eglītē mirdzam. Vai tu redzēji mūsu
Ziemassvētku rotājumus?

Ziemassvētku rotājumi
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Ziemassvētki, Ziemassvēki,
Kā mēs jūs gaidījām!
Labos darbus darījām,
piparkūkas sacepām,

kopā dziesmas dziedājām,

Mums tapa dzejolis!

sniegavīrus uzcēlām!
Ziemassvētki, Ziemassvētki,
Nu svinēt esam gatavi mēs!
Steidzam mammas cepeti, kāpostus ēst,
Gaišumu, mīļumu un prieku
vēlam visās mājās, pamalēs!
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Rūķu klase
Kad pirmā sniegpārslas dejo,

Rūķis skrien pa Rūķu mežu.
Savāds klusums malu malās,
Rūķis skatās visās alās.
Skat, rūķi Rūķu klasē mācās.
Tikai labos darbus mācās!

Lai šie Ziemassvētki katrā mājā
ienes mīlestību, labestību un
mieru!

Lappus
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Es tagad esmu kluss,
Apkārt man visi dus.
Uz krēsla sēž kāda dāma,
Kura guļ itin rāma.
Šīs dāmas mazais pirksts
Guļ uz viņas maigās sirds.
Cilvēki atmet nevajadzīgas lomas,
Jo tās ir tikai liekas domas.
Mēs esam izslāpuši pēc mīlestības,

Mēs esam izslāpuši

Dosim to kopā ar savu labestību.

pēc mīlestības!
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Svecīte

Mīļums

Reiz dzīvoja kāds nabadzīgs

vīrs.

Katram iekšā Mīļums tup, un

Katrus

tas arī tur paliks. Mīļums rodas

Ziemassvētkus viņš devās
uz

baznīcu

lūgt

Dievam

svecītes, lai pēc tam tās

varētu nest katrā mājā, jo
svecītes

simbolizēja

mīlestību,

labestību

un

drosmi. Tie, kas nerūpējās
par

svecīti,

no labiem darbiem. Mūsu klase

tie

būs

nelaimīgi līdz nākamajiem
Ziemassvētkiem.

sirsnīgi izcep piparkūkas un

Katram iekšā
Mīļums tup, un tas
arī tur paliks….

dāvā tās cilvēkiem, lai viņus

iepriecinātu

Ziemassvētkos.

Tieši tāpat mēs Ziemassvētku
gaidīšanas laikā apdāvinām savus

klasesbiedrus.

Bet

ne

vienmēr vajag dāvanas, lai atrastu Mīļumu savā sirdī!

Tā vienu svētku vakaru
viena svecīte palika pāri. Kā
katru gadu, viņš šo svecīti
izmantoja, lai citiem vēlētu
veselību.
Cilvēkiem

palika

pāri

pārāk daudz svecīšu, un tad
ļaudis

nolēma

tās

likt

eglītē.
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Ko es lūgtu Ziemassvētku
vecītim
Pauls. Mīļais Ziemassvētku vecīt,
es gribētu izstāstīt, ko ļoti vēlos
Ziemassvētkos... Nu tad aiziet!!!
Es ļoti gribu, lai beidzas tas*****
Covid 19, jo jau ir tā apnicis, gribētos atkal normālu dzīvi...
Madara. Es, protams, kā katru
gadu, palūdzu drēbes un smaržas,
bet šis gads bija, neteiksim, aizraujošs, tādēļ šogad palūgšu mazliet
vairāk.
Un īstenībā man nevajag ne drēbes, ne smaržas. Es vēlos, lai vecākiem vienmēr smaids uz lūpām un lai
bēdas viņus nekad, nekad neskartu!
Zane. Lai mums būtu priecīgi
svētki. Lai līdz jaunajam gadam kovids beigtos un lai mana māsa mani
nekaitinātu!
Ernests P. Visiem dāvanas! Lai
beigtu testus ar dzīvniekiem, palaistu brīvībā tos un lai lipīgs
sniegs, un mājās beigtos remonts...
Amelia. Lūdzu, manai klasei zīmuļus, lai visiem būtu, kad nav. Un skolai konfektes, kas garšotu visiem.
Lote. Es ļoti vēlos, lai globālā sasilšana būtu nomierinājusies, lai
neviens neiedomātos pārkāpt noteikumus, neteiktu, ka Salavecītis nepastāv ... Lai cilvēki būtu laimīgi ar
to, kas viņiem ir, un cienītu dakteru
darbu.
Ernests J. Mīļo Salavecīti, es
vēlos, lai mana ģimene būtu ļoti, ļoti
vesela!
Ričards Ķ. Lai PRIEKS un VESELĪBA Pasaulei! Es vēlos, lai beigtos
tas kovids!
Magdalēna. Lai visi dabūtu, ko
grib Ziemassvētkos. Lai cilvēki dalītos ar to, kas ir...
Adrians. Šis gads mums visiem
izdevies grūts...it īpaši mācību procesa dēļ un vietas maiņu dēļ no skolas uz mājām - no mājām uz skolu.
Tādēļ skolotājiem vēlu labu gada
nobeigumu savas ģimenes lokā.
Katrīna. Lai neviens nesaslimtu ne
ar kādu slimību vai vīrusu, es pati
esmu slimojusi vairākas reizes. Es
vēlos, lai visiem dzīvniekiem ir silti
ziemā un lai mana vecākā māsa atZIŅU BLUSA

brauktu biežāk ciemos, bet saprotu, kāpēc nevar.
Edgars. Lai nebūtu auksti nevienam, lai visi būtu mīlēti, lai
visiem būtu darbi, lai visiem būtu
ģimene, lai neviens nemirtu no
Covid 19.
Elza. Lai katram mājdzīvniekam
labs, rūpīgs saimnieks. Latvijai
daudz neko nevajag, jo tā ir ļoti
skaista, bet var jau novēlēt, lai
iebrukumi no citām valstīm nenotiek. Nedrīkstu aizmirst manu
suni Leo - novēlu, lai viņš beidzot
atrod barību, kas viņam garšo.
Gundega. Lai nebūtu atkal jāiet
attālinātās mācībās ... lai neviens
nezaudētu skapīša atslēgas un lai
skolas pusdienas visiem garšotu!
Elizabete. Es vēlētos, lai visi
būtu veseli un stipri un lai meži
būtu zaļi un nepiesārņoti.
Raina. Šobrīd ir Ziemassvētku
gaidīšanas laiks, un, protams, visi
domā -....hmm, ko es varētu lūgt
Ziemassvētku vecītim. Gribu, lai
varētu iziet ārā ar draugiem un
uzcelt kādu MILZĪGU sniegavīru, bet visvairāk es vēlētos kādu
filmu vakaru ar ģimeni...
Eduards. Es vēlos, lai GLOBĀLĀ sasilšana nenotiktu ...Tāpēc
būsim LAIMĪGI, DRAUDZĪGI,
SMIEKLĪGI, JAUTRI un šķirosim atkritumus! Priecīgu visiem
svētku gaidīšanas laiku!
Anna. Es Ziemassvētkos gribētu mazu kaķīti, apsolu par viņu
rūpēties. Lai manai omītei nekas
nesāpētu, lai Ķekavā ir slidotava
un lielāks bērnu laukumiņš bērnudārzniekiem. Mums mājās ir ledusskapis, bet nezinu, kāpēc, es
gribētu arī savā istabā ledusskapi. Lai tas vīruss, kas ir Pasaulē,
vienkārši pazustu!!!
Ričards K. Palīdzi tiem, kuri
nevar aiziet uz RIMI vai MAKSIMU...varbūt nav slapjā tualete...nevar dabūt pat sīkāko izglītību..., kamēr citi ceļo un pērk

dārgus telefonus un neprot to novērtēt. Es gribētu, kaut visi, kuriem
vajadzīga palīdzība, to arī saņemtu!
Jēkabs. Mana vēlēšanās ir, lai visi
nabadzīgie varētu atrast darbu un
varētu atļauties mitekli un lai beigtos visas galināšanas un tāda tipa
lietas vairs nebūtu... Man ir sajūta,
ka tas cilvēcei ļoti palīdzētu.
Roberts. Tā kā man it kā viss, ko
var vēlēties, ir - parūpējies par tiem
daudzajiem cilvēkiem Indijā un
Āfrikā, kuriem nav pat labs dzeramais ūdens, ko varētu dzert, nebaidoties par savu veselību. Cilvēki
mirst no parastām slimībām, jo tai
pašā Āfrikā nav labas medicīnas.
Man, patiešām ir žēl viņu. Ja man ir
pagrūti, tad viņiem ir daudz grūtāk.
Sabīne. Lai ļaudis varētu atļauties nopirkt siltas drēbes, lai katram mājās būtu elektrība, varētu
uztaisīt ēst un ieslēgt gaismu, un
palasīt grāmatas vai mammas žurnālus. lai būtu tīri meži, lai visi bērni
varētu iemācīties, piemēram, MATEMĀTIKU!
Luīze. Lai cilvēki nedomātu tikai
par sevi. Es zinu daudzus cilvēkus,
kuri ir ļoti jauki un izpalīdzīgi, bet
tomēr neviens nav perfekts un katram ir kādas lietas, ko viņš varētu
mainīt. Neviens nevar izdarīt pasaules brīnumus, bet katrs var palīdzēt!
Ralfs. Es nevēlos pazaudēt draugus, lai cilvēki neapdraud nevienu
dzīvnieku sugu. Man nepatīk, ka cilvēki cieš avārijās un pat mirst. Es
ceru, ka visi būs priecīgi un LAIMĪGI!
TURPINĀM TĀ!!!
Sk. Solvita Neviens nav perfekts,
un katram ir kādas lietas, ko viņš
varētu mainīt.
Neviens nevar izdarīt pasaules
brīnumus, bet katrs var palīdzēt!
TURPINĀM TĀ!!!
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Spoža gaismiņa loga tuvumā
Iespīdēja actiņās.
Tā gaisma tik spilgta un gaiša
Kā mana dvēsele.
Bez šīs skaistās svecītes
Eglīte izskatās tik tukša,
Tāpēc ņemu šo mazo liesmiņu
Un ienesu istabā.
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Ziemassvētku
gaisma

Svētku vakars pienācis,
Nu laiks eglīti izrotāt –
Ņemu gaišo liesmiņu,
Lai sildītu savu sirsniņu.
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Bet mājās es ar

Sala māte ziemu sauca
Spīgulīšus kaisīdam’.
Lauskis kala ledutiņu
Lāsteciņas spēlēdams.
Gabriēla Seile
No rīta pieceļos
Un redzu, ka sniedziņš
Tik balts kā milti.
Ļepato pa kupenu
Balts zaķītis.
Melānija Lokmane
Aiz loga snieg,
Un viss kļūst baltāks,
Aiz loga bērnudārzs,
Tur bērni dziesmas mācās.
Bet mājās es ar mammu
Cepam pīrāgus,
Un tētis ārā izgājis
Pēc eglītes.

ZIŅU BLUSA

mammu
Cepam pīrāgus,
Un tētis ārā izgājis

Ziemassvētku rūķītis
Kad vējš sāk pūst no ziemeļiem
Un drebulis skrien pār skriemeļiem,
Tad jakas, cimdi, zābaki
Mums gaužām mīļi kļūst.

Pēc eglītes...

Drīz vien viss jau kupenās,
Un saldumiem viņš lutinās,
Tas Ziemassvētku rūķītis,
Kam apsārtis viss snuķītis
No dāvanu taisīšanas,
No piparkūku mīklas maisīšanas
Tam prieks un laime pretī steidz,
Jo ar saviem brāļiem, māsām kopā
darbu veic.
Kad visi bērni saldi dus,
Tas noskatās un smaida kluss,
Ak, svētie, mīļie Ziemassvētki,
Kas ik sirdī mieru dos.
Viktorija Litauniece

Monta Bērziņa
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Piparkūku rīts
Brīnišķīgā Ziemassvētku rītā
Lauma spieda gāzi grīdā,
Cept piparkūkas viņa skrēja,

Ar smaidu sejā pienu lēja.

Lauma izbrīnā stāv pie plīts,

Mīklu rullēt viņa spēja,

Kad viņus apēdīs Salavecīt’s glīts,

Piparkūku vīri pannā smēja,

Piparkūku vīriem nepienāks pat rīts,
Un atkal uzausīs jauns rīts.

Lika karstā pannā viņus cept,
Cerot, ka tie nesadegs.
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Ziemas prieki
Balta ziema, vēsa ziema
Katru gadu vienmēr klāt.
Bērniem lielu lielie prieki –
Sniegu lielām čupām vākt.
Sniega piku taisa,
Kamēr snieg no gaisa.
Draiskoties un pikoties –
Tas var labi nebeigties.
Koka slēpes gaisā lido,
Sniega pārslas visur mirgo.
Ātrums liels, kad braucam
lejā,
Tikmēr vējš mums sitas sejā.
Vienmēr jauki ziemas prieki,
Katru gadu atnāk smiekli.

Ziemassvētku rotājumi
Reiz dzīvoja vientuļš eglītes svečturis. Jau desmit
gadus neviens to nebija izvilcis no rotājumu kastes, jo
nezināja, ka tas tur atrodas. Laiki bija mainījušies –
cilvēki eglīti rotāja ar viltus liesmu. Jau sen sveču
smarža bija aizmirsta.
Kādu dienu pirms Ziemassvētkiem maza meitenīte,
meklējot rotājumus, atrada svečturi. Tas bija noputējis, krāsa – nodrupusi. Sofija nolēma to nopulēt un
brīnījās, cik skaisti tas mirdz, jo bija veidots no metāla.
Tas bija īpašs, salīdzinot ar veikala plastmasas iz-

strādājumiem. Sofijai bija apnicis piesārņotais mežs,
kas pilns ar kaitīgajiem atkritumiem. Katru gadu cilvēki
nopērk, izmanto un izmet kaudzēm rotājumu.
Meitenīte paņēma svečturi, ielika tajā svecīti, iesprauda egles zarā – tā kļuva par ģimenes tradīciju.

Netērē laiku pilnīgi lieki,
Ar ģimeni kopā viss būs viegli.
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10.decembrī pēc stundām 7.klase devās savā
ziemas pasākumā Baldonē.
Pieci brašie puiši steidza
iemēģināt Riekstukalna trases kopā ar skolotāju Dāvi,
kamēr skolotāja Vita kopā
ar Melānijas un Mārtiņa
mammu un vēl septiņiem
jaunieši mēroja Riekstukalna taku cauri mežam.
Staigātāji bija mežā līdz
pat tumsai. Mēs vairākas
reizes apmaldījāmies, no
meža izgājām viscaur slapji,
noguruši, sapikojušies, tomēr bijām laimīgi.
Pa mežu staigāt bija ļoti
aizraujoši. Kad aizbraucām
uz mežu, uzreiz jau sākām

pikoties- bija interesanti.
Apmaldījāmies pat 2 reizes!
Pikošanās bija azarts!
Visas meitenes dabūja piku
sejā, puiši kādu pa plecu.
Nekad nebiju izbaudījusi
pikošanos tik ļoti.
Mēs meklējām sarkanās
pēdiņas, lai nonāktu līdz
Riekstukalnam, bet apmaldījāmies, un bija jāsāk no
sākuma un jāskatās, kur ir
sarkanās pēdas.

Mana mīļākā daļa no kalna
bija tas, ka es varēju slēpot ar draugiem, mēs jokojāmies un sacentāmies. Tas
bija ļoti jautri.

Riekstukalnā
var ne tikai

Bija ļoti interesanti mācīties slēpot- Dāvis man
daudz iemācīja, vienreiz
mēs devāmies pa biezo
sniegu, un es nokritu un
drusku iesprūdu, labi, ka
nesāpēja, bet bija smieklīgi iesprūst sniegā un 15 minūtes gaidīt, līdz mani izglābj Dainis. Es ļoti gribu
slēpot atkal.
Pa kalnu slēpot bija interesanti un pat nedaudz bīstami, jo katrs no mums nokrita vismaz vienu reizi.
Diemžēl bildē slēpotāji
netika, jo stingrie ierobežojumi kalna pakājē neļāva
tur atrasties nepiederošām
personām...
Mēs atkal gaidīsim sniegotu un aukstu laiku.
7.klase

slēpot!
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Labo darbu Ziemassvētki
Doles-Ķekavas
ev.luteriskā baznīca sadarbībā ar SIA
"Garozu
ķēķis" ("Kalnakrogs") katru
trešdienu piedāvā siltu
zupu tiem Ķekavas novada
iedzīvotājiem, kuri dažādu
iemeslu
dēļ
nonākuši
grūtībās.
Decembrī mūsu skolas 7.
un 8.klases skolēni kopā ar
skolotāju Ilzi un Vitu
nolēma iepriecināt šos ļaudis ar saldām pārsteiguma
dāvaniņām.
Zupas virtuves organiza-

tori saka lielu paldies 7. un
8. klases skolēniem un viņu
vecākiem, kas atbalstīja šo
ieceri un sarūpēja gardumus!

Tāpat aicinām ikvienu izmantot koplietošanas ledusskapi, kas atrodas pie
"Krauju" mājām (blakus
veikalam "Maxima"), ievietojot
tajā
pārtikas
produktus, kas citiem novada iedzīvotājiem tik ļoti ir
nepieciešami. Lai vairojas
prieks!
Sk. Ilze M.

Ziemas pasaka
Reiz dzīvoja četras
ca ceturtā advente un ģiadventes, un vienmēr viņas
mene pēkšņi atcerējās, ka
strīdējās par to, kura īpair taču adventes laiks! Visi
šāka. Pirmā teica, ka viņa
steigšus iededzināja četras
dos pilnu krūzi kakao, ja
adventes svecītes. Tikmēr
nopūtīs viņu ātrāk. Otrā
jau adventes bija izstrīdēteica, ka viņa liks snigt baljušās kārtīgi, jo zināja, ka
tam sniedziņam, ja nopūtīs
ģimene bija aizmirsusi par
to pirmo, bet trešā teica,
adventes laiku, toties ģimeka brokastis jau uz galda
ne cerēja, ka neviens nepastāvēs, ja nopūtīs
manīs, ka viņi to ir
viņu pirmo. Ce- Un no tās dienas visas četras aizmirsuši. Pienāturtā toties solī- adventes kļuva ļoti draudzīgas ca vakars, un visa
ja daudz dažādu un nekad vairs nestrīdējās,
saime, ejot gulēt,
kura ir labāka.
dāvanu zem eglīnopūta visas svetes.
cītes, jo taču no
Tā pagāja vairākas nerīta daudz dāvanu zem eglīdēļas, adventēm strīdoties,
tes tika gaidītas. Un visas
bet pati ģimene bija aizmirsvecītes tika nopūstas. Un
susi, ka ir adventes laiks.
pēc sekundes, kad tās bija
Tad ar lieliem soļiem pienānopūstas, solījumi lēnām
ZIŅU BLUSA

piepildījās. No rīta ģimenei
bija pats labākais Ziemassvētku rīts – uz galda stāvēja pilna krūze ar kakao,
ārā sniga balts sniedziņš,
brokastis jau bija uz galda
un zem eglītes daudz dažādu dāvanu. Ģimene bija ļoti
pārsteigta, bet tajā pašā
laikā ļoti priecīga.
Tad visas četras adventes beidzot saprata, ka
visas kopā ir īpašas. Un no
tās dienas visas četras adventes kļuva ļoti draudzīgas
un nekad vairs nestrīdējās,
kura ir labāka.
Madara Sprukule
5.klase
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Sveicam I semestra konkursu dalībniekus!
Gabriēlu Seili (7. kl.) – Pateicība par piedalīšanos R. Blaumaņa literārās prēmijas 17.
konkursā
Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālajā stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” 2021
Eniju Osi (3. kl.) - II pakāpe
Gundegu Knospiņu, Rainu Paegli (5. kl.), Līvu Krjučkovu (8. kl.) – II pakāpe
Annu Šimi, Loti Žēlastību (5. kl.), Evelīnu Broku, Kristeru Milleru (7. kl.), Danielu Gucanu
(9. kl.) – I pakāpe
XXV stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa" 2021
Annu Šimi, Loti Žēlastību (5. kl.) - II pakāpe 2021
Evelīnu Broku, Kristeru Milleru (7. kl.) - II pakāpe
Danielu Gucanu (9. kl.) – II pakāpe

Pateicība visiem 5.-9. klašu skolēniem par dalību starptautiskajā programmēšanas konkursā „Bebr[a]s” un īpaši
sveicam labākos klasē:
5.klasēs Annu Šimi
6.klase Valteru Jirgensonu
7.klasēs Montu Bērziņu

8.klase Līvu Krjučkovu
9. klase Danielu Gucanu

Skolotāja darbs nav tikai bērnu mācīšana. Tas ir radošs process, kas nekad nebeidzas. Kā labāk? Kā interesantāk? Kā jēgpilni un bez grūtuma iemācīt to, kas
nemaz negrib un negrib palikt galvās uz ilgāku laiku? Ir
tapusi jauna matemātikas spēle „Procentu un daļu domino”, un mūsu 5. klase ir pirmie, kas to izmēģina .
Jāsāk domāt par masveida ražošanu :-)), jo šī spēle nav
pirmā, kas radusies mūsu matemātikas kabinetā.
Sk. Anda
Lappuse 14

2021./22. m. g.

Paldies
Cik tas labi, ka mēs vēlamies
iepriecināt. Ne tikai draugus,
ģimeni, bet pavisam svešus cilvēkus. Vecus cilvēkus. Tos, kas,
iespējams, vislabāk prot novērtēt. Visvairāk priecājas.
Tāpēc Sirds Siltuma diploms
un paldies sk. Ilonai un 1., 2.
klases bērniem par Ziemassvētku apsveikuma kartiņām un sk.
Sandrai, Solvitai un 1., 5., 6. klases bērniem par gardu piparkūku cepšanu Ķekavas novada
Sociālās aprūpes centra senioriem.

Nekas nerodas
pats no sevis.
Visam apakšā
ir darbs, bet
darbu veic
konkrēts
cilvēks

ZIŅU BLUSA

Lappuse 15

Datums,
diena

29.11.
pirmdiena
30.11.
otrdiena
01.12.
trešdiena

Klase, grupiņa, pulciņi, skolotāji
Skolas direktores Egitas stāsts
Skolotājas Vitas stāsts
Skolotājas Ligitas
Ziemassvētku gaidīšanas vārdi

02.12.
ceturtdiena

PI grupas dziesmas un dzejoļi ar audz. Aiju, Annu, Ilzi F., Ilzi M.

03.12.
piektdiena

Skolotājas Sandras stāsts

06.12.
pirmdiena
07.12.
otrdiena
08.12.
trešdiena

Pašpārvaldes uzdevums Ziemassvētku zeķē, kopā ar klasi to izpilda skolotājs,
kuram ir 1. stunda
Pašpārvaldes uzdevums Ziemassvētku zeķē, kopā ar klasi to izpilda skolotājs,
kuram ir 1. stunda
Pašpārvaldes uzdevums Ziemassvētku zeķē, kopā ar klasi to izpilda skolotājs,
kuram ir 1. stunda

09.12.
ceturtdiena

Pašpārvaldes uzdevums Ziemassvētku zeķē, kopā ar klasi to izpilda skolotājs,
kuram ir 1. stunda

10.12.
piektdiena

Pašpārvaldes uzdevums Ziemassvētku zeķē, kopā ar klasi to izpilda skolotājs,
kuram ir 1. stunda

13.12.
Pirmdiena
14.12.
Otrdiena

4. klase ar audz. Santu
6.klase ar audz. Ilzi L.

15.12.
Trešdiena

PI grupiņa – ar audz. Aiju, Ilzi M.

16.12.
Ceturtdiena

“Ķocis” un ansamblis ar sk. Ilzi un Silviju

17.12.
piektdiena
20.12.
pirmdiena
21.12.
otrdiena

9. klase ar sk. Andu

Skolēnu pašpārvaldes
izaicinājums “Izrotā
savu klasi”
rezultāti
Apbalvojuma raksts
1.klasei
par visīpašāko klases egli
2.klasei
par vismājīgāko telpas sajūtu
3.klasei
par visradošāko pieeju klases dekoram
Skolotājai Lindai
par visradošāko pieeju klases Ziemassvētku dekorēšanā
4. klasei
par korektāko minimālismu
5.klasei
par visrotaļīgāko noskaņu (īpaša uzslava no mākslas skolotājas Ilonas!)
6.klasei
par tradicionālo vērtību saglabāšanu
7.klasei
par visgaišāko un siltāko noskaņu
telpā
8.klasei
par vissmalkākajām sniegpārslām
9.klasei
par drosmi rotājumu izvēlē

7. klase - Teātra māksla – ar sk. Silviju,
Ilzi un Vinetu un 5. klase ar sk. Solvitu
Skolas direktores Egitas uzruna.
5., 6., 7., 8., 9. klase ar sk. Ingu – dziesmots sveiciens Ziemassvētkos.
Filma “Ceļojums gadalaikos. Ziema”

Privātskola “Gaismas tilts 97”
Mūs var atrast:
Ķekavā, Nākotnes 3 LV 2123
www.gt97.lv
gt97@gt97.lv
Idejas, rakstus iesniegt skolēnu pašpārvaldei
Izdevuma redaktore Silvija Zītare
Datorsalikums Anda Knospiņa

