Skolas hronika, iznāk no 1998.gada,
maijs Nr.6

Mācību gada noslēgums

kolektīviem, savu pirmo liecību saņēma 1a, 1.b

31.maijā noslēdzas šis smagais mācību

klases skolēni. Šogad liecības nevarēja izdot kā

gads, 12.klašu skolēni liek eksāmenus, bet

parasti, bet bija sadalīti laiki un vieta pie skolas,

pārējie, kas labi mācījušies, saņems atzinības

kur skolēni tikās ar saviem audzinātājiem.

rakstus par labām sekmēm.

Diemžēl Covid-19 ierobežojumu dēļ liecību

Skolēni, sākot no 7.klases, kam vidējais

saņemšanai katrai klasei bija atvēlētas tikai 20

vērtējums ir virs 8,5 ballēm, iegūst Jūrmalas

minūtes. Bez tam lielās klases dalījās divās

Domes stipendiju. Protams, ir daži skolēni, kas

daļās. Attēlā 5.a klases svinīgais brīdis.

netika galā ar attālinātajām mācībām, tiem jūnijā
paredzēti vasaras darbi un gala eksāmens.
Uz lielo skolu pāriet 4.klases skolēni,
daudz pateicības vārdu saņēma audzinātāja
E.Laukalēja.

31.maijs bija svētku diena arī citiem klašu
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Konkurss “Es mācos pats”

Pēdējā skolas diena
Mums veiksmīgi beidzās šis mācību
gads. Liecības saņēmām skolas iekšpagalmā.
Skolotāja S.Matiņa katram no mums
iedeva auduma maisiņu ar dāvanām. Tur bija
liecība, atzinības raksts par Eiropas eksāmenu,

Lai noskaidrotu pašu skolēnu redzējumu,
kas attālinātās mācīšanās laikā ir grūts un kas
patīkams, tiek izsludināts 1. – 12. klašu skolēnu
atziņu konkurss “Mācos pats!”.
Projektā

savus

I.Jakovļeva,

skolēnus
kā

arī

iesaistīja

pateicība par sekmēm, Konkursa “Man ir tīri

skolotāja

konkursam

zobiņi” balviņas un pūķis, ko saņēmām no

pārdomu darbu par attālināto mācīšanos nosūtīja

Jūrmalas Domes.

E.Ozola no 11.klases.
Skola par dalību konkursā ieguva
Izglītības un zinātnes ministres I.Šuplinskas
goda rakstu. Savā “mājskolā” atļāva ieskatīties
1.a klases skolniece Nora Laktiņa.

Nostājāmies pie apaļās puķu dobes un
nofotografējāmies.
Mums apmaiņai pret liecībām bija
jāatdod bibliotēkas grāmatas, pašnovērtējums un
audzinātājas uzdotais darbiņš “Sveika, vasara!”,
kā arī vizuālās mākslas un rokdarbu kopdarbs.
To

skolotāja

S.Matiņa

liks

pie

sienas

1.septembrī.

Matīss Aperāns, 2.a klase
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Sporta diena

Āra nodarbības
Maijā valdība mīkstināja Covid-19

Maijā viena no projekta dienām bija

ierobežojumus, tāpēc skolas administrācija

sporta diena. Tajā klātienē Majoru sporta hallē

ļāva organizēt klātienes nodarbības nelielām

piedalījās arī 2.a,b klase.

grupām laukā. Speciāli tam bija piemērota
vieta pagalmā, lai skolēni varētu mācīties.

Bija

dažādi

uzdevumi.

Visvairāk

patika erudīcijas konkurss, kura jautājumi bija
paslēpti zem zaļajiem konusiem.

Katrs skolēns bija paņēmis līdzi nelielu
rotaļlietu un mūzikas pavadībā izpildīja
Savukārt

angļu

valodas

skolotāja

vingrinājumu kompleksu.

K.Gaugere rakstīja bērnu vecākiem vēstuli, lai
skolēni var piedalīties klātienes āra nodarbībās.
5.a klase dalījās divās grupās.
Šīs stundas bija vairāk kā izklaide, jo
bija jāpadomā, ko šajā mācību gadā esi
iemācījies. Skolēniem bija jānosauc trīs
piemēri.
Tā kā pēdējās stundas tēma bija
“Ēdieni”,

bērni spēlēja spēli “Ēdams,

neēdams”. Visiem stunda ļoti patika.

Protams, neiztika bez tradicionālajām
stafetēm. Sporta dienas noslēgumā mēs bijām
kārtīgi izvingrojušies, sacentušies un satikuši
draugus. Visa klase ieguva atzinības rakstus
un medaļas.
Skolotājas Māras Cīrules uzņemtajā
fotogrāfijā var redzēt, cik mēs esam priecīgi.
Gustavs Legzdiņš, 2.a klase
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Latvija manā sirdī

Virtuālā ekskursija uz Getliņiem

Es dzīvoju skaistajā Latvijā un esmu

Mēs mācāmies attālināti. Viss notiek

lepna par to. Gribu pierādīt cilvēkiem, ka tā ir

attālināti. Skolotāja E.Laukalēja paziņoja, ka

labākā un brīnišķīgākā valsts uz zemes.

dosimies ekskursijā uz Getliņiem.

Piedzimu Latvijā un šeit arī dzīvoju. Te

Daudzi nezināja, kas ir Getliņi. Viss

ir ļoti skaista daba, un mums ir jūra. Latvijai ir

notika virtuāli 26.maijā. No sākuma mūs

bagāti meži, te ir arī skaistas pilsētas.

iepazīstināja ar lielo Getliņu kompleksu. Tas

Manu dzimto pilsētu Jūrmalu apmeklē

aizņem 87 ha, bet atkritumu kalni ir 50 ha lielā

daudz tūristu. Jūrmalā mana mīļākā vieta ir

platībā. Te katru dienu iebrauc ap 200

Jomas iela. Netālu no Jomas ielas ir arī mūsu

atkritumu vedēju mašīnu. Uzzinājām, ka viņi

skaistā jūra un mana skola.

gāzi izmanto, lai iegūtu siltumu un elektrību.

Es ārzemju draugiem iesaku atbraukt uz

Tur lielās siltumnīcās audzē gurķus un

Latviju un apsolu, ka viņi to nenožēlos! Te ir ko

tomātus. Katru dienu iegūst līdz divām tonnām

redzēt

dārzeņu.

un var jautri

pavadīt

laiku šajā

brīnišķīgajā valstī.

Uzzinājām, ka bīstamos atkritumus

Vasarā dzīve ir aktīvāka nekā ziemā.

nedrīkst likt kopā ar pārējiem atkritumiem.

Šogad skaists pasākums izvērtās pūķu laišana

Veicām dažādus uzdevumus, kas palīdzēja

pludmalē. Pūķus no Jūrmalas domes saņēma

vairāk

ikviens pilsētas skolnieks.

nozīmi. Atkritumi ir jāšķiro, lai mazāk būtu ko

Valērija Boltramoviča, 7.a klase

pārstrādāt.

saprast

atkritumu

pārstrādāšanas

Ekskursijā darbinieks stāstīja, ka vajag
padomāt, pirms pērkam kādu mantu, vai tā
mums ir vajadzīga. Pēc tam tā var būt nederīga
un jāmet atkritumos.
Toms Rasa, 4.klase

Emīlija Grundmane 2.a piedalījās konkursā un
laimēja vēl vienu pūķi. Foto no Facebook.

Attēls: https://www.delfi.lv/temas/getlini-eko/
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