Dodam vārdu Tiesībsargu biroja kaķim!
20.novembrī 2.a klases skolēni Nellija Ludmila, Keitija,
Teodors Jānis un Toms kopā ar skolotāju Sarmīti ciemojās
Tiesībsargu birojā uz „Kaķa vārda došanas svētkiem.”
Lai piedalītos svētkos, pirms tam vajadzēja uzzīmēt kaķi,
kas aizstāvēs bērnu tiesības. Kaķim bija jādod arī vārds. 2.a
klases skolēni kaķim deva vārdu Bērtis, kas sastāv no
diviem vārdiem - bērns un tiesības.Tomēr kaķim tika dots
cits vārds un kaķis – bērnu aizstāvis tika pie vārda Ašais
Modris.
Pasākumā, kā jau visos svētkos, bija gan cienasts, gan
mūzika, gan izklaides. Dziedātāja Liene Šomase kopā ar
visiem dalībniekiem noorganizēja īstu ballīti. Pludmales
volejbolists Ruslans Sorokins kopā ar bērniem iesaistījās
dažādās rotaļās.
Neiztika arī bez fotografēšanās. Pasākuma noslēgumā tika
baudīta arī svētku torte. Uz kuras, protams, kaķa portrets.
Sīkāk par pasākumu pārējie varēja uzzināt sestdienas, 24.
novembra vakarā TV3 ziņu raidījumā.
2.a un skolotāja Sarmīte Ignatjeva

Garās dežūrziņas
Visu slikto atstājam šajā – vecajā gadā! Cenšamies kļūt labāki.
Lai Jaunā, 2013.gada dežūrziņās būtu tikai labi un jauki notikumi!
No 15.10. – 19.10. skolā dežūrē 6.a klase
7.a klases meitenes – Egija, Daiga, Anastasija –
neklausa dežurantus un nevajadzīgi uzturas 1.stāvā.
Skraida 1.c klases Alekss, 4.c Diāna un Elīna speciāli
kaitina dežurantus un apsaukā dežuranti Līnu. 7.c
apsaukā dežurantu Maksimu.
Skraida, neklausa un runā pretī 2.c klases skolēni
Diāna, Deniss un Normunds.
No 22.10. – 26.10. skolā dežūrē 6.c klase
3.stāvā 4.c klases skolnieks N.Jurēvics regulāri kaitina
dežurantus. 7.c kl.meitenes – ļoti rupjas, 7.c zēni
kaitina dežurantus un lauž durvis 7.a klasei. 6.a kl.
bļaustās un skraida pa 3.stāvu.
3.c klase –pieklājīgi, laba uzvedība. Malači! Prot
staigāt pa gaiteņa labo pusi.
No 5.11. – 9.11. skolā dežūrē 5.a klase
1.stāvā 9.a klases skolnieks J.Lincevičs izmētā
saulpuķu sēklas. 2.stāvā skraida 7.klašu zēni, 3.stāvā
skraida 4.c kl.skolniece Dita, bet 1.c kl.skolēni kaujas.
2.stāvā saplēsts planšetes stikls, pazudušas bildes. 4.c
un lielās klases neklausa dežurantus, uz
aizrādījumiem nereaģē.
3.c klase ļoti pieklājīgi!

No 12.11. – 16.11. skolā dežūrē 5.c klase
7.c klases skolnieks Dainārs mētājās ar āboliem,
regulāri skraida. 7.c klases zēni nevajadzīgi dodas uz
1.stāvu. 6.a klase mētājas ar krītiņiem un smērē
grīdu.
PALDIES 5.a klasei, kas palīdzēja sakārtot zāli
pasākumam.
No 20.11. – 24.11. skolā dežūrē 9.c klase
Īpašu aizrādījumu nav. Vienīgi 7.c klases skolnieks
Dainārs 21.novembrī tualetē piesvaidījis ābolus,
kurus, virsdežuranta mudināts, pats savāc.
No 26.11. – 30.11. skolā dežūrē 9.a klase
Īpašu pārkāpumu nav. 3.stāvā neprot uzvesties 1.c un
4.c klases skolēni. 7.c klases zēni nevajadzīgi uzturas
1.stāvā.
Laikā no 03.12.-07.12. skolā dežūrēja 8.a klase
Novērojumi dežūras laikā: 7.c klase skaļi uzvedas
starpbrīžos, bieži neatrodas savā stāvā. 03.12.
N.Bergmanis salauza 3.c klases garderobes durvis
(bojājums novērsts). Sākumskolas klases 3.stāvā katru
starpbrīdi skaļi uzvedas, skraida, ignorē aizrādījumus,
kliedz.
Paldies visām dežūrklasēm par dežūrziņu apkopojumu!

Minam mīklu!
Ziemsvētkus gaidot, „Skolas Logā” piedāvā palauzīt galvu, minot ziemas un svētku mīklu.

Lai Tavs
svētku
laiks:
Priecīgs
Gaišs
Izdevies
Labvēlīgs
Sniegains
Saulains
Aktīvs
Izklaidējošs
Pārdomu
pilns
Ilgs
Draudzīgs
Skaists
Jauks
Mīļš
Smaidīgs
Labsirdīgs
Bagāts
Cerīgs
Garīgs
Svētīgs
Laimīgs

