
Domātāji un rakstnieki par laika vērtību un plūdumu sarakstījuši neskaitāmus aforismus un teicienus, bet laikam jau katrs 

laika ritējumu mērām pēc tajā paveiktā, iegūtā, sasniegtā. Pēc tā, vai laiku esam bezmērķīgi pazaudējuši un tas paskrējis vēja 

spārniem, atstājot nožēlu par cerēto, bet nesasniegto, vai tomēr varam apgalvot, ka darbības pamatā bijis gudrs un pārdomāts 

mūsu laika iedalījums. 

Maija pirmā nedēļa iesākās ar jaunu pasākumu mūsu skolā- “Baltā galdauta svētkiem”. 3. maijā katrs mūsu skolas skolēns un 

skolotājs varēja padomāt par savu vietu mūsu valstī. Klasēs uzklātie baltie galdauti tika greznoti ar bērnu atnestajām savām vai 

ģimenes vērtībām, tā aicinot skolēnus iestāties par labo un apliecināt savas spējas. 4.maija balsojums par brīvību bija drosmīga 

izvēle, ar ko lepojamies, tāpēc šoreiz aicinājām skolēnus izvēlēties tās vērtības, ar ko klase kā kolektīvs vai katrs individuāli var 

lepoties. Domājam, ka šis pasākums kļūs par jauku skolas tradīciju, kad, gaidot mūsu Dzimtenes simtgadi, kopā varēsim 

aizdomāties, ko mums nozīmē Latvija. 

9.maijā ikviens Latvijas iedzīvotājs varēja pārbaudīt savas zināšanas par ES, kārtojot Eiropas eksāmenu- testu internetā. Liels 

bija mūsu prieks, ka no 15 000 dalībniekiem, kas pierādīja savas spējas, apbalvoti tika arī 2 mūsu skolas skolēni. 5.-6.klašu 

grupā starp 4 godalgoto vietu ieguvējiem bija Ketlīna Matusēviča no 5.f, bet Linda Katrīne Rēriha kā 500 Eiropas eksāmena 

dalībniece ieguva balvā 5 minūšu lidojumu Aerodium Siguldā. Arī pagājušajā gadā starp uzvarētājiem bija cita mūsu skolas 

skolniece, tāpēc gandarījums par lieliskajiem rezultātiem mijas ar lepnumu par zināšanu noturīgumu un mūsu bērnu aktivitāti. 

Paldies visiem skolēniem, kas pierādīja, ka protam domāt un darīt un neesam vienaldzīgi pret Latvijas un Eiropas nākotni. 
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Maijā svinam arī Māmiņu dienu un ļoti ceram, ka mūsu bērnu gatavotās puķes ar labajiem vārdiem un sveicieniem 

iepriecināja katru ģimeni, jo tika gatavotas pašu rokām, ieliekot sirds siltumu un pateicību katrā krāsainajā ziedlapiņā. 

Māmiņdienas svētku sajūtu radīja arī mazo dejotāju sniegums sporta deju sacensības “Pavasara valsis”, kas mūsu skolā 

notika 12.maijā. Sacensībās piedalījās 97 dejotāju pāri no 8 dažādām skolām. Spilgtās ziedu krāsās tērptās meitenes un 

svinīgi saposušies zēni ne tikai dejoja, bet uzziedēja pavasara priekā sev un apkārtējiem.  

13.maijā svinējām Dzimtās valodas dienu. 4.klašu durvis rotāja skolēnu atrasto apvidvārdu karuselis, un kāds varbūt iemācījās 

jaunu, iepriekš nedzirdētu vārdu, bet 5. un 6. klašu skolēni pievienojās Rakstniecības un mākslas muzeja akcijai - "Valoda uz 

trotuāra" un uz ietvēm rakstīja savus mīļākos latviešu literatūras citātus. 

Maija mēnesis mūsu skolai atnesa arī lieliskus panākumus sportā. Mēnesi iesākām ar dalību tradicionālajā 1. maija stafetes 

skrējienā. Ap pusotru km garajā distancē 9 skolu konkurencē izcīnījām 1.vietas gan 4.-5.kl., gan 6.-7.kl.grupā.Turklāt 

6.-7.kl.grupā ātrākie skrējēji bija gan mūsu zēni, gan meitenes. Emocijas virmoja arī 10. maijā Liepājā, kad 6.b,d klases 

mērojās spēkiem ar citu skolu komandām ZZ čempionāta pusfinālā. Taču vislielākais prieks, ka mūsu skolā mācās Latvijas 

čempioni futbolā! Latvijas skolu čempionāta lielais finālturnīrs futbolā notika 12.maijā 2 laukumos Rīgā, tajā piedalījās 18 

skolu komandas, bet uzvarētāja gods, kauss un čempionu tituls 4.-5.kl.grupā tika mūsu zēniem! Urrā! 

Maijā pierādījām savas zināšanas arī informātikā. Šogad skolā darbojās dator- animācijas pulciņš gan mazo, gan lielo klašu 

skolēniem. No 15. līdz 19. maijam skolā notika vizuālās programmēšanas valodas Scratch dienas, kuru ietvaros pulciņa 

dalībnieki un visi pārējie interesenti varēja iegūt jaunas prasmes un izveidot savu datorspēli “Labirints”. Savukārt 3.e kl. 

skolnieks Ernests Burmistris Latvijas Atklātajā datorikas olimpiādē Rīgas Tehniskajā universitātē no 147 gudrākajiem Latvijas 

jaunajiem datoriķiem ieguva 13. labāko rezultātu, apsteidzot arī 4.klašu skolēnus. 

Maija pirmspēdējā nedēļā skolas gaiteņos daudz biežāk skanēja angļu valoda, jo skolā varēja sastapt mūsu viesus no 

Norvēģijas, Velsas, Slovēnijas, Elbas salas, Grieķijas un Itālijas. Starptautiskā projekta “BLOSSOM” ietvaros skolēni un 

skolotāji ne tikai iepazinās ar Latviju, mūsu kultūru un tradīcijām, bet arī piedalījās kopīgās aktivitātēs ar mūsu skolas 

bērniem. Tā kā katra viesošanās reize tiek veltīta kādam mācību priekšmetam, mūsu skolas aktivitātes bija saistītas ar 

mūziku. Skolēni kopā ar viesiem ierakstīja kompaktdisku ar 7 dažādām dziesmām. Tie skolēni, kuri uzņēma ciemiņus savās 

mājās, ieguva gan jaunus draugus un pieredzi, gan nostiprināja savas angļu valodas zināšanas. Mūsu skolas ciemiņi piedalījās 

arī tradicionālajā Jelgavas pilsētas svētku gājienā kopā ar visiem mūsu skolēniem un skolotājiem. Gājienā varējām lepni nest 

savas skolas vārdu un karogu, jo esam patiesi gandarīti par paveikto un sasniegto šajā mācību gadā. 



Jelgavas pilsētas svētku nedēļā par tradīciju jau kļuvusi labāko skolēnu svinīgā pieņemšana pie pilsētas mēra par sasniegumiem 

novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Protams, ka sākumskolas skolēni vēl neraksta 

nopietnus zinātniski pētnieciskos darbus un arī līdz starptautiskiem konkursiem mums vēl jāaug, taču lepojamies, ka arī 4 

mūsu skolas skolēni saņēma Atzinības rakstus par saviem sasniegumiem. 29. maijs bija īpaša diena arī mūsu skolas 20 

labākajiem sportistiem, kad par augstiem sasniegumiem sportā Latvijas mēroga sacensībās viņi tika sumināti svinīgā pasākumā 

Jelgavas 4.vidusskolas koncertzālē. 

Tauriņdiena- tā tradicionāli mūsu skolā tiek dēvēts atvadu brīdis no saulainajiem sākumskolas gadiem. Tauriņu rotājumi 

salaidušies gan izlaiduma klašu telpās, gan gaiteņos, un skolēnu sejās valdīja gan prieks, gan izbrīns, ka skolas simbola- 

gliemezīša lēnais kāpiens zināšanu kalnā tomēr izrādījies līdzīgāks ātram laika skrējienam vai lidojumam.  

“Es skatos mostošās pasaules lielumā, 

Un man reibst galva no tā- 

Cik šajā lielajā pasaulē es drīkstēšu būt liels.” (O. Vācietis.) 

Tā mūsu lielākie bērni- 6. klašu skolēni 30. maijā atvadījās no savas skolas, līdzi paņemot sniegtās zināšanas, atmiņas par kopā 

pavadīto laiku, skolas darbiem un nedarbiem.  

Atskatoties uz paveikto, varam apgalvot, ka mūs vieno lepnums par labi padarītu darbu, jo pēdējā skolas dienā kopā ar 

zināšanu vērtējumu liecībās mūsu skolas skolēni saņēma 99 zelta, 76 sudraba un 75 bronzas liecības, t.i., 250 mūsu skolas 

bērniem vidējā atzīme bija virs 8 ballēm. Tāpēc paldies ikvienam mūsu skolas skolēnam, kas savu darbu ik dienu darīja godam. 

Taču, mūsuprāt, svarīgākais ir tas, ka mēs pratām sadalīt savu laiku gan mācībām, gan sportam, gan atpūtai, jo katram laikam 

ir savas priekšrocības, un tikai no katra paša ir atkarīgs, kādus ieguvumus vai zaudējumus tas nes. 

Saulainu un siltu vasaru, un uz tikšanos 1.septembrī! 


