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Iepazīsties! 2018./2019.m.g. Laurenču sākumskolas Skolēnu padome!
4.a klase – Tīna Veica
4.b klase - Valters Bērziņš
4.c klase – Adele Nora
5.a klase – Jasmīna Putniņa – Skolēnu padomes prezidentes vietniece
5.b klase – Kristaps Paio
5.c klase – Marta Kukaine
6.a klase – Krišjānis Zelčs
6.b klase – Evelīna Balode – Skolēnu padomes prezidente

DZEJAS NAKTS 2018. Ko izveidoja laurēni?
*Infografikas par bikibuku autoriem un ilustratoriem
*Dzejas krājums kopā ar Inesi Zanderi un Rūtu Briedi
*Dzejas stāsti “Laurēns satiek Bikibuku...”

Visi izveidotie stāsti, dzejoļi un plakāti apskatāmi 4.-6.kl.korpusā līdz
9.novembrim!

Rudens 2018 Laurenču sākumskolas apkārtnē
"Ir divas rudens skaņas, ko nav iespējams sajaukt ar citām. Pār ielām vēja pūsto lapu steidzīgā
čaboņa un uz dienvidiem lidojošā zosu kāša priecīgās klaigas."
/Hels Borlands/
Šī gada rudens patiešām iepriecināja – tas bija krāsains, saulains un silts, un skaistos foto mirkļos to
iemūžināja Marta Kukaine (5.c) un Adele Nora (4.c)

KĀ VEICIES
PIRMKLASNIEKIEM
PIRMAJOS DIVOS SKOLAS
MĒNEŠOS?
1.a klases audzinātāja Ineta stāsta:
“Skola nenoliedzami bērniem ir
pilnīgi jauna vide ar savu īpašu
atmosfēru un pirmklasnieki tai
pielāgojas pakāpeniski. Prieks, ka
dzirdu, ka bērni uz skolu nāk priecīgi
un pozitīvi! Dažiem tik ļoti patīk
skolā, ka lūdz vecākus nesteigties ar
braukšanu pakaļ. Mums interesanta
ir katra jauna diena! Papildu
mācībām, kas skolā ir svarīgākais,
mēs piedalāmies arī dažādās jaukās,
izzinošās un saliedējošās
aktivitātēs. Mums ir bijis Ģimeņu
rudens saiets, pārgājiens, vides
izglītības nodarbības, nelieli
mācīties motivējoši konkursi, aktīvi
lasām arī grāmatas. Es kā klases
audzinātāja jūtos gan kā mamma,
gan trenere un ideju ģenerators, kā
arī esmu padomdevējs
draudzēšanās jautājumos.”
1.c klases skolēni stāsta, ka viņiem:
*ir izdevies iepazīt jaunus draugus
*ļoti patīk skolas iekārtojums
*patika Skolotāju dienas aktivitāte,
kad stundas vadīja vecāko klašu
skolēni
*ir mīļa klases audzinātāja, patīk
sports un latviešu valoda, kā arī
iespēja apmeklēt pulciņus!
Informāciju apkopoja
Tīna Veica (4.a)
un Adele Nora (4.c)

Helovīna ballīte 3.c klasē
Kā jūsu klasē radās šī tradīcija?
2.klasē vēlējāmies jautri nosvinēt svētkus ar dziesmām un
dejām.
Kurš bija galvenais organizators?
Galvenais organizētājs šogad bija klases audzinātāja Santa.
Kuri bija čaklākie palīgi?
Paula Simanoviča atbildēja par konkursu un mūziku. Georgs,
Ernests, Gustavs S. Un Gustavs B., Gabriela un Marta dekorēja.
Kā notika svētku organizēšana?
Klases stundā bija apspriede, kuras laikā katram tika uzticēts
kāds veicamais darbs, kas jāpadara līdz Helovīniem.
Ko par pasākumu saka paši skolēni?
Skolēniem ļoti patika! Bija interesanti konkursi, iespēja
panašķoties. Ļoti patika pārģērbties, spēlēt spēli “Jautājumu krēsli”.
Kurus vēl svētkus jūsu klasei patīk svinēt kopā?
Mums ļoti patīk svinēt arī Ziemassvētkus un savas dzimšanas dienas! Dzimšanas dienās mēs zīmējam zīmējumus un dziedam dziesmas.

Starptautiskā mājas sajūtu diena

Intervēja Tīna Veica (4.a)

Tā par savām mājām Starptautiskajā mājas sajūtu dienā
rakstīja kāda 3.a klases skolniece:
“Man manas mājas ir mīļākās tāpēc, ka tur ir mana ģimene un
mans kaķis. Man tur ir sava istaba un man tur ļoti patīk būt. Kad
vakarā aizbraucu mājās, tad esmu priecīga. Mājās es jūtos
visdrošāk. Man patīk, kad brālis mani samīļo. Man patīk
iegulties savā dīvānā, jo tur ir mīksti. Vakarā savā dīvānā ar
mammu lasām “Billi” – tā ir forša grāmata. Manās mājās ir
vislabāk, Man ir daudz mīksto mantu, tās man ir ļoti mīļas. Man
patīk no rīta staigāt pidžammā, bet žēl, ka skolā to nevar darīt.
No rīta vienmēr pieceļos un braucu uz skolu, tad ir žēl šķirties
no gultas. Manas mājas man ir vismīļākās mājas.”
Paldies par fotomirkļiem klašu audzinātājām!
“Mājas – tas ir viss, ko pazīstam un mīlam. Mājas vienmēr it
kopā ar mums, vienalga, kur atrastos.”
/Ričards Bahs/

Tuvojas:

Rudens izskaņā aicinām piedalīties konkursā “Mans rudens”

 07.11. – PII “Ieviņa” audzēkņu
meistarklase “Pārveido T-kreklu par
iepirkumu somu” 6.kl.skolēniem
 15.11. – aprocīšu veidošana ar JIC
“Mērķis” un Eiropas Brīvprātīgā
darba veicējiem
 16.11.:
o 09:30 Svinīgā līnija skolas aktu
zālē
o 13:00 – Pateicības dienas
pasākums vecākiem
o 18:00 – Danču vakars
 21.11. – Rakstniecības un mūzikas
muzeja drāmas darbnīcas
1.-3.kl.skolēniem
 03.12. – 1.Adventa
 03.12. – Rakstniecības un mūzikas
muzeja darbnīcas 4.-6.kl.skolēniem

Tēma: darbā jābūt uzzīmētam skaistākajam
rudenim, kādu vari iztēloties.
Tehnika: grafika – zīmējums. Drīkst izmantot
krāsainos zīmuļus, darbs drīkst būt arī
melnbalts, piemēram, veikts ar gēla
pildspalvu un/vai grafīta zīmuli.
Izmērs: A4
Dalībnieki:
 1.-3.klašu grupa
 4.-6.klašu grupa
Katrā vecuma grupā būs 3 uzvarētāji, kuri saņems pārsteiguma balvas!
Žūrija: vizuālās mākslas skolotāja Gundega Tabaka, Evelīna Balode, Jasmīna Putniņa, Krišjānis
Zelčs
Iesniegšanas termiņš: 6.līdz 12.novembris pie abu skolas korpusu dežurantiem
Rezultāti tiks paziņoti 16.novembrī!
Konkursa organizatore
Evelīna Balode (6.b)

Populārākā spēle 4.-6.klašu posmā
Veicot nelielu aptauju, ir noskaidrots, ka oktobra populārākā spēle 4.-6.klašu skolēnu vidū ir
“Fortnite”, kurai strauji tuvojas arī “PUBG”!
Aptauju veica Valters Bērziņš (4.b)

