Septembra aktivitātes.
Jau pirmais šī mācību gada mēnesis ir paskrējis. Kāds tas bijis? Darbīgs. Papildus
ikdienas mācību darbam skolā tika organizētas dažādas izglītojošas aktivitātes.
Pie pirmo klašu skolēniem viesojās Pļaviņu novada pašvaldības policijas priekšnieks
un Valsts policijas pārstāvis, lai pārrunātu ar drošību saistītus jautājumus. Tikšanās
noslēgumā katrs pirmklasnieks saņēma dāvanā atstarojošu vesti, lai tiktu pamanīts krēslas un
diennakts tumšajā laikā, tādējādi rūpējoties par savu drošību.
5. septembrī skolā viesojās ZINOO un RTU pārstāvji, kad projekta SAM
8.3.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs:
8.3.2.2/16/I/001) ietvaros notika Tehniskās dienas. Tur skolēniem bija iespēja iesaistīties
daudzveidīgās zinātniski praktiskās stundās: Kosmiskā ola, Misija laiva, Spagetti
nodarbības. Skolēniem bija iespēja noskatīties eksperimentu šovu, kurā katrs eksperiments
tika skaidrots no dabaszinātņu mācību priekšmetu skatpunkta, un prāta ilūziju nodarbību,
kurā tika atklātas sakarības veiksmīgu triku realizācijai, ko mēs kā skatītāji nemaz
nepamanām.
10.septembrī skolā notika pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, kur ar balsu vairākumu
par skolas prezidenti tika ievēlēta 11.a klases skolniece Enia Kaņepēja. Apsveicam ar
panākumiem un lai izdodas realizēt iecerētās idejas!
11. un 12. septembrī skolā projekta SAM 8.3.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001) notika praktisko nodarbību cikls
dabaszinātnēs sadarbībā ar 3D Mobilo planetāriju. Šajās dienās bija iespējams iepazīt Zemes
pastāvīgo ceļojumu, Astronomītu, Nonokams – ceļojums uz biopasauli, Gaismas valstību,
Piena ceļu, Pastaigu pa zvaigžņu ratu.
17.septembrī pie 1.-4. klašu skolēniem viesojās leļļu teātris “Tims” ar izrādi
“Draudzības skola”.
Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 20. septembrī Pļaviņu kultūras centrā 5.7.klašu skolēni noskatījās Latvijas simtgades projektā tapušo I. Kolmanes spēlfilmu "Bille",
kas uzņemta pēc Vizmas Belševicas darba motīviem.
Olimpiskā nedēļa aizsākās ar Futbola dienām.
Rezultāti pa klašu grupām:
2.-4. kl. grupā 1.vieta 4.b klases komandai
5.-7.kl. grupā 1.vieta 6.a klases komandai, kas superfinālā cīnījās ar 8.-9.kl. grupas
uzvarētāju 8.a klasi.
21.septembrī 1.-12. klašu kolektīvi un skolotāji aktīvi iesaistījās sportiskās nodarbēs
Olimpiskās dienas ietvaros. Šogad “Olimpiskās dienas 2018” devīze Latvijā ir “Teniss
vieno!”, un tā ir veltīta Olimpiskā sporta veida – tenisa – popularizēšanai. Aktivitātes
noritēja gan skolas iekšpagalmā, gan skolas stadionā. Kā jau katru gadu, diena aizsākās ar
Olimpiskā karoga pacelšanu un Olimpisko rīta vingrošanu, bet turpinājās ar dažādām
stafetēm un sportiskām aktivitātēm. Sakarsušos sportot gribētājus nedaudz atvēsināja
Ekoskolas piedāvātā sporta disciplīna ar precizitātes un azarta elementiem.
Lūk, arī Olimpiskās dienas rezultāti:
1. vieta – 4.b klasei skolotāja S. Meldere
2. vieta – 6.b klasei skolotāja I. Bērziņa
3. vieta – 1.a klasei skolotāja I. Baginska
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