Spārīte
2016. gada novembris un decembris

Adventes vainagā mirdz svecītes. Pirmais sniegs jau nokusis. Klāt burvīgais
dāvināšanas un dāvanu saņemšanas laiks. Nav svarīgs dāvanas saturs - pati mazākā
konfekte var būt vislabākā dāvana, ja pasniedz to otram ar prieku!
Vēl mirklis un sāksies mācību gada visbrīnišķīgākais laiks – brīvdienas. Ziemas
prieku skolā rada brīnišķīgās dekorācijas, kuras paši esam griezuši, līmējuši,
veidojuši.

Rudens rotaļu jampadracis
19.oktobris bija īpaša diena, jo skolā
ciemojās “dzīvnieciņi”- Mārīte, Pīlīte,
Vardīte, Vistiņa un Kaķēns, lai kopā ar
skolēniem draiskotos un ietu rotaļās.
Skanot Ivara Rauša dziesmai “Ejam

mēs pa meža taku”, mācījāmies atpazīt
koku lapas un celt māju skudrām. Kas
var būt labāks pēcpusdienu, kura
pavadīt akopā ar draugiem.

Meistarības konkurss „Apdares darbi”
20. un 21.oktobrī Deniss Filipovs
un Juris Kuplis, kuri skolā apgūst
remontstrādnieka profesiju, kopā ar
skolotāju Māri devās uz Liepāju, lai
piedalītos Latvijas izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības
konkursā „Apdares darbi”. Konkursa
nolikums paredzēja, ka audzēkņiem
jāstrādā patstāvīgi, bez skolotāja

klātbūtnes. Divas dienas tika līmētas
tapetes, atbildēts uz teorētiskiem
jautājumiem par tapešu līmēšanu.
Rezultātā – iegūta pirmā vieta speciālo
pamatskolu grupā.
Īpašs prieks par braucienu uz
Liepāju bija Jurim, jo pirmoreiz tika
redzēta jūra.

Nāc un sporto sev par prieku!
9. novembrī Elektrum Olimpiskajā
centrā, Rīgā, piedalījāmies sporta
festivālā bērniem un jauniešiem ar
invaliditāti “Nāc un sporto sev par
prieku!” . Pasākumā varējām skriet,

izlādēt enerģiju. Festivāls „Nāc un
sporto sev par prieku!” – tās nav
sacensības. Šeit nav pirmās un otrās
vietas, tikai prieks par piedalīšanos.

Lāčplēša diena 11.novembris
11. novembris diena, kad latviešu
armija atbrīvoja no Bermonta karaspēka
Rīgu.
Skolā
svētkus
svinējām
10.oktobrī. Kopā ar skolēniem uz Pirmā
pasaules kara karavīru atdusas vietu

devās arī Cēsu Zemessardzes kareivji.
Audzēkņi ar interesi klausījās vada
komandiera R. Moļņika stāstā par
dienestu Afganistānā.

Valsts svētku pasākums
Katram no mums sarkanbaltsarkanā
lentīte, piesprausta sirds pusē. Ikdienā
ne katrs savās mājās varam radīt svinīgu
un svētkiem atbilstošu gaisotni, bet,
kopīgi svētkus svinot, izjūtam šo īpašo

valsts svētku noskaņu un kopības
sajūtu. Skolā Latvijas dzimšanas dienai
veltītajā svinīgajā pasākumā “Manas
mājas - Latvija” kopīgi dziedājām
dziesmas, skaitījām dzeju.

Labdarības pasākums ”Gaisa raķetes”
30.novembrī skolā viesojās zinātnes
centra Z(in)oo “burvju mākslinieki”.
Visa diena bija ziliem brīnumiem pilna.
Kopā ar ciemiņiem gatavojām raķetes,
kuras arī “palaidām gaisā”. Skolēni

piedalījās eksperimentu izrādē, atklājot
daudz brīnumu. Bijām ne tikai vērotāji,
bet arī aktīvi iesaistījāmies zilu zaļu
brīnumu radīšanā.

Pasaule ar mani
14.decembrī skolotājas Dace Šutka un
Baiba Jansone kopā ar skolēniem
Edgaru Ozoliņu, Ievu Kokorēviču,
Danielu Renmani, Kevinu Renmani,
Stefanu Balodi, Endiju Rosliku, Evitu
Freimani, Keriju Ābelīti, Natāliju
Ciganovu, Esmeraldu Reinholdi un
Aneti Nilli devās uz bērnu ar īpašām
vajadzībām radošo darbu izstādi
“Pasaule ar mani”. Izstādē darbojāmies
dažādās darbnīcās, varējām gatavot
svētku apsveikumus, filcēt, vērt pērlīšu

virtenes, izšūt karodziņus, krāsot
ornamentus.
Liels prieks par Jāni Bringuli, kurš
piedalījās
zīmēšanas
konkursā
“Ziemassvētku
pastkarte”.
Jānis
uzzīmēja divus zīmējumus, kuri izcēlās
ar īpašu košumu un dzīvīgumu.
Paldies skolotājām Dacei Šutkai un
Elitai Upei par skolēnu sagatavošanu
izstādei.

Lai gūtu pieredzi un jaunas iemaņas, mūsu skolas audzēkņi, kas apgūst
remontstrādnieka profesiju, arodapmācības skolotāja Māra pavadīti devās uz vietējo
kokapstrādes uzņēmumu „EKJU”. Mūsu skolai ir izveidojusies lietišķa, draudzīga un
abpusēji izdevīga sadarbība. Zēni uzņēmuma arhīvam montēja plauktus, kurus
iepriekš paši bija izgatavojuši.
Uzņēmuma „EKJU” vadība uzslavēja mūsu audzēkņus par labi un kvalitatīvi
padarīto darbu. Arī mūsu skolai šī sadarbība ir izdevīga, jo kā kompensāciju par
darbu, mūsu skolai ir pieejami kokmateriāli, kurus varam izmantot mācību procesā un
skolas remontdarbiem.
Audzēkņi piedalījās arī nelielā ekskursijā, kurā iepazinās ar uzņēmuma
ražošanas procesu un darba vietu organizēšanu.
Prieks par mūsu audzēkņiem! Paldies!

Vērts pieminēt:
* florbolistus – Agri un Arti Bētakus, Ingusu Matuli, Sendiju Ezeriņu, Edmundu
Alksni, Vitautu Ērmani, Denisu Filipovu, Juri Kupli, Gitu Šopu, Evitu Freimani, Keriju
Ābelīti, kuri skolas godu aizstāvēja Latvijas speciālās olimpiādes Vidzemes zonas
sacensībās.
* 11. novembra jautrās un krāsainās Mārtiņdienas svinības ”C” līmeņa
skolēniem. Skolotājas Inga un Ilona pacentās, lai šajos svētkos netrūktu Mārtiņdienas
cienastu un Mārtiņdienas jautrību. Rotaļās piedalījās Vilks, Zaķis, Lapsa, Kaza, Ragana
un Mārtiņgailis. Visi šie interesantie personāži sagaidīja viesus, kurus pacienāja un
aicināja rotaļās.
* 10. novembrī notika karjeras pēcpusdienu, kurā skolotāja Baiba skolēnus
iepazīstināja ar dažādām profesijām, uzdodot interesantus jautājumus un liekot pašiem
meklēt atbildes. Audzēkņi uzzināja, ar kādām profesijām ir saistīti viņu klasesbiedru
vecāki. Bija ieradušies arī bijušie skolas absolventi, kuri stāstīja par savām darba
gaitām.
* 9. novembrī atbildes uz jautājumiem par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu
pārtiku guvām Veselības laboratorijā. Pārvietojoties pa Veselības laboratorijas
stacijām, laiks pagāja nemanot. Dienas ieguvums bija draudzība, kopīgas dziesmas,
jaunas zināšanas un veselīgu ēdienu receptes.

Sveicam novembra un decembra jubilārus:
Emīlu Gabranovu
Elīnu Kruglešovu
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UZ TIKŠANOS NĀKOŠAJĀ “SPĀRĪTĒ” 2017.GADĀ:)

Mēs, “Spārītes” veidotājas, Iveta un Viktorija, sakām LIELU PALDIES par
atbalstu avīzītes sagatavošanā - Ingrīdai, Mārim, Dacei Šutkai, Kristīnei, Vijai,
Sandrai, Aivai.

