Informatīva lapa!

4.novembrī Lāčplēšu skrējiens

1.semestrī mācību ekskursijas
9.oktobrī 5.kl. izzinošas aktivitātes
Jaunlaices muižā un Alūksnes
Bānīša stacijā (Latvijas skolas
somas ietvaros)
11.oktobrī 8., 9.kl.Valmieras teātra
izrādes, Valmieras tehnikuma,
Vidzemes TV apmeklējums
(Latvijas skolas somas ietvaros)
6.novembrī 6.,7.kl. A.Pumpura
Lielvārdes muzeja, interešu
izglītības centra “Lielvārds” un
“Zelmas maiznīcas” apmeklējums,
6.decembrī zinātniskā centra
AHHAA Tartu apmeklējums
17.decembrī 2.-4.kl. aktivitātes
Alūksnes Bānīša stacijā, kalēja
darbnīcā (Latvijas skolas somas
ietvaros)

Pasākumi I semestrī
30.sepembrī Miķeļdienas izstāde
“Ražas parāde”

1.oktobrī skolas dzimšanas diena

3.oktobrī skolēni sveica skolotājus
Skolotāju dienā

11. – 14.novembrī Erasmus +
dalībvalstu skolotāju vizīte skolā

Latvijas nedēļa skolā
11.novembrī plkst.10:00 Erasmus+
projekta dalībvalstu vizītes atklāšanas
pasākums
12.novembrī plkst.10:00 tikšanās ar Valsts
robežsargiem
un
robežsardzes
suņu
paraugdemonstrējumi
14.novembrī
zemessargiem

plkst.10:00

tikšanās

ar

Skolēnu pašpārvaldes organizēts konkurss
PII “Pienenīte” sagatavošanas grupas
bērniem
15.novembrī plkst.9:00 konkurss “Ko tu zini
par Latviju?”
Muzikāls sveiciens Latvijai dzimšanas dienā

14.oktobrī Dzejas stunda

14. – 18.oktobrī Karjeras nedēļa
Sākumskolas skolēnu brauciens uz
VUGD Gulbenes daļu.
1.kl.skolēnu ekskursija uz IIC
“Dzelceļš un tvaiks”
6.,7.kl. skolēnu fotostudijas Milze,
SIA “Skrīveru saldumi”
apmeklējums
8.kl.skolēni iejutās teātra režisora,
skatuves mākslinieku lomā
7.,8.kl.skolēni piedalījās sporta un
prāta sacensībās “Lielā balva”

11.novembrī Valsts robežsardzes
Viļakas pārvaldes
Kinologu nod.
kinologi ar
saviem suņiem

Sadarbība ar PII “Pienenīte”
sagatavošanas grupas bērniem –
konkurss bērnudārzā, ciemošanās
Gulbīša pamatskolā

15.novembrī konkurss “Ko tu zini
par Latviju?”

2.decembrī
Ziemassvētku
eglīšu
“iedegšana”
skolā
12.decembrī Labdarības akcijas
noslēgums, koncerts SAC “Siltais”
un “Alejas”.

15.novembrī muzikāls sveiciens
Latvijas dzimšanas diena

19.decembrī skolas Ziemassvētku
koncerts

Izglītības kvalitātes valsts dienesta komisijas lēmums: Gulbīša pamatskola akreditēta uz sešiem gadiem.
Skolēni par skolu.
Pozitīvais
Turpmāk veicamais
 Atsaucīgi skolotāji
 Atjaunot un papildināt sporta inventāru
 Skolā ir daudz dažādu jautru, izzinošu
 Sporta laukuma labiekārtošana (skolēni labprāt
konkursu un pasākumu (tos organizē arī paši
piedalītos darbos)
skolēni)
 Sporta zālei sienām atjaunot krāsu
 Stundas ir radošas, tās kļuvušas interesantākas
 Tualetēm nepieciešams kosmētiskais remonts
 Reizēm stundas notiek ārpus skolas telpām
 Pilnveidot saskarsmes kultūru starp skolēniem
 Skola ir silta
 Vēlētos “pufus” vai vēl vienu solu gaitenī
 Interesanti un radoši pulciņi
 Skolēni varētu organizēt spēļu pēcpusdienas
 Daudz pamācošu lekciju, kas noder ikvienam
 Skolēni organizē klases vakarus, atbilstošu
tematikai
 Netālu no skolas ir bibliotēka
 Netālu no skolas ir veikals
Plānotie ārpusstundu pasākumi II semestrī
Pasākums
Laiks
Klašu mācību ekskursijas
februāris – maijs
Turpinās aktivitātes Erasmus + projektā “Mācīšana un mācīšanās
skolēnu vizīte Francijā
izmantojot fotogrāfijas mākslu”
11. – 15.maijs
PII “Pienenīte” sagatavošanas grupas bērnu un vecāku viesošanās skolā
1 reizi mēnesī
Pasākumi sadarbībā ar Jaungulbenes pagasta bibliotēku.
februāris – maijs
Spēļu pēcpusdienas SAC “Siltais”
1 reizi mēnesī
1991.gada barikāžu atceres diena
20.janvāris
Erudīcijas konkurss “Vai taisnība?”
30.janvāris
Projekta dienas. Tēma “20.gs.skolas stāsti”
29.,30.,31.janvāris
Ziemas sporta diena
31.janvāris
Dzimtās valodas diena
21.februāris
Vecāku diena skolā
februāris/marts
1949.gada 25.marta atceres stunda
marts
Lieldienu aktivitātes SAC “Siltais”
aprīlis
Lieldienu pasākums
aprīlis
4.maija svētki (svinīgā līnija)
30.aprīlis
Skolas “labinieku” ekskursija
maijs
Sporta diena
maijs
Zvaniņa svētki 9.klasei
15.maijs
Mācību gada noslēguma pasākums/koncerts
29.maijs
no 2.septembra līdz
Konkurss “Gada skolēns”
15.maijam
9.klases izlaidums
jūnijs
Pasākumu laiks var mainīties.
Lūdzu sekojiet informācijai e-klases e-pastā, ja nav piekļuves e-klasei, sazinieties ar skolas lietvedi pa
tālruni 64471780 vai sūtot e-pastu gulbis@gulbene.lv.
Aktuāla informācija tiek ievietota skolas mājas lapā gulbisaskola.lv un skolas facebook lapā.
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