


No#kumi	  septembrī	  

Mūsu	  skolas	  ikdienas	  dzīve	  ir	  bagāta	  
ar	  dažādiem	  no#kumiem.	  Mācību	  gads	  ir	  #kko	  
sācies,	  bet	  jau	  ir	  no#kuši	  daudzi	  pasākumi.	  



No#kumi	  septembrī	  
•  Zinību	  dienas	  pasākums	  1.septembrī	  –	  
Vissvarīgākais	  no#kums	  pirmklasnieka	  un	  
divpadsmitklasnieka	  dzīvē.	  

•  Skolas	  sporta	  diena	  –	  9.	  septembris.	  Spor#skas	  
ak#vitātes	  ikvienam.	  Sacensības,	  neparastas	  
stafetes	  un	  balvas	  uzvarētājiem.	  

•  Skolas	  parlamenta	  1.sanāksme	  –	  19.septembris.	  
Tiek	  apspries#	  jautājumi	  par	  darba	  organizāciju	  
šajā	  mācību	  gadā,	  sadalī#	  pienākumi,	  izteik#	  
priekšlikumi	  turpmākajam	  darbam.	  



•  Mācību	  ekskursija	  uz	  TV	  torni	  un	  Brīvdabas	  
muzeju	  22.sept.	  Piedalās	  1.,2.,3.,4.,5.	  klases.	  

•  Kinostudijas	  apmeklējums	  27.septembris.	  
6.klases	  skolniekiem	  un	  ci#em	  interesen#em	  
bija	  iespēja	  iepazī#es	  ar	  kinostudijas	  darbu,	  
uzzināt	  filmēšanas	  noslēpumus.	  

•  Saeimas	  apmeklējums	  vidusskolas	  klašu	  
skolēniem	  	  -‐	  	  23.	  sept..	  11.	  un	  12.klašu	  
skolnieki	  iepazinās	  ar	  valdības	  darbu.	  

•  Konkurss	  8.klašu	  skolniekiem	  „Vides	  erudīts”	  
–	  26.septembrī.	  Mūsējiem	  2.vieta	  	  starp	  visām	  
Jūrmalas	  skolām.	  Malači!	  



•  „Jauniešu	  kafija	  ar	  poliNķiem”	  28.septembrī.	  Šo	  
pasākumu	  Rīgā	  apmeklē	  11.klases	  skolnieki	  
Edgars	  Venckuss	  un	  Marta	  Miezīte.	  

•  Gruzijas	  cirka	  „Magic	  Show”	  viesizrādes	  skolā	  
29.septembrī	  –	  skolas	  sporta	  zālē	  valdīja	  maģisks	  
un	  jautrs	  noskaņojums.	  

•  Skolotāju	  dienas	  svinības,	  30.septembrī	  –	  ar	  
koncertu,	  skolēnu	  veido#em	  uzdevumiem	  
skolotājiem.	  

•  Olimpiskā	  diena	  –	  30.septembrī.	  Skolēni	  piedalās	  
pilsētas	  sporta	  pasākumos,	  bet	  viss	  skolas	  
kolekVvs	  piedalās	  Olimpiskās	  dienas	  Rīta	  rosmē.	  



No#kumi	  oktobrī	  

Arī	  oktobrī	  mēs,	  ķemernieki,	  esam	  akVvi,	  
cenšamies	  visur	  piedalī#es	  un	  līdzdarbo#es.	  



No#kumi	  oktobrī	  
•  Dzīvnieku	  aizsardzības	  diena	  4.oktobrī.	  –	  Visi,	  
īpaši	  sākumskolas	  skolēni,	  atcerējāmies	  mūsu	  
„mazos	  brāļus”.	  

•  Teātra	  studija	  Varavīksne	  ar	  izrādi	  „Dakteris	  „Ai,	  
kā	  sāp”!”	  6.oktobrī.	  –	  priecēja	  	  	  	  1.-‐5.klašu	  
skolniekus.	  

•  Ekskursijā	  uz	  Siguldu	  7.oktobrī	  –	  devās	  6.	  –	  
11.klašu	  skolēni	  ar	  audzinātājiem.	  	  

•  Vides	  pētnieku	  konkursa	  2.vietas	  ieguvēji	  –	  
12.oktobrī	  –	  devās	  iepazī#es	  ar	  ĶNP	  darbību,	  
dabiskās	  vides	  izzināšanu,	  saglabāšanu.	  



•  Kopēja	  fotografēšanās	  14.oktobrī	  –	  skolā	  
viesojās	  ikgadējie	  fotogrāfi.	  Visi	  ir	  saposušies!	  

•  6.,7.klasēm	  bioloģijas	  mācību	  stunda	  ĶNP	  
18.oktobrī.	  –	  stunda	  no#ek	  pie	  jūras.	  

•  Ekskursija	  uz	  Vecrīgu	  19.oktobrī.	  –	  Tajā	  
piedalās	  5.	  –	  9.klases.	  

•  Seminārs	  pedagogiem	  par	  e-‐vidi	  26.oktobrī	  –	  
Pedagogi	  padziļināja	  savas	  zināšanas	  par	  e-‐
klases	  iespējām	  un	  priekšrocībām.	  

•  31.	  oktobris	  –	  atsākās	  mācības	  pēc	  brīvlaika.	  



No#kumi	  novembrī	  

Novembris	  –	  rudens	  pēdējais	  mēnesis,	  
šogad	  ir	  neparas#	  silts.	  Droši	  vien	  tāpēc	  
Ķemeru	  vidusskolā	  skolā	  no#ek	  arvien	  
interesantāki	  	  un	  aizraujošāki	  pasākumi.	  



No#kumi	  novembrī	  
•  Skolas	  padomes	  sēde	  –	  2.novembrī	  –	  ievēl	  skolas	  
padomes	  priekšsēdētāju!	  Apsveicam!	  

•  Skolā	  viesojas	  policijas	  pārstāvji	  –	  arī	  
2.novembrī	  –	  no#ek	  #kšanās	  ar	  
5.klases	  skolniekiem.	  KārVbai	  jābūt!	  

•  Mūsu	  skolēni	  piedalās	  JVĢ	  atklātajā	  olimpiādē	  –	  
8.	  novembrī	  –	  Turp	  devās	  7.	  un	  8.	  klases	  
skolnieki.	  Malači!	  Startēja	  labi!	  

•  Valodu	  metodiskā	  nedēļa	  –	  8.novembris	  
-‐17.novembris.	  No#ka	  dažādas	  ak#vitātes	  un	  
atklātās	  stundas,	  uz	  tām	  bija	  aicinā#	  skolēni	  un	  
viņu	  vecāki.	  



•  MārNņdienas	  gadaNrgus	  1.-‐5.	  klasēm.	  –	  
10.novembrī	  –	  Sākumskolas	  skolēni	  ne	  #kai	  
pirka	  un	  pārdeva,	  bet	  arī	  gāja	  rotaļās.	  

•  Lāčplēša	  dienas	  svinības	  	  -‐	  11.novembrī	  –	  Šajā	  
dienā	  no	  rīta	  vēstures	  skolotājs	  Kaspars	  
Grīnbergs	  stāsVja	  par	  mūsu	  valsts	  vēsturi.	  Pēc	  
stundām	  no#ka	  pasākums,	  kurā	  puiši	  cīnījās	  
par	  Lāčplēša	  #tulu.	  Dienas	  noslēgumā	  lāpu	  
gājiens;	  pievienojās	  arī	  ci#	  ķemernieki.	  

•  Svētku	  koncerts	  –	  17.novembrī	  –	  Skan	  
dziesmas	  un	  dzejoļi	  par	  Latviju,	  atgādinot,	  ka	  
mūsu	  Dzimtene	  ir	  vismīļākā	  un	  vislabākā.	  



•  Gaismas	  ceļa	  veidošana	  –	  18.novembra	  vakars	  –
nesot	  mazās	  sveču	  liesmiņas,	  bērni	  centās	  
izveidot	  īstu	  Gaismas	  ceļu	  no	  skolas	  līdz	  
Avo#ņam.	  

•  Dabas	  zinību	  un	  matemāNkas	  metodiskā	  nedēļa	  
–	  21.nov.	  līdz	  	  30.	  novembrim	  –	  Šajā	  laikā	  no#ka	  
atklātās	  stundas,	  matemā#kas	  olimpiāde,	  
aizraujošās	  fizikas	  starpbrīdis	  u.c.	  pasākumi.	  

•  Skolas	  un	  klašu	  adventes	  vainagu	  iesvēhšana	  –	  
28.	  novembrī	  –	  mācītājs	  pastāsVja	  par	  adventes	  
jēgu,	  izskaidroja	  skolēniem	  Ziemassvētku	  
gaidīšanas	  laika	  būVbu.	  



•  Visā	  novembra	  laikā	  noNka	  atklātās	  studas	  –	  
skolotājas	  Līga	  Kāpa,	  Vivita	  Berne,	  Sarmīte	  
Pastare,	  Tamāra	  Kronberga,	  Ludmila	  
Grečaņika	  demonstrēja	  savu	  prasmi	  dažādu	  
stundu	  vadīšanā.	  

•  Klašu	  vecāku	  sapulces	  –	  no	  3.	  nov.	  –	  25.	  nov.	  	  
Visās	  klasēs	  no#ka	  klašu	  vecāku	  sapulces.	  Liels	  
paldies	  #em	  vecākiem,	  kuri	  atnāca,	  kurus	  
interesē	  viņu	  bērnu	  dzīve	  skolā.	  



No#kumi	  decembrī	  

Decembris	  –	  gada	  pēdējais	  mēnesis.	  
Atskatāmies	  uz	  padarīto,	  izvērtējam	  

veikumu.	  Arī	  šajā	  mēnesī	  padarīts	  daudz.	  



No#kumi	  decembrī	  
•  Lekcija	  par	  ērgļiem	  –	  1.decembrī	  –	  daudz	  jaunu	  
uzzina	  vecāko	  klašu	  skolēni.	  

•  Skolas	  vecāku	  sapulce	  –	  8.decembrī	  –	  labi	  
apmeklēta.	  Mūsu	  vecākiem	  interesē	  viss	  jaunais,	  
kas	  no#ek	  skolā.	  

•  Pedagoģiskais	  konsilijs	  9.,	  11.,	  12.	  klasēm	  –	  
8.decembrī	  –	  #ek	  analizēta	  skolēnu	  aieksme	  
pret	  mācību	  darbu,	  viņu	  perspekVva.	  

•  Sākumskolas	  metodiskā	  nedēļa	  –	  12.dec.	  līdz	  
23.dec.	  –	  šajā	  nedēļā	  paredzē#	  daudz	  un	  dažādi	  
pasākumi	  sākumskolas	  skolēniem.	  



•  Ekskursija	  uz	  Latvijas	  Banku	  –	  „Naudas	  
pasauli”	  –	  14.decembrī	  Ekonomikas	  mācību	  
stunda	  LB.	  Piedalās	  9.,	  11.,	  12.	  klases.	  

•  Teātra	  izrādes	  „Baltrozīte	  un	  Sārtrozīte”	  
apmeklējums	  Rīgā	  –	  15.decembrī	  –	  
Sākumskolas	  klases	  apmeklē	  teātri	  Rīgā.	  

•  No	  12.	  decembra	  skola	  #ek	  rotāta	  
Ziemassvētkiem.	  Visur	  jūtamas	  svētku	  
noskaņojums.	  	  

•  Sākumskolai	  Jautrā	  pēcpusdiena	  ar	  dzejoļiem	  
un	  rotaļām	  –	  19.decembrī	  –	  1.-‐4.	  klašu	  skolēni	  
iet	  rotaļās	  un	  skaita	  dzejoļus	  par	  ziemu	  un	  
Ziemassvētkiem.	  



•  Lielās	  skolas	  egles	  dekorēšana	  –	  
20.decembrī	  –	  šis	  darbiņš	  #ek	  uz#cēts	  
absolventu	  klasēm,	  devītajiem	  un	  
divpadsmitajiem.	  

•  Pedagoģiska	  sēde	  –	  20.decembrī	  –	  sākam	  
skaiVt	  iegūtos	  rezultātus!	  

•  Skolas	  eglīte	  –	  21.decembrī	  –	  Šis	  pasākums	  
sadalās	  trīs	  daļās:	  skolēnu	  koncerts,	  piparkūku	  
pauze	  ar	  sulu	  un	  tor#,	  sākumskolas	  teātra	  
izrāde.	  

•  Darbu	  izstāde	  –	  21.decembrī	  –	  skolēnu	  darbu	  
izstāde	  izvietota	  23.kabinetā,	  lai	  vecāki	  un	  
viesi	  var	  iepazī#es	  ar	  viņu	  veikumu.	  



•  22.decembrī	  –	  sākumskolai	  Ziemassvētku	  
pasākumi	  turpinās.	  Viesos	  ieradušās	  
Sniegpārsliņas	  no	  teātra.	  

•  Karaoke	  vakars	  –	  22.decembrī	  –	  piedalās	  7.	  
-‐11.klašu	  komandas,	  kā	  arī	  skolotāju	  komanda.	  

•  Svētbrīdis	  baznīcā	  –	  23.decembris	  –	  koncerts	  
un	  svētbrīdis	  baznīcā.	  Pārdomu	  mirklis	  ir	  
nepieciešams	  visu	  vecumu	  cilvēkiem.	  

•  Liecību	  saņemšana	  –	  23.decembris	  –	  beidzās	  
šī	  mācību	  gada	  1.semestris.	  Varam	  izsvērt	  
iegūtos	  vērtējumus,	  izvērtēt	  plusus	  un	  
mīnusus.	  



No#kumi	  janvārī	  

Janvāris	  –	  pirmais	  gada	  mēnesis.	  Ir	  pavadīts	  
vecais	  un	  sagaidīts	  jaunais	  gads,	  

izskanējuši	  laimes	  vēlējumi,	  zīlēts	  un	  minēts,	  
kas	  jauks	  un	  labs	  gaidāms	  2012.gadā.	  

Skolēniem	  turpinās	  garais	  ziemas	  brīvlaiks.	  
Taču	  jau	  9.janvārī	  visi	  atkal	  esam	  skolā!	  



No#kumi	  janvārī	  
•  Pirmā	  jaunsargu	  nodarbība	  –	  11.janvārī	  –	  
jauna	  vadītāja	  Ilze	  Ledauniece.	  	  

•  Skatuves	  runas	  konkurss	  skolā	  –	  17.janvārī	  –	  
prasība	  noskaiVt	  dzejoli	  un	  lasīt	  prozas	  
fragmentu.	  Uzvarētāji	  startēs	  pilsētas	  skatuves	  
runas	  konkursā.	  

•  Skolas	  „Pop-‐ielas”	  konkurss	  –	  27.janvārī	  –	  .	  Tā	  
ir	  iespēja	  izteikt	  sevi,	  savas	  jūtas	  caur	  dziesmu	  
un	  deju.	  



•  Vides	  izziņas	  spēļu	  konkurss	  „IepazīsN	  vidi”–
30.janvārī-‐	  piedalās	  7.-‐9.	  klašu	  skolēni	  ar	  pašu	  
izgatavotām	  galda	  spēlēm.	  

•  Slidotavas	  apmeklējums	  –	  31.janvārī	  –	  visa	  
pamatskola,	  neskato#es	  uz	  ziemas	  vēso	  laiku,	  
dodas	  slidot.	  

•  Pirmā	  projektu	  darbu	  rakshšanas	  diena	  –	  31.	  
janvāris	  –	  viss	  darbs	  jāsaplāno,	  jāizlemj	  ko	  un	  
kā	  darīt.	  

•  Vēl	  viena	  interakhvā	  tāfele	  –	  31.janvārī	  –	  
uzstādīta	  latviešu	  valodas	  kabinetā!	  	  



No#kumi	  februārī	  

Februāris	  –	  gada	  visaukstākais	  mēnesis.	  Šajā	  
laikā	  visi	  paras#	  meklē	  siltākos	  cimdus	  
un	  zeķes.	  Taču	  arī	  šomēnes	  skolā	  no#ek	  

daudzi	  un	  dažādi	  pasākumi.	  



No#kumi	  februārī	  
•  Skolas	  Padomes	  sēde	  –	  noNek	  8.februārī	  –	  	  
dalībnieki	  #ek	  informē#	  par	  1.	  semestrī	  
paveikto.	  

•  Pilsētas	  POP	  ielas	  konkurss-‐	  9.februārī	  -‐	  abas	  
mūsu	  komandas	  (skolas	  konkursa	  
uzvarētājas),	  2.-‐4.kl.	  un	  5.-‐6.klašu	  meitenes,	  
startē	  ļo#	  labi.	  

•  Slidotavas	  apmeklējumi	  skolai	  turpinās	  –	  10.	  
un	  24.	  februārī	  –	  Visi	  ar	  lielu	  prieku	  izbauda	  šo	  
iespēju.	  Slidot	  vēlās	  ne	  #kai	  skolēni,	  bet	  arī	  
skolotāji.	  



•  Projektu	  dienas	  skolā	  –	  14.,	  15.,	  16.	  februārī	  –	  lai	  
gan	  stundu	  nav,	  visi	  skolēni	  ir	  ļo#	  noslogo#.	  Šajās	  
dienās	  9.	  un	  12.	  klasēm	  no#ka	  eksāmenu	  
modelēšana.	  

•  IepazīNes	  ar	  Rīgas	  piena	  kombināta	  darbu	  –	  15.	  
februārī	  -‐	  	  Sākumskolas	  klases	  dodas	  projektu	  
nedēļas	  ietvaros.	  

•  Planetārijs	  skolā	  –	  17.februārī.	  –	  iebraucis	  no	  
Igaunijas.	  Visiem	  5.	  –	  12.	  klašu	  skolēniem	  ir	  
iespēja	  pavērot	  zvaigznes	  un	  izzināt	  Piena	  ceļa	  
noslēpumus.	  

•  Sniega	  skulptūru	  fesNvāls	  –	  22.februārī	  –	  izvērtās	  
par	  paVkamu	  un	  interesantu	  piedzīvojumu.	  



No#kumi	  martā	  

Marts	  –	  pavasaris	  ir	  sācies,	  pirmie	  gājputni	  ir	  
atgriezušies	  un	  kaķi	  arī	  jau	  dzied…	  Piesaulītē	  ir	  

sil#,	  bet	  gaiss	  vēl	  auksts	  un	  ziemeļu	  pusē	  
uzglūn	  pavasara	  saaukstēšanās	  bacilis.	  



No#kumi	  martā	  
•  Ekskursija	  uz	  Tehnoannas	  pagrabiem	  –	  1.	  
martā	  –	  organizēta	  7.-‐11.klasēm.	  Ir	  interesan#	  
visu,	  kas	  mācīts	  fizikā,	  ķīmijā	  un	  bioloģijā	  
pārbaudīt	  pašam	  ar	  savām	  rokām.	  	  

•  Talantu	  fabrikas	  šovs	  –	  8.martā	  –	  no#ek	  
jubilejas	  koncerts!	  Jau	  pagājuši	  10	  gadi,	  kopš	  
pirmo	  reizi	  sākām	  meklēt	  talantus	  sākumskolā,	  
skolotājas	  Līgas	  Kāpas	  vadībā.	  	  

•  Projektu	  prezentācija	  –	  9.martā	  –	  Skolēni	  
prezentē	  savus	  projektu	  darbus.	  	  



•  Karjeras	  dienas	  skolā:	  
ü –	  20.	  martā	  –	  Igors	  Stāde	  iepazīs#na	  
interesentus	  ar	  operatora	  darbu;	  viņš	  strādā	  
Latvijas	  Televīzijā.	  

ü 	  -‐	  	  26.	  martā	  –	  policijas	  diena	  skolā.	  Ierodas	  
policijas	  pārstāvji.	  

ü 	  -‐	  	  27.	  martā	  –	  par	  augstskolas	  pareizāku	  izvēli	  	  
stāsVja	  11.	  un	  12.	  klašu	  audzēkņiem.	  

•  „Cilvēku	  likteņi”	  –	  22.	  un	  23.martā	  -‐	  Viena	  no	  
Latvijas	  melnajām	  dienām	  ir	  25.marts.	  
Vēstures	  skolotājs	  Kaspars	  Grīnbergs	  veidoja	  
pasākumus,	  lai	  ieskaVtos	  šajā	  baisajā	  laikā...	  



•  Konkurss	  „Ola-‐	  mandala”	  –	  
19.marta.-‐27.martam.	  –	  Lieldienu	  
ieskaņu	  pasākums.	  Skolēnu	  izdaiļotās	  olas	  ir	  
izvietotas	  tema#skā	  izstādē.	  

•  Skolas	  „Miss	  un	  Misters”	  konkurss	  –	  28.martā.	  –	  
Sacentās	  pamatskolas	  zēni	  un	  meitenes.	  	  

•  Mūzikas	  skolas	  jauniešu	  koncerts	  –	  29.	  martā	  –	  
pasakaini	  skaists	  pasākums.	  Starp	  #em	  mūzikas	  
vidusskolas	  skolēniem,	  kuri	  uzstājās,	  bija	  arī	  
vairāki	  mūsējie:	  Elizabete	  Grīnberga	  no	  5.klases,	  
Rojs	  Pinnis	  no	  7.klases,	  Gints	  Erdmanis	  –	  
Hermanis	  no	  8.klases.	  



No#kumi	  aprīlī	  
Aprīlis	  –	  Dienas	  atkal	  ir	  garas	  un	  gaismas	  ir	  

daudz!	  Zilās	  un	  baltās	  vizbulītes	  
Ķemeru	  mežos	  ziedēja	  kā	  trakas.	  	  

Skolēni	  skaita	  dienas	  līdz	  gaidītajai	  vasarai	  un	  
brīvlaikam.	  	  

Nopietnāki	  kļūst	  izlaiduma	  klašu	  audzēkņi.	  



No#kumi	  aprīlī	  
•  Mandalas	  olu	  konkurss	  1.	  -‐10.aprīlis.	  Visu	  skolu	  
apņēma	  olu	  izdaiļošanas	  sacensību	  gars.	  

•  Lieldienu	  pasākums	  ar	  olu	  ripināšanu,	  rotaļām	  
un	  dziesmām	  –	  10.	  aprīlī	  -‐	  organizēts	  1.	  –	  4.	  
klasēm.	  

•  Konsīlijs	  6.klasei	  –	  12.aprīlī	  –	  #ek	  analizēts	  
skolēnu	  darbs.	  Izcelts	  poziVvais,	  meklē#	  trūkumu	  
cēloņi,	  radī#	  risinājumi	  problēmām.	  

•  Karjeras	  dienas	  ietvaros	  –	  16.aprīlī	  –	  skolā	  
viesojas	  mediķu	  profesijas	  pārstāvji.	  6.	  –	  11.klašu	  
skolēni	  #ek	  iepazīs#nā#	  ar	  šīs	  profesijas	  
pārstāvjiem.	  



•  Ekskursija	  uz	  Rīgu,	  uz	  muzejiem	  –	  17.	  aprīlī	  –	  	  
	  	  	  	  	  5.-‐	  11.klašu	  skolēni	  vizuālās	  mākslas	  skolotājas	  
vadībā	  devās	  iepazīt	  Rīgas	  muzejus	  un	  izstāžu	  
zāles.	  

•  Pasākums	  vecākiem	  –	  19.aprīlī	  –	  skolotāji	  lasīja	  
vecākiem	  lekcijas	  par	  to,	  kas	  jāzina	  audzinot	  
bērnus,	  kāda	  ietekme	  ir	  lasītprasmei,	  par	  
enerģijas	  dzērienu	  kaiVgo	  ietekmi	  uz	  veselību.	  
Vecāki	  ieinteresējās,	  radās	  daudz	  jautājumu.	  

•  Lielā	  talka	  –	  20.aprīlī	  –	  Visi	  skolas	  skolēni	  kopā	  ar	  
skolotājiem	  devās	  sakopt	  skolas	  apkārtni	  un	  
tuvējo	  ceļu	  malas.	  

•  Dabas	  skola	  –	  20.aprīlī	  –	  Sākumskolas	  skolēni	  
ĶNP	  sāka	  lasīt	  lielo	  un	  aizraujošo	  „Dabas	  
grāmatu”.	  



No#kumi	  maijā	  
Maijs	  –	  un	  visi	  	  Ķemeri	  grimst	  ziedos.	  Arī	  skolā	  

jūtams	  pavasarīgs	  noskaņojums.	  
Mācību	  grāmatām	  jau	  var	  saredzēt	  

aizmugurējo	  vāku	  un	  burtnīcas	  beidzās.	  	  
Taču	  no#kumi	  un	  pasākumi	  rit	  strauji,	  viens	  

aiz	  otra.	  



No#kumi	  maijā:	  
•  ĶNP	  sagaida	  mūsu	  3.	  un	  4.klasi	  uz	  „Dabas	  
skolu”	  –	  3.maijā	  –par	  dabu	  un	  to,	  kā	  pavasari	  
sagaida	  viss	  dzīvais	  ap	  mums.	  

•  Svinīgā	  pasākums	  velhts	  1.	  un	  4.maija	  
svētkiem	  –	  3.maijā	  –	  	  ar	  audzēkņiem	  par	  
Latvijas	  vēsturi	  sarunājās	  vēstures	  skolotājs	  
Kaspars	  Grīnbergs.	  

•  ĶNP	  turpina	  izglītot	  sākumskolas	  bērnus	  –	  
7.maijā	  –uz	  „Dabas	  skolu”	  šoreiz	  #ek	  aicināta	  
2.klases	  skolēni.	  	  



•  Mātes	  dienai	  velhts	  koncerts	  –	  10.maijā	  –	  Visi	  
skolēni	  vēlās	  māmiņām	  parādīt	  visu,	  ko	  prot.	  	  

•  Un	  atkal	  ejam	  uz	  parku	  –	  11.maijā	  –	  šoreiz	  tur	  
dodas	  paši	  jaunākie	  –	  1.klase.	  	  

•  Velosipēdu	  Nesību	  kārtošana	  –	  11.maijā	  –	  
Aicinā#	  visi	  skolēni	  un	  ci#	  ķemernieki,	  kas	  
sasnieguši	  12	  gadu	  vecumu.	  	  

•  Karjeras	  dienas	  ietvaros	  –	  14.maijā	  –	  skolā	  
viesojas	  ugunsdzēsēju	  profesijas	  pārstāvji.	  	  

•  Skolā	  viesojās	  JVĢ	  teātris	  –	  15.maijā	  –	  ar	  
izrādi	  „Kaudzēm	  naudas”.	  



•  Klašu	  vecāku	  sapulces	  –	  maija	  2.nedēļā	  –	  
vecāki	  #ka	  informē#	  par	  nākamā	  mācību	  gada	  
aktualitātēm,	  #ka	  izsnieg#	  nepieciešamo	  
mācību	  līdzekļu	  saraks#	  nākamajam	  gadam.	  

•  „Pēdējais	  zvans”	  –	  18.maijā	  –	  skolas	  
absolven#	  pēdējo	  reizi	  devās	  uz	  audzināšanas	  
stundu.	  Viņiem	  mācību	  gads	  ir	  noslēdzies.	  
Tagad	  jāsāk	  gatavo#es	  valsts	  eksāmeniem.	  

•  Kūrortsvētku	  sezonas	  atklāšana	  –	  26.maijā	  –	  
arī	  mūsu	  skola	  gājienā	  #ka	  	  pārstāvēta.	  Mūsu	  
skolēnu	  parlamenta	  komanda	  ieguva	  2.	  vietu	  
pilsētā.	  Malači	  mūsējie!	  



•  Pavasara	  mācību	  ekskursija	  –	  29.maijā	  –	  
sākumskolas	  skolēni	  devās	  uz	  Tērve#.	  
Izstaigāja	  skaisto	  parku,	  uzkavējās	  Annas	  
Brigaderes	  muzejā.	  	  

•  Vides	  rallijs	  –	  30.maijā	  –	  interesants	  konkurss	  
starp	  klasēm	  ar	  kontrolpunktu	  meklēšanu	  
kartē,	  ar	  dažādiem	  uzdevumiem	  katrā	  vietā.	  
Šoreiz	  uzvarēja	  3.klases	  komanda!	  

•  Ekskursija	  uz	  Tartu	  –	  31.maijā	  –	  vecāko	  klašu	  
skolēni	  devās	  uz	  Igauniju,	  uz	  AHAA	  centru,	  un	  
apmeklēja	  akvaparku.	  Skolēniem	  ar	  labām	  
sekmēm	  ceļojums	  #ka	  dāvināts	  kā	  balva.	  



No#kumi	  jūnijā	  

Jūnijs	  –	  tas	  trakais	  eksāmenu	  laiks.	  Izlaidumu	  
klašu	  audzēkņi	  mācās	  un	  mācās.	  Aizmirsts	  tas	  
laiks,	  kad	  varēja	  kādu	  stundu	  „nobastot”	  vai	  

kādu	  nogulēt.	  Skolēni	  apzinās-‐	  vēl	  #kai	  
nedaudz,	  un	  viņi	  vairs	  nebūs	  viena	  klase,	  un	  
tādēļ	  katrs	  kopā	  pavadītais	  brīdis	  ir	  īpaši	  

svarīgs.	  



No#kumi	  jūnijā:	  
•  9.klases	  izlaidums	  –	  8.jūnijs	  –	  Visi	  eksāmeni	  
veiksmīgi	  nokārto#.	  Tagad	  pienācis	  laiks	  
izvēlē#es	  tālāko	  ceļu.	  	  

•  12.klases	  izlaidums	  –	  16.jūijā	  –	  Vidusskolēni	  
saka	  ardievas	  savai	  skolai.	  	  

•  Nometne	  „Meklējam	  talantus”	  sākumskolas	  
skolēniem	  –	  	  no	  4.jūnija	  līdz	  15.jūnijam	  –	  
bezmaksas	  dienas	  nometne	  28	  mūsu	  –	  
Ķemeru	  skolas	  –	  sākumskolas	  skolēniem.	  



•  Diennakts	  izdzīvošanas	  nometne	  II	  	  –	  no	  
13.jūnija	  līdz	  18.	  jūnijam	  –	  arī	  
bezmaksas,	  organizēta	  mūsu	  skolas	  skolēniem	  
no12	  gadu	  vecuma	  līdz	  18	  gadu	  vecumam.	  
Nometni	  organizējām	  kopā	  ar	  Jaunsardzes	  
centru	  un	  Jūras	  skautu	  organizāciju.	  	  



Paldies par uzmanību! J 


