Valodu nedēļa sākumskolā
Šogad Valodu nedēļa sākumskolā ieguva plašāku skanējumu. Dzimtā valoda,
angļu valoda, mākslas un mūzikas valoda, sporta valoda ...... tās ir skolēna ikdienā
sastopamās valodas. Kur vēl teātra valoda, draudzības valoda, dejas un kustību
valoda .... Visas iespējas nemaz nevar nosaukt.
Valodas nedēļas pasākumi sākās jau janvāra beigās, kad skolā izskanēja
skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2016”. Konkursa laureāti 5. februārī pārstāvēja
skolu Pierīgas novadu skolu konkursā un ieguva godalgotas vietas, kā arī iespēju
startēt jau nākamajā kārtā.
11. februārī savu varēšanu Latviešu valodas olimpiādē apliecināja 2. un 3.
klašu skolēni. Olimpiādes uzdevumi atšķīrās no ikdienā veicamajiem, tāpēc
sagādāja pārsteigumus un lika nopietnāk padomāt, nesteigties un atrast gan pareizās
atbildes uz jautājumiem, gan papildināt vārdu virknes, lasīt un spriest. Ieguvēji bija
visi, jo varēja parādīt sevi un izvirzīt tālākos mērķus, lai nākamajā gadā būtu vēl
labāki rezultāti.
Glītrakstu konkurss
16. februāra rītā skolā valdīja satraukums, jo gaidāms „Glītrakstu konkurss”.
„Kā būs? Vai spēšu? Man jau nekas nesanāk! Šodien pacentīšos vairāk! Es
pierādīšu....!” Kad satraukums norima un darbi jau bija apskatāmi skolas gaiteņos,
secinājām, ka, ja vien gribam, varam rakstīt ļoti glīti un kārtīgi. Tomēr vislielākais
prieks par 1. klašu skolēniem, kuri nu jau var droši noturēt rokās rakstāmo, roka
klausa, burti neniķojas un negāžas.
Tikšanās ar LNT žurnālistu
16. februārī 3., 4.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar LNT žurnālistu Uldi
Āboliņu. Viņš skolēniem pastāstīja par savu ikdienu, rādīja sagatavotos sižetus par
valstī aktuālām tēmām. Rosināja skolēnus būt kā „sūkļiem”, kuri nenoguruši
,,uzsūc” zināšanas un ieklausās skolotāju teiktajā. Žurnālists atbildēja uz
jautājumiem par savām skolas gaitām, dalījās pārdomās par to, cik šobrīd svarīgi ir
apgūt dažādas valodas, būt zinošam dažādu tautu kultūrās. Ceram, ka šī nebūs
pēdējā tikšanās un kādā no LNT raidījumiem būs sižets par Ādažu vidusskolu un tās
zinātkārajiem skolēniem!

Pasākums Ādažu novada bibliotēkā
17. februārī Ādažu novada bibliotēkā tikās sākumskolas jaunie literāti.
Konkursā „Radošais solis” varēja piedalīties ikviens 3., 4. klašu skolēns ar savu
pašsacerēto dzejoli, pasaku vai teiku. Visi skolēnu darbi tika apkopoti vienā
grāmatā, kur tos papildināja skolas biedru ilustrācijas. Noslēguma pasākumā skolēni
savus darbus lasīja un klausījās citu veikumu. Paveikto atzinīgi novērtēja mūsu viesi
– skolas direktore Dace Dumpe un Silvija Nora Kalniņš, Lotas un Līvas mamma,
kura solīja jauno autoru darbus nodot mūziķiem Ingusam Ulmanim un Aigaram
Voitišķim. Pasākumu vadīja 4. klases skolēni Gustavs Hugo Joksts un Ģirts
Zbitkovskis. Abiem puišiem šī bija pirmā pieredze kā pasākuma vadītājiem, bet tas
netraucēja viņiem justies atraisīti un iejusties rakstnieku lomās.
Latviešu un angļu valodas olimpiādes 4.klasēm
18. februārī lielā diena bija 4.klašu skolēniem, jo šodien viņu kārta piedalīties
gan Angļu valodas olimpiādē, gan Latviešu valodas olimpiādē. Satraukums pārņēma
gan vienus, gan otrus. Latviešu valodas olimpiādes dalībniekiem liela atbildība, jo
tikai viens no katras klases varēs pārstāvēt skolu Pierīgas novadu olimpiādē.
Konkurss „Erudīts”
19.februāris – konkurss „Erudīts” 1.klasēm un mazākumtautību skolēniem.
Pirmo klašu skolēni valodu nedēļu noslēdza ar darbošanos konkursā
“Erudīts”. Sadalījušies grupās un izdomājuši komandai nosaukumu, skolēni veica
radošus, izzinošus, asprātīgus uzdevumus: atšifrēja sakāmvārdus, lika burtu puzles,
domāja teikumus, kur visi vārdi sākas ar vienu burtu, meklēja atbildes uz “āķīgiem”
jautājumiem. Skolēni mācījās sadarboties, uzklausīt citu viedokli, arī uzņemties
iniciatīvu.
Apbalvošana
19. februāris – Valodu nedēļas noslēgums. Ar nepacietību tiek gaidīti
Latviešu un Angļu valodas olimpiādes, „Glītrakstu konkursa” rezultāti, kā arī
skatuves runas konkursa „Zvirbulis 2016” laureātu apbalvošana.
Paldies ikvienam, kurš nenobijās! Paldies skolotājām, kuras palīdzēja
sagatavoties, turēja īkšķus un mierināja, ja nepaveicās! Paldies vecākiem par
atbalstu!

