
PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIM – VECĀKIEM 

 
Informācija! 

✓ No 06. janvāra skolotāja palīga - Tamāras Ribakovas vietā turpmāk uz aizvietošanām grupā 
( personāla saslimšana, kursu apmeklējumi…)  strādās skolotāju palīgs - Daiga Lauska. T. 
n.  - 29153754 

✓ Līdz 2020.gada 05. janvārim „Mārīšu” un „ Taureņu” grupiņas darbosies apvienotā režīmā 

– skolotāja grupā – Justīne Cīrule, „ Cālīšu” grupā – skolotāja: Madara Marksa.   
✓ Čaklie darba rūķi ir varen labi pastrādājuši, un tā, balstoties uz vecāku, bērnu, iestādes 

personāla un administrācijas balsošanu, nolemts, ka „Pasaku Valstības” Gaujas iela 2B 
nosaukums ir VARAVĪKSNES PILS”, filiāles Gaujas ielas 4 nosaukums ir 
 „ ZVAIGZNĪŠU PILS”.  

Gaidīsim kopīgo „Pasaku Valstības” dzimšanas dienu un svinēsim svētkus visi kopā! ☺     

Datums Pasākums /Aktivitāte Laiks/Vieta/atbildīgais

09 „Taureņu” grupas mācību nodarbība ĀDAŽU BIBLIOTĒKĀ 10.00/Gr. skolotāja

10 TEATRĀLA IZRĀDE  „ZINĪTE UN NEZINĪTE” 16.30 – 17.10/Svētku zālē

13 Seminārs skolotājām Erasmus + Pieredzes apmaiņa Zviedrijas 
pirmsskolā (Filiālei)

13.30 – 14.30/ Gaujas iela 
4, zīmēšanas telpa 
Monta/

14 „Mārīšu” grupas mācību nodarbība ĀDAŽU BIBLIOTĒKĀ 10.00/ Gr. skolotājās

16 Seminārs skolotājām Erasmus + Pieredzes apmaiņa Zviedrijas 
pirmsskolā

13.30 – 14.30 Monta/ 
Gaujas iela 2b/Svētku zāle

17 KERAMIKA „Taureņi” – 15.30, „Mārītes” – 16.30, „Cālīši” – 16.00 No plkst.15.30/ 
Pulc. Skolot.

17 Vecāku pēcpusdiena „ Taureņu” gr. vecākiem pie sk. Montas 17.00 – 19.00/ 
Gr. skolotāja

21 Vecāku pēcpusdiena „Cālīšu” gr. vecākiem pie sk. Madaras 17.00 – 19.00/ 
Gr. skolotāja

22 Vecāku pēcpusdiena „ Mārīšu” gr. vecākiem pie sk. Justīnes 17.00 – 19.00/ 
Gr. skolotāja

23 VECĀKU SAPULCE „TAUREŅU” GR. VECĀKIEM 
 (bērna gatavība skolai) Ciemos pārstāvis no Ādažu sākumskolas.

18.00/Taureņu grupā

27 - 31 BĒRNU GRĀMATU IZSTĀDE – „Mana mīļākā grāmata” Nedēļas garumā/ 
Gr. skolot.

27 SEMINĀRS SKOLOTĀJĀM 
„ SKOLA2030 – PIRMSSKOLAS PROGRAMMA” 

(sem. vada vad. vietn. S. Sīle, metodiķe M. Kulbe)

13.30-15.00 
ZĪMĒŠANAS TELPĀ

29 JANVĀRA MĒNEŠA SVĒTKI – svētki mums pašiem. 
Katras grupiņas bērni kopā ar skolotājām parāda / nodzied / nodejo / 
izspēlē / pastāsta ko ir apguvuši / uzzinājuši šajā mēnesī ar prieku 
daloties tajā ar cietiem! Tie ir svētki mums pašiem! ☺

10.00 – 11.00/ Svētku zāle



            
Lai Ziemassvētkos atnākusī gaisma un miers pavada Jūs visu nākamo gadu,  
un mierpilnās domas palīdz veikt visus ikdienas darbiņus!  

Metodiķe: M.Kulbe


