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2019.gads skaita pēdējās dienas, 

lai uz neatgriešanos ieietu gada skaitu 

vēsturē. Laiks nepielūdzami steidzas uz 

priekšu, atkal viens gads ir aizritējis vēja 

spārniem, līdzi aiznesot visus nedarbus 

un labos darbus, paturot atmiņā kaut ko 

nozīmīgu un svarīgu, kas atmiņās 

saglabāsies ar ši gada skaitli. Kādam tas 

būs ceļojums, kādam sasniegums, kādam pirkums – katram savs, bet noteikti 

svarīgs un nozīmīgs. Arī skolas dzīvē šis gads paliks atmiņā ar akreditāciju, 

jubileju un jauno sporta laukumu. Bet skolēniem svarīgi bija šo gadu nobeigt 

ar labiem personīgiem sasniegumiem ikdienā: 

 

1.decembris 

4.un 5.klases skolēni apmeklēja Nacionālo operas un baleta teātri, lai 

noskatītos “Putnu operu” iniciatīvas Skolas soma ietvaros. 

 

3.decembris 

Mūsu skolā norisinājās novada tautas bumbas sacensības. Mūsējie 

pārspēja visus Urā! 

 

 9.decembris 

Labdarības nedēļa ikviens varēja padalīties ar kaut ko noderīgu mūsu 

dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Paldies visiem, kas atsaucās! 

 

13.decembris 

Vecāku padomes sanāksmes dalībnieki pārrunāja aktualitātes. 

 

 



17.decembris 

Skola smaržoja pēc Ziemassvētkiem, jo pirmsskolā darbojās piparkūku 

darbnīca. 

Savukārt vakarā uz vecāku pilnsapulci bija sanākuši vecāki, kuriem 

interesēja pārmaiņas skolas dzīvē. Paldies tiem 31 ģimenes pārstāvjiem, kas 

nepalika vienaldzīgi! 

 

18.decembris 

Pedagoģiskās padomes sēdē tika analizēti klašu sasniegumu, izvērtētas 

uzvedības atzīmes un noteikti Superkausu ieguvēji. 

 

19.decembris 

Ziemassvētku ieskaņās klašu kolektīvi organizēja dažādas aktivitātes. 

Skolas padomes pārstāvji un 2.klase ciemojās dzīvnieku patversmē ‘Ķepu 

ķepā’, lai nodotu dāvanas. 

 

20.decembris 

Pēdējā skolas dienā skolas priekšā čaklākie skolēni saņēma  liecības, 

cītīgākie portāla uzdevumi.lv apmeklētāji diplomus, biežākie e-klases 

apmelētāji – gan skolēni, gan vecāki - skolas diplomus, kā arī dažādas citas 

balvas. Superkausus savā īpašumā ieguva 2.klase, 5.klase un 7.klase. Par 

saldumu paciņām paldies Ozolnieku novada domei un z/s Lazdiņi! 

Vakarpusē pie pirmsskolas audzēkņiem un viņu vecākiem ciemojās 

Ziemassvētku vecītis, lai kopā ar bērniem padancotu un pasniegtu saldumu 

paciņas. 

 

 27.decembris 

Skolas darbinieki atpūtās savā Ziemassvētku pasākumā. 

 

 30.decembris 

  Mūsu pedagogi saņēma apliecības par Montesori kursu nobeigumu. 

 

 

 

Lai Jaunais gads nes visiem prieku, 

panākumus, saskaņu, mieru un saticību! 

  

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

     

 

 


