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Cik ļoti sirds priecājas, ka vēl viens 

ziemas mēnesis aizvadīts! Pavsara smarža 

virmo gaisā, neraugoties uz to, ka ziemelis 

cenšas mums no debesīm sūtīt vēl pa kādai 

sniega pārslai. Nemaz negribas ticēt, ka ziema 

varētu atgriezties – debesīs jau skan cīruļu 

dziesmas, katru dienu mājup atgriežas pa 

kādam zosu kāsim, ceriņiem pumpuri zaļi, lazdu 

spurgalas dzeltenas, piesaulītē zied 

sniegplksteņi – nu kāda vairs ziema! 
Līdz pavasara brīvlaiakm vairs tikai divas nedēļas, tad Lieldienas, Lielās talkas darbi 

un mācību gadas būs beidzies. Katru pirmdienu biedējam skolēnus, ka beigas nav tālu, bet 

līdz tam vēl šis tas darāms. Arī februārī netrūka aktivitāšu skolas ikdienā: 

 

3.februāris 

Savas aktivitātes uzsāka zinātnes un skaitļošanas nedēļa. 

Pirmsskolas audzēkņi viesojās Ozolnieku Tautas namā, lai noskatītos izrādi 

Sunītis un kaķītis. 

Vakarpusē 9.klases vecāki ulcējās kopā, lai pārrunātu gatavošanos 

izlaidumam. 

 

4.februāris 

Mūsu skolas meiteņu komanda devās uz Dobeli, lai piedalītos zonālajās tautas 

bumbas sacensībās. 

 

6.februāris 

Visi skolēni, daloties komandās, izspēlēja izlaušanās spēli, risinot dažādus 

uzdevumus, saistītus ar matemātiku, dabas zinībām, datoriku, mehāniku, fiziku, 

ģeogrāfiju, mūziku, bioloģiju un ķīmiju. Katrs balvā saņēma savas komandas 

fotogrāfiju ar izlaušanās laiku. 

 

10.februāris 

1.klases skolēniem sākās papildus brīvlaiks, savukārt pirmsskolas 

audzēkņiem – Sisrsniņnedēļa. 



Pēcpusdienā mūsu skolas, Garozas un Teteles skolu pedagogi pulcējās pie 

mums, lai piedalītos kursos par skolēnu sasniegumu vērtēšanau jaunā satura 

realizācijā. 

 

11.februāris 

Kārtējā pedagogu sanāksmē tika pārrunāti ar zinātnes nedēļas, valodu nedēļas 

un projektu nedēļas organizāciju saistīti jautājumi, kā arī iniciatīvas Skolas soma 

plānotas aktivitātes. 

 

12.februāris 

Liela daļa skolēnu piedalījās Ēnu dienā. 

 

14.februāris 

Labākie 5., 6. un 7.klases matemātiķi piedalījās novadu matemātikas 

olimpiādē Staļģenē. 

Skolā pēcpusdiena izvērtās sirsnīga – Valentīndienas Popielas priekšnesumi 

ienesa zināmu jautrību, par ko bija parūpējušies skolēni un skolotāji, atdarinot 

pagājuša gadzsimta 80.gadu populārākās popgrupas un solistus. Žūrijā bija aicinātas 

mūsu skolas absolventes Karolīna Semena un Megija Liepa, par foto – Kristīne 

Dzene. Paldies Skolēnu domei un skolotājai Ilzei par oeganizāciju un balvām! 

  

 19.februāris 

Valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā pildīja 6.klases skolēni. 

Savukārt 4. un 5.klašu skolēni ciemojās Annas koku skolā Babītē. 

Vakarā 6 gadīgo bērnu vecāki tika aicināti uz sapulci Taurenīšu grupā.  

  

 20.februāris 

3.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

Pirmsskolas audzēkņiem skolotāji organizēja sporta rītu. 

 

 26.februāris 

3.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu matemātikā. 

 

 27.februāris 

6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu matemātikā. 

Pusdienlaikā 1.-4.klasšu skolēni apmeklēja savu skolas biedru koncertu 

Mūzikas un mākslas skolā. 

Pēcpusdienā uz kārtējo sanāksmi puklcējās skolas ilgtermiņa attīstības 

redzējuma darba grupa. 

 

 28.februāris 

5.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Baibu devās pārgājienā uz 

dzīvnieku patversmi Garozā. 

Savukārt pirmsskolas audzēkņiem notika talantu konkurss 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

     

 

 

 

 


