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Kādus tik dabas brīnumus martā neesam 

piedzīvojuši: gan siltas dienas, gan kārtīgu puteni pašas 

marta beigās, kad ligzdā sarāvies stāvēja apsnidzis stārķis. 

Ko tā ziema te trako – tūlīt būs aprīlis, viņas laiks pavisam 

noteikti ir beidzies. Par to pilnā balsī ziņo cīruļi un ķīvītes, 

zosis, gulbji un dzērves. Arī strazds jau svilpo, labāko būrīti 

meklēdams. Skolas bērni pavasara brīvdienas arī 

aizvadījuši, palicis pēdējais mācību gada skrējiens līdz 

vasaras brīvlaikam. Vairs tikai divi mēneši… 

 

1.marts 

8.,9.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem devās uz Rīgu, lai apmeklētu izstādi 

Skola2019. 

 

4.marts 

Stila nedēļas pirmā diena – Tikko no gultas. Ikviens drīkstēja skolas dienu pavadīt 

pidžamā, ar mīļāko sedziņu, spilvenu vai miega rotaļlietu. 

Pēcpusdienā pedagogi sanāksmē plānoja Projektu nedēļas norisi. 

 

5.marts 

Stila nedēļas otrā diena – Retro. Tad bija iespēja pameklēt kaut ko mammas vai 

vecmāmiņas skapī. 

Skolas sporta zālē bija sabraukuši Ozolnieku novada labākās stafešu komandas. 

Mūsējie izrādījas vislabākie – zelta medaļas un tiesības braukt uz Zemgales reģiona 

sacensībām Codē. 

 

6.marts 

Stila nedēļas Gotu diena. Visi bija melni un ar drūmu kosmētiku. 

Neraugoties uz to, 4.klase pirmsskolas audzēkņiem un sākumskolas skolēniem 

izrādīja savu uzvesto Putnu operu, izpelnoties ovācijas un atkārtojuma pieprasījumu. 

  

 7.marts 

Stila nedēļas ačgārnā diena, kad katrs varēja izpausties savas fantāzijas iedvesmots. 

Balvu izpelnījās 8.klases skolēns Ēriks Vācietis, kurš visu dienu nostaigāja kleitā. 

6.klases skolēni tiešsaistē pildīja valsts diagnosticējošo darbu dabas zinībās, bet 

labākie 3. un 4.klases matemātiķi -  Gabriels Žorovs, Rihards Lindenbaums un Karlīna 

Kimberlija Ikše piedalījās novadu olimpiādē Ozolnieku vidusskolā. 

 

8.marts 

Stila nedēļas skaists noslēgums eleganti tērpi, daudz puķu, mīļas bučas un sirsnīgi 

apsveikumi. 



Kira Zuikina kopā ar skolotāju Ilutu piedalījās novadu informātikas olimpiādē 

Staļģenes vidusskolā. 

 

11.marts 

Skolēniem brīvlaiks, bet mūsu skolas sporta zāle pilnībā piederēja pirmsskolas 

5gadīgiem un 6gadīgiem audzēkņiem, jo pie mums ciemojās Garozas un Saulītes 

bērnudārznieki, lai kopā izskraidītos jautrās stafetēs. Paldies skolotājiem Anitai un Raivim! 

 

 14.marts 

Ozolnieku Tautas namā norisinājās pedagogu metodiskais forums, kur notika 

tikšanās ar lektoriem un radošas darbnīcas. Mūsu skola saņema balvu par visskaitliskāko 

pārstāvniecību. Sīkums, bet patīkams! 

 

 18.-22.marts 

Skolā notika Projektu nedēļa ar kopēju devīzi Kur sākums visiem sākumiem, kuras 

laikā 1.-6.klašu skolēni strādāja pie kolektīviem projektiem – 1.klase Veselīgie našķi, 2.klase 

Mana skolas soma, 3.klase , 4.klase - , 5.klase salgales skolas skolotāji 30 gados, 6.klase Mēs 

savai skolai gatavojot pufus no plastmasas pudelēm. 7.-8.klašu skolēni veidoja individuālus 

projektus, bet 9.klases skolēni kārtoja izmēģinājuma eksāmenus. 

Savukārt direktore, skolotājas Anda un Iluta piedalījās Erasmus+ projekta Promoting 

Art mobilitātes aktivitātēs Portugāles pilsētā Porto. 

 

19.marts 

5.un 6.klases skolēni devās ekskursijā uz Skolas muzeju Rīgā. 

Skolotājs Raivis uz Ozolniekiem bija aizvedis mūsu skolas florbola komandu, lai 

ņemtu dalību novada sacensībās. 

 

20.marts 

1.-4.klašu skolēni apmeklēja izrādi Vilks Staļģenē. 

 

 21.marts 

Sākumskolas skolēni apmeklēja dārzniecību un Karameļu darbnīcu Jelgavā. 

 

25.marts 

Skolā viesojās cirka grupa ar izrādi Oki-Doki. 

 

 27.marts 

7.-9.klašu skolēni apmeklēja baleta izrādi Bajadēra Nacionāljā operā un baletā 

iniciatīvas Skolas soma ietvaros. 

  

 28.marts 

Pirmsskola svinēja Teātra dienu, izrādot dažādu veidu izrādes skolas aktu zālē. 

Pēcpusdienā zāle pildījās ar skolēniem, lai vērotu projektu prezentācijas. Komisija 

izvērtēja labākos izvirzītos individuālos projektus un tiesības piedalīties novadu skatē Jelgavā 

ieguva Anna Linda Dzene ar projektu Emburgas aplis un Elizabete Oknere ar projektu Sienu 

gleznojumi. 

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 



 


