
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 117     2014.GADA maijs 

Ir katras dienas netikums un tikums -  

Tai sākties, beigties, savu ceļu iet. 

Mūs katru dzīvē pavada kāds likums -  

Vai lēni pārdomājot soli spert vai naski skriet. 

Nekad mēs nezinām, vai izdarīts nav greizi -  

To tikai laika ritums rādīs, reizēm - nē. 

Bet svarīgi ir darīt, kaut vai nepareizi, 

Jo tikai tā var smelties prātu pieredzē. 

Lai vasarsaule sildot spēkus rada 

Un priecē sirdi patīkamas jūtas, 

Lai gars ir možs un labas domas ceļos vada, 

Kur jauku pārsteigumu takas neapgūtas. 

 

Noslēdzies kārtējais mācību gads, varam izvērtēt paveikto, saskaitot pozitīvo un 

ieguvumus, analizējot neveiksmes, izdarot secinājumus un nospraužot jaunus mērķus. 

Devītklasniekiem un sešgadniekiem tie saistās ar ierastās dzīves krasu maiņu, pārējiem skolēniem 

ar klusiem solījumiem censties mainīt vismaz kaut ko, skolotājiem – ar pelnītu vasaras atpūtu, 

vecākiem – ar rūpēm par bērnu trīs mēnešu garumā. Iebrienot bezrūpīgajā un pēc brīvības 

smaržojošajā vasaras pļavā, mājam atvadu sveicienus, aicinot uz tikšanos rudenī vai kaut kad 

citreiz… 

Maijs bijis ļoti darbīgs: 

 

2.maijs 

4.klases kolektīvs kopā ar atbalstītājiem no 6.klases piedalījās ZZ čempionāta 

pusfinālā Jelgavā. Šoreiz godalgotās vietas tika citiem, toties mūsējiem bija iespēja izvērtēt 

savas klases komandas garu. 
 

5.maijs 

9.klases audzinātāja bija aicinājusi uz sapulci absolventu vecākus. 

 

7.maijs 

6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

1.klases audzinātāja uz sapulci bija aicinājusi skolēnu vecākus. 

 

8.maijs 

Skolotāja Ilze kopā ar Eviju Pozdņakovu (5.kl.) un Kimu Peradzi (8.kl.) piedalījās  

vizuālās un lietišķās mākslas konkursa Trejdeviņas saules lēca laureātu pasākumā Dobelē.  

 

13.maijs 

6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu matemātikā, bet 7.klases 

skolēni - novadu pārbaudes darbu informātikā. 

Pēcpusdienā pirmsskolas bērni un audzinātājas bija aicinājuši uz Mātes dienas 

koncertu savas māmiņas un vecmāmiņas. 

 



14.maijs 

3.klases audzinātāja uz sapulci bija aicinājusi skolēnu vecākus. 

 

15.maijs 

Zaļenieku Kultūras namā mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju godināšanas 

pasākumā piedalījās Kārlis Puriņš (3.kl.) par 1.vietu sākumskolas olimpiādē un Diāna 

Peradze (9.kl.) par 2.vietu vēstures olimpiādē. Sveikti tika arī skolotāji (T.Pokrovska un 

D.Užule) un vecāki. 

 

16.maijs 

9.klases skolēniem skanēja pēdējais zvans. Par jaukiem apsveikumiem bija 

parūpējušies klašu kolektīvi, par organizāciju – 8.klase. Devītklasnieki iestādīja tūju pie 

skolas akmens. 

 

20.maijs 

6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

Pēcpusdienā skolā pulcējās skolēnu ģimenes, lai baudītu bērnu sarūpēto koncertu. 

 

21.maijs 

9.kalses skolēni kārtoja pirmo eksāmenu – latviešu valodā. 

 

22.maijs 

6.klases komanda par uzvaru dabas zinību konkursā saņēma balvu – ekskursiju uz 

Ķemeru nacionālo parku. 

 

23.maijs 

1.-3.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām devās ekskursijā uz Bausku un 

Iecavu. 

 

27.maijs 

 Pirmsskolas izlaidumā atvadas saviem draugiem un audzinātājām teica 10 jaunie 

skolēni. 

 

28.maijs 

9.klases skolēni kārtoja svešvalodas eksāmenu. Skolotāji savukārt pulcējās 

pedagoģiskās padomes sēdē. 

 

29.maijs 

Sākumskolas skolēni devās uz svētku kopmēģinājumu Elejas parkā. Savukārt 5.-

7.klašu apmeklēja Jelgavas uzņēmumus – autobusu ražotni, piena kombinātu un keramikas 

rūpnīcu. 8.kalses skolēni kopā ar klases audzinātāju mina velosipēda pedāļus. 

 

30.maijs 

Pēdējā skolas dienā suminājām labākos mācībās un sportā, kuri 2.jūnijā saņem 

balvu – bezmaksas piedzīvojumu parka Mežakaķis apmeklējumu. Lai dzīvo vasara un 

brīvība! Titulu Skolas lepnums šogad iegūst Alise Kārkliņa, Kristena Šuca, Ints 

Sniķeris, Sandra Širve, Ilze Šuca, Tamāra Pokrovska, Laila Liepa, Laine Orbidāne. 

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt Ozolnieku mājas lapā! 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča  



 


