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Nr. 140   2017.GADA JANVĀRIS 

Jaunais Gaiļa gads ir pavisam noteikti 

ieņēmis savu vietu un jau veselu mēnesi braši 

soļo pa pasauli, augsti cilādams kājas. Esam 

piedzīvojuši gan skaistu baltu ziemu ar visiem 

tās priekiem, gan atkusni ar pilošām lāstekām 

un lielām peļķēm. Reizēm jau likās, ka pavasaris 

tūlīt būs klāt, tad atkal uznāk sals un saprotam, 

ka ziema vēl tik ātri nebeigsies. Vēl jāpaspēj 

paslēpot, papikoties un izvērtīties sniegā, lai no 

tā atvadītos līdz nākamajai ziemai. 

Skolā savu skrējienu uzsācis otrais semestris: 

 

3.janvāris 

 Skolotāji pulcējās uz pedagoģiskās padomes sēdi. 

 

5.janvāris 

 Skolas darbu vērtēja Ozolnieku novada domes auditors Jolanta Markota. 

 

11.janvāris 

Karjeras konsultants Santa Tuherma bija noorganizējusi ekskursiju novada 

9.klasū skolēniem uz Jelgavas Tehnikumu. Īpaši saistošs šis brauciens bija 

potenciālajiem tehnikuma audzēkņiem. 

 

13.janvāris 

Skolā viesojās leļļu teātris ar izrādi  “Visskaistākā balss”. 

 

16.janvāris 

 Pirmsskolas audzēkņi sarīkoja sev sniega svētkus, kad no sirds izbraukājās pa 

Emburgas kalniņu gan ar ragavām, gan pūšļiem. 

 

17.janvāris 

Mūsu skolas zēnu komanda piedalījās novadu tautas bumbas sacensībās 

Staļģenē. 

Savukārt skolā norisinājās skatuves runas konkurss, kur labākie – Karlīna 

Kimberlija Ikše un Kristaps Šucs tika izvirzīti uz novada konkursu. 

 



20.janvāris 

Skolotāja Ilze bija noorganizējusi skolēnu braucienu uz Riekstu kalnu. 

 

23.janvāris 

  Skolas līnijā tika nosaukti iepriekšējās nedēļas augstākā sniega vīra konkursa 

rezultāti. Par uzvarētāju tika atzīta 7.klase, kas skolas pagalmā bija uzcēlusi 3,52 cm 

augstu sniega vīru. 

 

24.janvāris 

Mūsu skolas meiteņu komanda piedalījās novadu tautas bumbas sacensībās 

Staļģenē, mājās pārbraucot ar 1.vietas kausu un zelta medaļām. Urā komandai, 

skolotājai Anitai un mammai Lienei! 

Savukārt skolā strādāja inventarizācijas komisija. 

 

25.janvāris 

9.klases vecāki kopā ar skolēniem pulcējās uz sanāksmi par valsts pārbaudes 

darbiem un izlaiduma organizēšanu. 

 

 26.janvāris 

2.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu lasītprasmē. Rezultāti priecē! 

 

 27.janvāris  

Novadu skatuves runas konkursā Aizupē mūsu Karlīna Kimberlija ieguva 

1.pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Zemgales reģiona konkursu martā Bauskā. Paldies 

arī skolotājai Inetai un mammai Vitai! 

 

 30.janvāris 

Kristena Šuca (9.kl.) kopā ar skolotāju Santu piedalījās novadu latviešu 

valodas olimpiādē Tetelē. 

  

 31.janvāris 

Mūsu skolas vecāko klašu zēnu komanda piedalījās novadu volejbola 

sacensībās Valgundē. 

 

 

  

 

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 

 

 



 

 

 


