
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 159  2019.GADA JANVĀRIS 

Veselu mēnesi esam nodzīvojuši Jaunajā gadā. 

– skaistu ziemas mēnesi, kas lutinājis ar skaisiem 

sarmainiem kokiem un baltu sniegu, ar atkusni un 

salu, ar ziemas sauli un mēness aptumsumu. Skolas 

bērni atkal ir iemēģinājuši slēpees un sniega vīru 

velšanas priekus, braukšanu ar ragavām un laišanos 

no kalna. Neraugoties uz to, rīti ir kļuvuši gaišāki un 

vakari garāki, kas liecina par pavasara tuvošanos. 

Tomēr vēl priekšā gan cīruļputeņi, gan sali, gan 

atkušņi…Dabas priekšā esam bezspēcīgi – atliek tikai 

attiecīgi apģērbties un baudīt ziemas priekus. 

3.janvāris 

Pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi analizēja 1.se,mestra 

mācību darba rezultātus. 

 

8.janvāris 

Pirmsskolas audzēkņiem bija iespēja pavizināties zirga kamanās, 

ko noorganizēja Jaroslava mamma Laine Orbidāne.  

 

10.janvāris 

Pirmsskolas audzēkņi jautrojās, vizinoties no kalniņa. 

 

14.janvāris 

Vēstures klase pārvērtās par kinoteātri, kurā filmas skatījās 

pirmsskolas audzēkņi, noslēdzot tēmu “Tumsa un gaisma”. 

 

15.janvāris 

8.,9.klašu zēnu un meiteņu komandas piedalījās Ozolnieku novada 

volejbola spēļu turnīrā. 

Savukārt administrācija saņēma konsultāciju datu aizsardzības 

jautājumos, ko vadīja novada speciālists A.Mezītis. 

 

  



18.janvāris 

Skolā pieminēja Barikāžu laiku – sākumā zālē katra klase atsauca 

atmiņā katru 1991.gada janvāra dienu, kopīgi noskatoties arī 

dokumentālo filmu, tad pie ugunskura, dzerot tēju un ēdot tauku maizītes, 

varēja iztaujāt skolas simnieku par uztraucošajiem janvāra notikumiem 

pirms 28 gadiem. 

 

 22.janvāris 

Novada volejbola turnīrā piedalījās 6.,7.klašu meiteņu un zēnu 

komandas. 

 

23.janvārī 

Uz Vilci devās mūsu tautas dziesmu dziedātāji – K.K>Ikše, 

K.Saulīte, A.Saulīte, E.Zuikina un K.Šucs kopā ar skolotāju Andu, lai 

piedalītos novadu konkursā Lakstīgalas. Mājup mūsējie atgriezās ar 

1.pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Zemgales reģiona konkursu. 

 

28.janvāris 

Uz kārtējo sanāksmi pulcējās Vecāku padome, lai pārrunātu 

2.semestra aktualitātes. 

 

 29.janvāris 

2.klases skolēni pildīja novadu diagnosticējošo darbu lasītprasmē. 

4.,5.klašu zēnu un meiteņu komandas piedalījās novada volejbola 

sacensībās Ozolniekos. Urā! Zēniem – sudrabs, meitenēm – zelts! 

 

30.janvāris 

Mūsu folkloristi devās uz Bausku, lai piedalītos Zemgales reģiona 

tautas dziesmu konkursā. Un arī tur ieguva Valsts izglītības satura centra 

1.pakāpes diplomu. Paldies skolotājai Andai par ieguldīto darbu! 

 

31.janvāris 

9.klases audzinātāja rīkoja vecāku sapulci 9.klasē. 

  

  

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 
 



 

 

 

 


