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Nu itin nemaz nevar uz dabu dusmoties – tik jauku 

rudeni, kāds tas ir šogad, neviens neatceras. Naktīs gan sals 

mēģina iekarot savas teritorijas, toties dienas tik siltas, bez 

vēja un lietus. Saulīte ripo pa zemes virsu, iekrāsojot 

apkārtējos dabas skatus slavenu mākslinieku cienīgās gleznu 

krāsās. Neviens skolas bērns nevar sūdzēties par sliktu 

rudens brīvlaiku, neviens dārzkopis – par to, ka nav paspējis 

dārzu sakopt vai ražu novākt. Atliek cerēt, ka ziema vēl ir tālu, 

neraugoties uz to, ka pulkstenī laiku skaitam pēc ziemas režīma un diena vairs tikai 9 ar pusi stundas 

gara. Pirms rudens brīvlaika esam pavilkuši svītru arī šī gada oktobrim: 

1.oktobris 

9.klases skolēni bija sarūpējuši jaukus Skolotāju dienas svētkus saviem pedagogiem, 

rīta pusē viņu vietā vadot stundas, bet pēcpusdienā organizējot fotoorientēšanos skolotājiem. 

Pēcpusdienā skolotāji devās uz Ānes kultūras namu, kur Ozolnieku domes pasākumā 

Izglītības nodaļas Atzinības rakstus saņēma direktore un skolotāja Ilze. 

 

2.oktobris 

Pirmsskolas audzēkņi un sākumskolas skolēni apmeklēja teātra izrādi 

Ozolnieku Tautas namā. 

 

6.oktobris 

 Drošības nedēļas ietvaros skolā viesojās Ozolnieku pašvaldības policijas 

inspektors K.Rozītis, lai atgādinātu skolēniem dažādas ar drošību saistītas lietas. 

 

7.oktobris 

Visiem skolēniem bija iespēja noskatīties īsfilmas par drošību.  

 

8.oktobris 

Skolas medmāsa vadīja nodarbības par pirmās palīdzības sniegšanu. 

Pirmsskolas audzēkņi kopā ar audzinātājām svinēja rudens svētkus Pasaka 

par ābolu. 

 

9.oktobris 

Drošības nedēļas noslēgumā skolā skanēja mācību ugunsgrēka trauksme un 

notika dzēšanas ar ugunsdzēšamo aparātu demonstrējumi. 

Savukārt Skolēnu dome uzņēma Ekonomikas un kultūras 

augstskolas Studentu pašpārvaldi, lai divu dienu garumā kopīgi mācītos  

organizēt lietas komandā. (Rakstu lasiet Ozolnieku avīzes oktobra 

numurā).  

 

 

 



13.oktobris 

  Skolas komanda piedalōijās novadu orientēšanās sacensībās Staļģenē, mājup 

pārvedot trīs bronzas medaļas (Karīna Vāciete, Anete Sniķere, Edgars Buls). 

Vakarā vecāki tikās ar jaunsargu vadītāju Ē.Grinēvicu. 

 

14.oktobris 

Mūsu skolas devītie Karjeras nedēļas ietvaros apmeklēja Zaļenieku 

komerciālo un amatniecības vidusskolu. Zaļeniekos jaunieši iepazinās ar 

automehāniķa profesijas niansēm, uzzināja par iespējām darboties Jaunsardzē un 

ieskatījās noslēpumainajā ķīmijas pasaulē, pateicoties Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledžas pārstāvjiem. Ar savām aktivitātēm pasākumā piedalījās arī 

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Mūžizglītības centra pārstāvji, kas aicināja 

“atvērt durvis uz augstskolu”, un savukārt  biedrības «Alternatīvā attīstība»  treneri 

Inga Bite un Guna Upmale  iepazīstināja jauniešus ar karjeras attīstības metodēm, kas 

sniedz izpratni par esošo potenciālu katrā no mums. Kā arī, pasākumā piedalījās 

Bērnu un jauniešu mūzikas kluba pārstāvji, kas piedāvāja interesentiem  uzspēlēt 

kādu mūzikas instrumentu.    
Pēc Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pasākuma mūsu devītie 

devās tālāk ekskursijā uz Jelgavas Tehnikumu, kas ļoti patīkami pārsteidza ne tikai 

izglītojamos, bet arī pedagogus.  

 

 15.oktobris 

  Skolā viesojās mākslinieki ar muzikālu izrādi Ciemos pie pasakas. 

Pēcpusdienā ikviens varēja padarīt kādu labu darbu Labo darbu nedēļas ietvaros, 

Mazākie skolēni grāba lapas pie skolas, 4., 5. un 6.klases skolēni devās ciemos pie 

Emburgas iedzīvotājiem, lai palīdzētu dārza darbos, bet 8.klases skolēni sakopa Brāļu 

kapus pie vecās Salgales skolas. 

 

16.oktobris 

 

Karjeras nedēļas ietvaros Salgales pamatskolā pie 5.,6.,7.,8., un 9. viesojās 

fotogrāfs Ruslans Antropovs no Jelgavas, kas pastāstīja par fotogrāfa darba ikdienu 

un izaugsmes iespējām šajā profesijā. 

 

20.oktobris 

Visi piedalījās fotosesijā kopā ar fotogrāfu no Berga foto. 

 

 21.oktobris 

Sākumskolas skolēni devās rudens ekskursijā uz Jelgavas keramiku, 

pirmsskolā notika sporta rīts Jautrās bumbas, savukārt sākumskolas skolēniem 

norisinājās galda hokeja turnīrs. 1.vietas ieguva Anna Linda Dzene un Jaroslavs 

Orbidāns, 2.vietas – Viktorija Mihailova un Kristaps Šucs, 3.vietas – Kortnija Saulīte 

un Roberts Orbidāns. 

 

 23.oktobris 

  Uz vecāku sapulci savus vecākus aicināja 4.klases audzinātāja.  

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku mājas lapā! 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča  

 

 

 

 

 



 


