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Līdz ar 2015.gada beigām pienācis arī šī
mācību gada 1.semestra noslēgums. Iepriekš
izteiktie pamudunājumi mācīties un gaidāmās
Ziemassvētku dāvanas ir vainagojušies
panākumiem: 88% skolēnu sekmīgi beiguši
pirmo posmu, skolas vidējā atzīme 6,63, kas
iepriecina skolas kolektīvu. un. Ziemassvētkos
ikviens sev un apkārtējiem vēl laimi, prieku un
sapņu piepildījumu, kas veicina uz cerībām, ka arī nākošais mācību posms būs tikpat
sekmīgs. To arī visiem vēlam!
Bet decembrī bija savi labie darbi:
1.decembris
8. un. 9.klases skolēni tikās ar mūsu skolas absolventi Baibu Žilinsku,
kas pastāstīja par savu profesiju – interjera dizainers.
2.decembris
Skolā viesojās mūsu skolas absolvente Alise Bētiņa, lai pastāstītu par
savu skolu – Olaines mehānikas un tehnoloģijas vidusskolu.
3.decembris
Mūsu meitenes – Amanda Veronika Aleksīna un Megija Liepa kopā ar
skolotāju Anitu piedalījās novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā Koša
cepure.
8.decembris
Mūsu skolas 4.-6.klašu zēnu komanda piedalījās novadu basketbola
sacensībās Vircavā.
9.novembris
8.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu satiksmes drošībā.
10.decembris
9.klases skolēni un vecāki pulcējās uz sanāksmi, kas noslēdzās ar radošo
darbnīcu.

11.decembris
9.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu Latvijas vēsturē.
15.decembris
8. un 9.klases meitenes tikās ar profesionālu kosmetoloģi, bez zēni – ar
topošajiem automehāniķiem, kas mudināja skolēnus izvēlēties šīs profesijas.
5.-7.klašu zēnu komanda piedalījās novadu futbola sacensībās Svētē.
16.decembris
Skolotāji pulcējās uz pedagoģiskās padomes sēdi.
17.decemnbris
No rīta skolēni, vecāki un skolas darbinieki svinēja Ziemassvētkus,
vērojot skolēnu priekšnesumus un suminot 34 čaklākos mācībās skolēnus, kuri
liecības saņēma skolas priekšā. Skolas Pateicības rakstus saņēma arī vecāki par
personīgu atbalstu klasei vai skolai, bet z/s Medņi Karoga stipendijas J.Vīgants
apsniedza 9.klases skolniekiem Edgaram Bulam un Artim Tarabanovam.
Savukārt skolotāja Daina uzteica labākos skolas vēsturniekus.
Vakarpusē pie pirmsskolas audzēkņiem viņu Ziemassvētku pasākumā
ciemojās Ziemassvētku vecītis ar lielu dāvanu maisu.
18.decembris
Katra klase svinēja Ziemassvētkus savos klašu kolektīvos.
21.decembris
Ozolnieku novada domes izpiddirektors J.Počs ieradās skolā. Lai kopā
ar direktori apspriestu 2016.gada skolas budžetu.
23.decembris
Pedagoģiskās padomes sēdē tika apspriesti jautājumi par Skolēnu
domes darbu, 1.semestra mācību darba izvērtējumu, projektu dienu
organizāciju, sistēmu darbam ar talantīgiem skolēniem. Tika nolemts ar otro
semestri atgriezties pie klašu kārtības burtnīcām un klašu dežurantiem.
Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai,
Mazus brīnumus ikdienā
Un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus,
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu
Un mīlestību pret pasauli aiz loga !

Laimes un patiesa gandarījuma pilnu Jauno gadu!
Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča

