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2015.GADA SEPTEMBRIS

Laiks ir nepielūdzams – skrien vēja spārniem.
Nemaz nepamanījām, kā vasara aiztraukusies, līdzi nesot
jautros piedzīvojumus, skaistos ceļojumus, lielos vasaras
darbus un nedarbus. Skat, jau debesīs laižas dzērvju un zosu
kāši, stārķu ligzdas labu laiku kā tukšas, rudens ziedi
aizceļojuši uz skolu kopā ar jaunajām somām un mācību
lietām.Dažs labs ar atvieglotu nopūtu aizvadījis pirmo
mācību gada mēnesi, priecājoties, ka līdz vasarai vairs tikai
astoņi atlikuši. Kā tad skolā sācies jaunais mācību gads:

1.septembris
Zinību diena šogad bija tāda apmākusies un lietaina, kas gan nemaz nesabojāja jauko
noskaņojumu, atkal satiekot klsas biedrus un iepazīstoties ar skolas jaunumiem –
pirmklasniekiem, jauniem skolotājiem, skaisti izremotētajām telpām un citiām lietām. Šogad
skolā mācās 86 skolēni un 28 pirmsskolas audzēkņi, kuri sadarbosies ar 17 pedagogiem un
14 citiem skolas darbiniekiem. Visus labi pabaros SIA Datina čaklās darbinieces.

2.septembris
Jau no paša rīta visi posās tradicionālajam pārgājienam. Šoreiz ceļš
veda uz z/s Robežnieki, kur mūs sagaidīja pats īpašnieks A.Vincāns, pastāstot par
smilšu ieguvi savos karjeros un demonstrējot šautuves darbību. Pēc ceļa svaigā gaisā
visiem labi garšoja piknika cienasts.
4.septembris
Skolā viesojās jaunsargu vadītājs Ē.Grinevics, kurš pastāstīja visiem
skolēniem par jaunsargu kustību Latvijā un iespējām tajā iesaistīties Ozolnieku
novadā.
8.septembris
8.-9.klašu zēnu komanda piedalījās novadu futbola sacensībās Kalnciemā.
15.septembris
6.-7.klašu zēnu komanda piedalījās novadu futbola sacensībās Kalnciemā.
16.septembris
Atzīmējot Raiņa un Aspazijas lielās jubilejas, skolā notika dzejas
pēcpusdiena, kurā katras klases kolektīvs interpretēja kādu no abu dzejnieku
dzejoļiem. Paldies skolotājai Santai par organizāciju un K.Šucam par saldajām
balvām.

17.septembris
Pirmsskolas audzēkņi kopā ar audzinātājām, auklītēm, vecākiem un
jaunākajiem brāļiem un māsām devās uz Rīgu, lai apciemotu Zooloģiskā dārza
iemītniekus.
21.septembris
Tika atklāta ziedu nedēļa, kad ikviens ar saviem ziediem varēja izrotāt skolas
pagalmu.
22.septembris
4.-5.klašu zēnu komanda piedalījās novadu futbola sacensībās Kalnciemā.
23.septembris
Sākumskolas skolēni devās rudens ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu.
24.septembris
Uz vecāku sapulci savus vecākus aicināja 1.klases audzinātāja.
25.septembris
Skolā notika Olimpiskā diena, kad no rīta visi sporta zālē pulcējās
uz vingrošanu, bet vēlāk piedalītos tradicionālajā krosa skrējienā Emburgas aplis.
Šogad gan skolas rekords netika pārspēts, bet labākie skrējēji saņēma SIA Emburga
pluss medaļas un saldās balvas, kā arī skolas diplomu: “Bitītes” – 1.v. Evelīna
Sileniece, 2.v. Kira Sutirina, 3.v. Klāvs Saulājs; “Taurenīši” – 1.v.Laura Mihailova,
Arno Kalsons, 2.v. Agita Grīva un Gustavs Zvejnieks, 3.v. Luīze Gaile un Atis
Nāckalns; 1.-3.klašu grupa – 1.v.Agnija Tīrumniece un Jaroslavs Orbidāns, 2.v. Luīze
Siliņa un Viljams Robins Apaļais, 3.v. Karlīna Kimberlijs Ikše un Kristaps Šucs; 4.9.klašu grupa – 1.v. Karīna Vāciete un Edgars Buls, 2.v. Anna Linda Dzene un Dilans
Mucenieks, 3.v. Kristena Šuca un Raiens Okners. Ceļojošais kauss uz gadu glabāšanā
nonāca 8.klases pārziņā.
28.septembris
5.-9.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām devās rudens ekskursijā uz
Līgatni, kur apskatīja padomju laiku slepeno bunkuru un skaistās dabas veidotās
klintis.
29.septembris
Novadu krosā Staļģenē skolu pārstāvēja labākie mūsu skrējēji pa trim zēniem
un meitenēm no katras vecuma grupas. Labākais rezultāts bija K.Vācietei, kura
ierindojās 4.vietā.
30.septembris
Uz sanāksmi bija pulcējušies 5.klases vecāki un audzinātājs.

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku mājas lapā!
Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča

