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Pār mūsu dzimto zemīti lieliem soļiem staigā rudens, 

visiem līdzekļiem pierādīdams savu varenību – gan vēji, gan 

lietus, gan krītošas lapas – viss liecina par to, ka ziema nav 

aiz kalniem. Vēl jau dažas dienas priecē ar siltumu un sauli, 

bet tumšie vakari un drēgnie rīti ikvienam uzdzen zināmu 

skumju noskaņojumu.  

Bet, neraugoties uz to, katrā dienā var saskatīt kādu 

prieka dzirksti, īpaši skolas ikdienā, kad skolēniem ir rudens 

brīvdienas vai kāds iznteresants pasākums. Tātad oktobris ir 

prom, līdz Ziemassvētkiem tikai 7 nedēļas: 

 

3.oktobris 

Pirmsskolas audzēkņi devās uz Ozolnieku Tautas namu, lai noskatītos teātra 

izrādi. 

 

4.oktobris 

Visu dienu skolas zāle kalpoja par foto studiju, kur tapa klašu, tgrupu un 

draugu foto. 

Vakarā Ozolnieku novada dome aicināja visus novada pedagogus uz 

Skolotāju dienas pasākumu Ozolneiku tautas namā. Tajā tika apbalvoti skolotāji, kuri 

iedvesmo. Šo balvu ieguva arī mūsu matemātikas skolotāja Sandra Širve. Apsveicam!  

 

5.oktobris 

Skolas pedagogi savā sanāksmē apsprieda šī mācību gada aktivitātes: mācību 

gada mērķus un uzdevumus, e-klases lietošanas kārtību, skolēnu pašpārvaldes 

darbību, pasākumu plānu un citus organizatoriskus jautājumus. 

 

9.oktobris 

Pirmsskolu grupās varēja apskatīt dārzeņu izstādi. 

 

10.oktobris 

 No rīta pirmsskolas audzēkņi kopā ar audzinātājām svinēja Rudens svētkus. 

Savukārt skolas labākie orientieristi devās uz Vilces gravu, lai piedalītos novadu 

sacensībās. 

 Vakarā uz sanāksmi pulcējās Vecāku padome. 

 

11.oktobris 

Notika 7.klases un 8.klases vecāku sapulces. 

 

 



12.oktobris 

13 skolas skolēni devās uz Staļģeni, lai pārbaudītu redzi pie Ināras un Borisa 

Teterevu fonda sarūpēta acu ārsta. 8 skolēni saņems fonda finansētas brilles. Paldies 

fondam par akciju “Dakter, es redzu!” 

 

16.oktobris 

Vecāku sapulce notika 5.klasē. 

 

18.oktobris 

  Skolotāja Sandra bija parūpējusies par to, lai katrs skolēns varētu pārbaudīt 

savas zināšanas matemātikā, jo nedēļas 3 dienas visi domāja gandrīz tikai par 

metemātiku. Līdz trešdienai ikviens varēja minēt krustvārdu mīklas un riisnāt 

atjautības uzdevumus, bet trešdien, sadaloties jauktās komandās, cīnīties par balvām 

matemātikas pēcpusdienā. Pasākums izvērtās gana jautrs un interesants. Labākā 

komanda saņēm veicināšanas balvu un skolotāja Sandra lielus aplausus par pasākuma 

organizāciju. 

 

19.oktobris 

 

Visi skolēni devās lielajā rudens ekskursijā – sākumskolas skolēni uz 

Zooloģisko dārzu Nacionālo dārgumu programmas ietvaros, 4 -9.klašu skolēni – uz 

Kara muzeju, kur atraktīvā veidā piedalījās vēstures mācību stundā. 

 

 20.oktobris 

Drošības dienas ietvaros skolēni tikās ar VUGD inspektori I.Drusti-Gulbi, lai 

kopīgi izrunātu ar ugunsdrošību saistītus jautājumus. 

 

 23.oktobris 

Skolotāji tikās ar Ideju inovāciju institūta valdes priekšsēdētāju E.Miķelsoni, 

lai radošajā darbnīcā apgūtu inovācijas izglītībā. 

 

 25.oktobris 

Skolas darbinieki viesojās Ozolnieku novada saimniecībā Caunītes, lai kopīgi 

ceptu saldskābmaizi, gatavotu puzurus un kopā ar saimnieci padziļinātu latviskās 

dzīvesziņas zināšanas un prasmes. 

 

 26.oktobris 

Mūsu skolas trīs pedagogi I.Šuca, I.Duplinska un B.Grīna ar panākumiem 

piedalījās novadu labās prakses piemēru  skatē, kur prezentēja savus radošos darbus. 

 

 30.oktobris 

7.-8.klašu skolēni piedalījās Veselības projekta aktivitātēs Teteles 

pamatskolā, kur tikās ar M.Jermaku. 

 

 31.oktobris 

Skolas zēnu komanda piedalījās novadu basketbola sacensībās 

Platonē. 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 


