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Decembris paskrējis Ziemassvētku  

brīnumu gaidās, kad katrs dara, ko var, lai 

brīnums tiešām notiktu. Kādam tas sistījās ar 

klases dekorēšanu, kādam ar pēdējo atzīmju 

labošanu, kādam – ar dāvanu gatavošanu, 

piparkūku cepšanu, gatavošanos svētku 

pasākumam vai vienkārši ar dienu skaitīšanu. Lai 

nu kā – pēdējais gada mēnesis tūlīt, tūlīt būs 

aizritējis un kalendārs skaitīs dienas no jauna, 

tikai nu jau citā – 2019.gadā. Kāds tas būs, 

atkarīgs no ikviena paša: varbūt kāds uzsāks kaut ko jaunu, kāds tieši otrādi – atmetīs kaut 

ko nevajadzīgu, kāds apsolīs sev un citiem mainīties, kāds vēlēs visiem prieku, veselību un 

laimi. Lai Jaunajā gadā piepildās ikviena klusas cerības un vēlmes! Lai veiksmīgs un izdevies 

jaunais Dzeltenās Zemes Cūkas gads! 

 

4.decembris 

Skola uzņēma ciemiņu – Ozolnieku novada skolu komandas sacentās tautas 

bumbas turnīrā. Mūsējiem zēniem 2.vieta, bet meitenēm – 1.vieta. Urā arī skolotājiem 

Anitai un Raivim! 

 

5.decembris 

4.un 5.klases skolēni apmeklēja Ā.Alunāna muzeju Jelgavā iniciatīvas Skolas 

soma ietvaros, piedaloties radošajās darbnīcās muzeja darbinieku vadībā. 

 

6.decembris 

Pedagogi pulcējās uz kārtējo sanāksmi. 

 

10.decembris 

Skolas zālē iedegās lampiņas A.Apaļā sagādātajā eglē. Ikviens skolēns varēja 

piedalīties tās rotāšanā. 

7.klases skolēni devās uz Garozas skolu, kur piedalījās karjeras pasākumā. 

 

12.decembris 

4.-6.klašu skolēni devās uz Ģ.Eliasa muzeju Jelgavā, lai veiktu dažādus 

muzeja darbinieku sarūpētus uzdevumus iniciatīvas Skolas soma ietvaros. 

 

 

 

 

 



13.decembris 

7.-9.klašu skolēni devās uz Ģ.Eliasa muzeju Jelgavā, lai veiktu dažādus 

muzeja darbinieku sarūpētus uzdevumus iniciatīvas Skolas soma ietvaros. 

Toties pirmsskolā darbojās Piparkūku darbnīca, kas pielēja skolu ar jauku 

svētku un piparkūku smaržu. 

 

18.decembris 

M.Gultnieks (8.kl.) kopā ar skolotāju Ilutu piedalījās koka automobiļu 

konkursā Kalnciemā. 

Tikmēr skolā notika tautas bumbas spēļu turnīrs un skrējiens pēc piparkūkām, 

kurā piedalījās visi, kam bija rūķu cepures – gan pirmsskolas audzēkņi, gan skolēni 

un skolotāji. 

 

 19.decembris 

Skolotāji pulcējās uz pēdējo šī gada pedagoģiskās padomes sēdi, lai lemtu par 

uzvedības atzīmēm un Superkausu piešķiršanu. 

Vakarā 1.klases skolēni kopā ar skolotāju Jogitu noskatījās izrādi 

“Kraukšķītis” Jelgavas Kultūras namā iniciatīvas Skolas soma ietvaros. 

 

20.decembris 

Rīta pusē skolēni pulcējās zālē, lai nosvinētu Ziemassvētkus. Katra klase 

priecēja ar priekšnesumu – Ziemassvētku pasaku,  čaklākie mācībās saņēma liecību 

skolas priekšā, bet Rūķis dalīja saldās balvas. Kausu Superklašuks šajā semestrī 

saņēma 1.klase, kausu Superklasīte – 4.klase, bet kausu Superklase – 8.klase.  Zelta 

pildspalva šoreiz tika skolotājam Raivim, ko par savu iedvesmotāju un atbalstītāju 

atzina puse no aptaujātajiem skolēniem. Aktīvākie portālu Uzdevumi.lv un e-klase 

lietotāji saņēma diplomus. Paldies visiem, kas parūpējās par svētku norisi un Vecāku 

padomei par dāvanām! 

Pēcpusdienā skolas zālē Ziemassvētku vecītis ciemojās pie pirmsskolas 

audzēkņiem, kuri šogad savus svētkus svinēja peļu saimē kopā ar diviem 

palaidnīgiem runčiem. 

 

21.decembris 

Skolas bērni svinēja savos klašu kolektīvos, bet zālē varēja izdancoties 

Skolēnu domes sarīkotajā diskotēkā. 

  

 27.decembris 

Kad Ziemassvētki nosvinēti, var aktīvi atpūsties novada skolēnu kompānijā – 

Ozolnieku Izglītības nodaļas sarīkotajās radošajās darbnīcās un slidotavā. 

 

28.decembris 

Arī skolas darbinieki beidzot ir pelnījuši jautru pasākumu, iemiesojoties dažādu 

pasaku tēlos. 

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 

 

 



 

 

 

 


