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Nr. 157  2018.GADA NOVEMBRIS 

 

Šomēnes esam piedzīvojuši gan siltas rudens 

dienas, gan aukstus ziemas rītus, ar svecām un lāpām 

atzīmējuši Lāčplēša dienu, sarkanbaltsarkanās krāsās 

nosvinējuši Latvijas simtgadi. Viens mēnesis, kurā ir 

tikai 30 dienas, bet tik daudz paspēts izdarīt un 

piedzīvot: 

 

1.novembris 

Skola uzņēma ciemiņu – Latvijas Armijas pārstāvi D.Gudermani, kurš 

skolēniem pastāstīja par kareivja ikdienu un darbu misijās. Ikviens varēja arī uzla ikot 

bruņuvesti un karavŗa ķiveri. 

Pēcpusdienā skolēnu domes pārstāvji tikās ar citiem pašpārvalžu skolēniem 

Garozas skolā. 

 

5.novembris 

Skolotāja Santa apbalvoja čaklākos zīļu un kastaņu vācējus, pasniedzot 

sponsoru – mednieku sarūpētās saldās balvas. Čaklākie zīļu vācēji bija Raivo un 

Karīna Vācieši. Visas savāktās zīles nonāks meža dzīvnieku kārumu grozā. 

 

6.novembris 

8. un 9.klašu zēnu un meiteņu komandas piedalījās novada basketbola 

sacensībās. Abas komandas atgriezās ar bronzas medaļām. 

 

8.novembris 

Valsts akcijas “Cimdotā Latvija” ietvaros skolā viesojās Spīdolas ģimnāzijas 

skolotāja Elīna Apsīte, kura pastāstīja par Cimdu Jeti un viņas atstāto mantojumu. 

Skolotāja ir uzrakstījusi grāmatu par Cimdu Jeti un ir viņas bagātīgas cimdu 

kolekcijas pārzinātāja. Paldies skolotājai Ilzei par pasākuma organizāciju un 

sponsoriem par atbalstu! 

Pēcpusdienā skolu pieskandināja Mārtiņdienas ķekatnieki un tirgus pārdevēji 

un pircēji. Pēc tam skolotāji pulcējās kārtējā sanāksmē. 

 

9.novembris 

Skolas saime kopā ar Garozas skolas pārstāvjiem devās tradicionālajā lāpu 

gājienā uz Vareļu pieminekli, kur piedalījās svinīgajā Lāčplēša dienai veltītajā 

pasākumā. 

 

 

 



12.-16.novembris 

8.klases meitenes – Katrīna Markute un Elizabete Oknere kopā ar skolotāju 

Ilzi piedalījās Erasmus+ projekta vizītē Slovākijā. 

 

12.novembris 

Uz sanāksmi pulcējās Vecāku padome. 

 

 13.novembris 

Novada basketbola sacensībās piedalījās 5.,6.un 7.klašu zēnu un meiteņu 

komandas. Šoreiz meitenēm tika sudraba, bet zēniem – bronzas medaļas. 

 

15.novembris 

Pirmsskolas audzēkņi kopā ar audzinātājām un auklītēm svinēja Latvijas 

dzimšanas dienu, kurā ciemojās arī Ozolnieku novada IKS daļas vadītāja Elīza Juste 

un Izglītības nodaļas vadītāja Ance Jaka. 

 

16.novembris 

Latvijas jubilejai par godu skolotāja Daina organizēja konkursu skolēnu 

komandām “Es pazīstu Latviju”. Tā laikā komandas atbildēja uz konkursa 

jautājumiem un klases prezentēja savas kolāžas par interesantiem Latvijas valsts 

faktiem. Paldies skolotājai Dainai un klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu 

konkursa sagatavošanā un norisē! 

Vakarā pedagogi piedalījās pagasta rīkotajā svinīgajā pasākumā Garozas 

skolā.  

  

 21.novembris 

Karjeras projekta ietvaros skolā viesojās konditori, lai kopā ar 4 un 6.klašu 

skolēniem gatavotu garšīgus našķus, tādējādi iepazīstot konditora profesiju. 

 

22.novembris 

4.-6.klašu skolēni tikās ar ķīmiķi, lai karjeras projekta ietvaros iepazītos ar šo 

profesiju, veicot dažādus eksperimentus. 

Pēcpusdienā pirmsskolas vecāki tikās sanāksmē ar audzinātājām, lai pērrunātu 

pirmsskolas aktivitātes. 

 

 26.novembris 

Pirmsskolā un 1.,2.klasēs bērniem bija iespēja piedalīties Eiropas finansētajā akcijā 

“Man tīri zobi!”. 

  

 27.novembris 

4.,5.klašu komandas piedalījās novada basketbola sacensībās, mājup pārvedot zelta 

medaļas meitenēm un sudraba – zēniem. Urā arī skolotājam Raivim! 

 

 28.novembris 

1.-3.klašu skolēni apmeklēja Ā.Alunāna muzeju iniciatīvas “Skolas soma” 

ietvaros. 

 

 Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 



 


