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2014.GADA novembris

Novembris ir tas gada mēnesis, kad īpaši
piedomājam par savām personīgajām un
valstiskām vērtībām. Mēneša sākumā lepni
spraužam pie krūts sarkanbaltsarkanās karoga
krāsas lentītes, sajūtot tautas vienotību patriotu
nedēļā un valsts svētkos. Dedzot lāpas, pieminot
atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņu, vai
sajūsminoties par izgaismoto Rīgu un svētku
uguņošanu, ikviens sajūtas Latvijai īpaši piederīgs.
Savukārt mēneša beigās vairāk pieminam savus
aizgājušos ģimenes locekļus, aizdedzot svecīti kapu
kalniņā. Arī Adventa vainagā iedegta pirmā svece, laiks rit uz priekšu un ir sācies brīnuma
gaidīšanas laiks. Arī skolā…
3.novembris
2.klases audzinātāja uz sapulci bija aicinājusi skolēnu vecākus.
4.novembris
5.-9.klases skolēni devās informatīvi izzinošā braucienā pie uzņēmējiem
Jelgavas un Tērvetes novados, ko rīkoja VLT lauku attīstības konsultante Zane
Rone. Skolēni apmeklēja koka apstrādes uzņēmumu Amatnieki Sesavas pagastā,
SIA Tērvetes maize un strausu fermu Ratites Glūdas pagastā.
Savukārt 7.-9.klašu meiteņu basketbola komanda piedalījās novadu
sacensībās Vircavas vidusskolā.
10.novembris
Jau no paša rīta skolu pieskandināja Mārtiņdienas ķekatnieki, kas apciemoja
visas klases un paviesojās arī pagastmājā, veikalā un filtru ražotnē. Pēcpusdienā
skolas zāle pārtapa par tirgus laukumu, kur varēja pirkt un pārdot uz nebēdu.
Vakarpusē uz sanāksmēm sapulcējās Skolas padome un 3.klases vecāki.
11.novembris
Uz novadu basketbola sacensībām devās 7.-9.klašu zēnu komanda.

Vakarpusē skolēni un skolotāji devās tradicionālajā lāpu gājienā uz Vareļu
pieminekli, lai piedalītos kritušo kadetu piemiņas pasākumā.
14.novembris
Ar 9.klases skolēniem strādāja novada karjeras konsultante Santa Tuherma.
19.novembris
Visa skolas diena pagāja Latvijas dzimšanas dienas zīmē. Jau
no rīta visi pulcējās zālē uz svinīgo pasākumu, kurā piedalījās arī
Ozolnieku novada domes deputāts Jānis Vīgants un Salgales pagasta pārvaldes
vadītāja Eva Segliņa. Par īpašiem sasniegumiem skolas un pagasta mērogā z/s
Medņi Karoga stipendijas saņēma 9.klases skolēni Intars Dzirkalis un Kims
Peradze.
Pārējā dienas daļā skolēnu komandas piedalījās viktorīnā „Es mīlu Tevi,
Latvija!”, pildot dažādus skolotāju veidotos uzdevumus 9 stacijās. Pasākuma
noslēgumā visi dalībnieki saņēma saldas balvas.
21.novembris
Karjeras konsultants darbojās ar 9.klases skolēniem.
25.novembris
4.-6.klašu zēnu komanda piedalījās novadu basketbola sacensībās mūsu
skolā.
26.novembris
Pedagogi, 8.klases skolēni un viņu vecāki metodiskajā padomē pārrunāja
dažu 8.klases skolēnu nepietiekamo vērtējumu cēloņus un nepieciešamo palīdzību.
Vēlāk 8.klasē notika arī vecāku sapulce.
27.novembris
Gaida Kaira (9.kl.) un Megija Liepa (7.kl.) kopā ar skolotāju Anitu devās uz
Zaļeniekiem, lai piedalītos novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā. Mūsu
meitenes bija vislabākās teorētiskajos jautājumos un kopvērtējumā saņēma 5.vietu.
Vecāku sapulces notika gan pirmsskolā, gan 1.klasē.
28.novembris
Gaida Kaira piedalījās novadu bioloģijas olimpiādē Ozolnieku vidusskolā.

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku mājas lapā!
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