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Tik ļoti gribas siltumu un sauli! Šogad pavasaris 

esot aizkavējies par divām nedēļām, tas ir jūtams ik dienu 

– stiprais vējš un lietus, sals naktīs jau sāk apnikt. Bet 

dabas likumi pastāv neatkarīgi no mūsu dabas – lapas 

plaukst, tulpes un narcises zied, cīruļi lidinās, strazdi 

svilpo un stārķi jau perē. Tas mudina uz domām, ka 

pavasaris būs un droši vien reizē ar mācību gada beigām. 

Tās tuvojas milzu soļiem, palikušas vairs divas īsta darba 

nedēļas un tad vasarai vārti būs vaļā! 

Aprīlis aizskrējis ar daudziem skolas piedzīvojumiem: 

 

6.aprīlis 

Skolas komanda (R.Fīze 7.kl., S.E.Rendore 7.kl., D.Lindenbaums 8.kl., 

R.Rezņiks 8.kl.) kopā ar skolotāju tamāru devās uz Šķibi, kur piedalījās krievu 

valodas konkursā “Latvijai 100”. 

 

11.aprīlis 

Visi skolotāji piedalījās tālākizglītības kursos. 

Skolas komanda devās uz novadu volejbola sacensībām Jelgavā, savukārt 

Rīgas Dabas muzejā tika atklāta izstāde “Pašu rokām darināts dizaina papīrs”, kur 

nokļuvis arī mūsu skolas 5.klases skolēnu un skolotājas Ilzes kopdarbs. 

 

12.aprīlis 

Ozolnieku Tautas namā notika pirmsskolas audzēkņu vokālistu koncerts “Pie 

Lieldienu zaķa”, kur līdzdalību ņēma arī mūsu grupas Taurenītis audzēkņi kopā ar 

skolotājām Ingu un Ingūnu un auklīti Vitu. 

Savukār Jelgavā uz konkursa “Latvijas toņi un pustoņi” noslēguma pasākumu 

devās mūsu laureāti un skolotāja Ilze – P.Cunska 2.kl., E.Krūmiņa 8.kl. – 1.pakāpe; 

L.Geidāne 4.kl. – 2.pakāpe; L.Mihailova 1.kl. – 3.pakāpe. 

 

18.aprīlis 

Pirmsskolas audzēkņi un sākumskolas skolēni pagalmā jautrojās Lieldienu 

pasākumā, ripinot olas, kaujoties ar tām un ejot rotaļās. 

 

19.aprīlis 

 Skolas 1.-4.klasū koris ar lielu uztraukumu brauca uz Zaļeniekiem, lai 

piedalītos novadu koru skatē. Skolotājai Andai un koristiem par prieku mājup viis 

atgriezās ar 1.pakāpes diplomu. Urā! 



 

 

 

20.aprīlis 

Skolas un pirmsskolas durvis visu dienu bija plaši atvērtas vecākiem, kam bija 

iespēja apmeklēt stundas un nodarbības, parunāties ar skolotājiem, paēst pusdienas 

kopā ar bērniem. Paldies tām četrām mammām, kuras izrādīja interesi par savu 

bērnu skolas gaitām – Līgai Gultniecei, Inārai Tīrumniecei, Lienei Dzenei un 

Lainei Orbidānei! 

 

16.marts 

Skolotāja Santa bija noorganizējusi Nacionālā teātra izrādes apmeklējumu 

skolēniem. Viņi noskatījās izrādi Savāds atgadījums ar suni naktī un nofotografējās 

pie Nacionālo dārgumu objekta. 

 

21.aprīlis 

Mazie pirmsskolas vokālisti devās uz Ozolnieku PII Pūcīte, lai piedalītos 

konkursā “Cīrulītis”. Katrs dziedātājs ieguva titulu: Deniels Linītis – stilīgākais 

cīrulītis, Marta Falaļejeva – cīrulītis – stāstītājs, Kristians Kārlis Nasifs-Romero – 

nopietnākais cīrulītis. 

Mājās palikušie visi čakli strādāja Lielās talkas ietvaros – pirmsskolēni skolas 

teritorijā, sākumskolēni ciemata ietvaros, 5., 8., 9.klases skolēni Billītēs, 4., 6., 

7.klases skolēni Aučos. 

 

24.aprīlis 

7.klases skolniece Kristīne Bula kopā ar skolotāju Ilzi piedalījās novadu 

projektu skatē Jelgavā, prezentējot savu projektu par zobārstniecību. 

 

26.aprīlis 

5.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu latviešu valodā. 

Pēcpusdienā uz sanāksmi pulcējās 9.klases vecāki. 

  

 27.aprīlis 

No rīta skolas zāli pieskandināja skolas ziedošie solisti, lai sanākušos 

skatītājus iepriecinātu ar pavasarīgu koncertu. 

Vakarā skolotāja Ilze uz sapulci bija aicinājusi 5.klases skolēnu vecākus. 

 

 28.aprīlis 

Mūsu skolas komanda (A.L.Dzene, R.Orbidāns, R.Nikolajevs, J.Pelenis)  

kopā ar Skolotāju Raivi piedalījās dambretes turnīrā Teteles pamatskolā. Labākie 

rezultāti bija A.L.Dzenei – 1.vieta un R.Orbidānasm – 3.vieta. 

 

  

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 

 



 

 

 

 

  

 

 


