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Nu gan izskatās, ka ziema atkāpjas, atdodot vietu 

pavasarim. Katru dienu skrienam uz Lielupi skatīties, vai 

ledus iet, debesīs skaitot gulbju kāšus, gozējoties siltajos 

saules staros. Lai gan sinoptiķi vēl sola sniegu, liekas, ka 

dziļas kupenas vairs nepiedzīvosim. Un negribas arī! Skaista 

ziema ir aizvadīta līdz nākamajiem Ziemassvētkiem. Skolas 

bērni paspēja gan paslēpot, gan pavizināties ar ragaviņām 

un pašļūkt no kalna, gan izpikoties un savelt sniegavīrus. Bet nu gan, šķiet, ziemas prieki ir 

beigušies. Dažos dārzos jau zied sniegpulksteņi. Lai dzīvo pavasaris! 

 

4.februāris 

Pirmsskolas grupās varēja apskatīt dažādu sveču izstādi. 

 

5.februāris 

Mūsus kolas meiteņu komanda kopā ar skolotājiem Anitu un Raivi devās uz 

Dobeli, lai cīnītos par medaļām Zemgales reģiona tautas bumbas sacensībās. Un 

viņiem izdevās – mājup meitenes pārveda bronzas medaļas. Varens sasniegums! 

Paldies skolotājiem un ļīdzjutējiem! 

Savukārt pirmsskolā norisinājās talantu konkurss, kur izkviens varēja 

palepoties ar savu talantu. 

 

7.februāris 

Pirmsskolas grupiņās ciemojās Alissas un Luīzes tētis, lai pastāstītu par 

glābēja darbu. 

Pēcpusdienā Jaroslava mamma vadīja vaska sveču darbnīcu Taurenīša 

audzēkņiem un sākumskolas skolēniem. Katrs varēja izliet savu sveci, ko drīkstēja 

nest uz mājām. 

Šajā dienā skolotājs Raivis organizēja arī Riekstukalna apmeklējumu mūsu 

vecāko klašu skolēniem. 

 

13.februāris 

Daži skolēni piedalījās Ēnu dienā. 

 

 

 

 



14.februāris 

Skolu rotāja dažādi informatīvi plakāti par Valentīndienu, kurus gatavoja 

klašu kolektīvi, bet zālē bija atvēta foto studija, kur čakli darbojās Kristīne no 

9.klases. 

Savukārt mākslas klasē pulcējās Ozolnieku novada izglītības iestāžu vadītāji, 

lai domnīcā pārrunātu pirmsskolas audzēkņu pāreju uz skolu un ar to sasitītus 

jautājumus. 

Pēcpusdienā pedagogu sanāksmē tika apspriestas skolas darba aktualitātes. 

 

15.februāris 

Skolā viesojās Valsts policijas inspektores, lai ar pirmsskolas audzēkņiem un 

sākumskolas skolēniem pārrunātu drošības jautājumus. 

Bet Jaroslavs Orbidāns (5.kl.), Samanta Aleksa Pozdņakova un Kira Zuikina 

(6.kl.) kopā ar skolotāju Sandru devās uz novadu matemātikas olimpiādi Staļģenes 

vidusskolā. Vislabāk veicās Kirai, kas ieguva 3.vietu. Apsveicam! 

 

 18.februārī 

  Darbu skolā uzsāka skolotāja – logopēds Laine Rubene. 

 

 20.februāris 

6.klases skolēni atklāja šī mācību gada valsts pārbaudes darbu kārtošanu, 

pildot diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

Pie pirmsskolas audzēkņiem viesojās sniegavīrs Olafs un viņa draugi. 

 

21.februāris 

Diagnosticējošo darbu latviešu valodā kārtoja 3.klases skolēni. 

Pirmsskolā svinēja svētkus “Mana mīļākā rotaļlieta” ar jautrām rotaļām un 

dejām. 

 

26.februāris 

6.klases skolēni pildīja diagnosticējošo darbu matemātikā. 

Taurenīša grupā notika vecāku sapulce. 

 

 27.februāris 

3.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu matemātikā. 

Eva Korkina(2.kl.), Kristaps Šucs (5.kl.) un Elizabete Oknere (8.kl.) kopā ar 

skolotāju Ilze devās uz Šķibes pamatskolu, kur piedalījās novadu vizuālās mākslas 

konkursā. 

 

28.februāris 

Pirmsskolas audzēkņi pēcpusdienu pavadīja sporta zālē jautrās sacensībās un 

stafetēs. 

7.klases audzinātāja uz sapulci aicināja vecākus. 

  

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 


