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Nu gan pilnīgi noteikti pavasaris ir klāt! To 

20.martā pavēstija kalendārs, bet aiz loga katru 

rītu izvītero cīruļi. Ir atgriezušies gājputni – zosis, 

dzērves, stārķi,  ķīvītes, siltā saule izvilinājusi arī 

dažādas krāsas taureņus, meža zied vizbulītes, 

dārzos zilie sniegpulksteņi. Un laika ziņotāju 

solījumi par lietu un slapju sniegu vairs nevienu 

nebaida. Siltās dienas gan vairāk vilina uz 

spēlēm, rotaļām un nedarbiem, nekā uz 

nopietnu mācīšanos, tomēr neko darīt – divi 

mēneši skolas solā vēl jāpavada. Marts aizritējis ar saviem piedzīvojumiem un 

pārdzīvojumiem skolā: 

 

1.marts 

3.klases skolēni pildīja valsts diagnostcējošo darbu matemātikā. 

 

7.marts 

6.klases skolēni pildīja valsts diagnostcējošo darbu dabas zinībās. 

 

8.marts 

7.-9.klašu skolēni apmeklēja jauniešu teātra izrādi Ānes kultūras namā. 

 

9.marts 

Uz sākumskolas novadu olimpiādi Ozolnieku vidusskolā devās 2.klases 

skolēns Gabriels Žorovs un 3.klases skolēns Jaroslavs Orbidāns. 

 

10.marts 

 6.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Raivi svinēja kopā būšanu, cepot 

picu un organizējot spēles. 

 

15.marts 

5 un 9.klašu skolēni kopā ar skolotājām Ilzi un Sandru apmeklēja batutu 

pilsētiņu Rīgā un apskatīja mūsu pagasta ievērojamākās vietas. 

 

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. 

 

 

 



20.marts 

Pirmā projektu nedēļas diena – ievads projektu tēmā, eksperimenti, praktiskie 

un radošie darbi. 

Vakarpusē pirmsskolas grupa Taurenītis uzņēma viesus no Igaunijas pilsētas 

Valgas, kas ir mūsu starptautiskā projekta partneri. Audzēkņi un audzinātāja Inga 

rādīja atklāto nodarbību matemātikā. 

 

21.marts 

Otrā projektu nedēļas diena – lekcija  Darba drošība un aizsardzība kopā ar 

NAPO, kuru vadīja darba drošības Zemgales reģiona inspektors Edgars.  

Skolas vecāko klašu zēnu volejbola komanda piedalījās novadu sacensībās 

Kalnciema vidusskolā. 

Savukārt 2.klases skolniece Karlīna Kimberlija Ikše piedalījās Zemgales 

reģiona skatuves runas konkursā Bauskā, iegūstot 2.pakāpes diplomu. 

 

22.marts 

Trešā projektu nedēļas diena – ekskursija uz Jelgavu (Dzelzceļa muzejs, 

Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, CSSD, kur 4.klase kārtoja velosipēdistu 

tiesību eksāmenu). 

  

 23.marts 

Ceturtā projektu diena – praktiskā nodarbība Drošība aktīvajā sportā, ko 

vadīja centra Oranžs vadītājs Gatis Kalniņš un skolotājs Edgars. 

 

 24.marts 

Projektu nedēļas piektā diena – projektu prezentācija komisijai, radošās 

darbnīcas pa klašu grupām. Uz novadu projektu skati komisija izvirzīja 7.klases 

skolnieci Kristīni Bulu ar projektu Zobārsts. 

 

 28.marts 

Skolas vecāko klašu meiteņu volejbola komanda piedalījās novadu sacensībās 

Kalnciema vidusskolā. 

 

 29.marts 

9.klases skolēni apmeklēja Jelgavas ZRKC, kur veica praktiskus darbus 

informācijas meklēšanā e-vidē. 

Vakarā uz kārtējo sanāksmi pulcējās Skolas padome, apspriežot jautājumus 

par skolēnu ēdināšanu, mobilo telefonu izmantošanu, interešu un fakultatīvo nodarbību 

apmeklējumu, Skolēnu domes darbību u.c. (skat. protokolu Ozolnieku mājas lapā). 

 

 30.marts 

  Pirmsskolas audzēkņi bija aicinājuši uz pavasara koncertu savus vecvecākus. 

 

 31.marts 

Skola jautrojās Joku dienā, kad veselus trīs starpbrīžus varēja izsmieties 

anekdošu stāstīšanas turnīrā. sarīkoja Jautros starpbrīžus bija sarūpējuši 5.klases 

skolēni kopā ar klases audzinātāju Ilzi. Katrs anekdošu stāstītājs saņēma SIA Emburga 

pluss sarūpētās saldās balvas. 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 

 

 

 

  

 


