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Beidzot, beidzot šis mācību gads ir aizgājis skolas vēsturē. 

Katrs skolai piederīgais ar nepacietību skaitīja dienas līdz mācību 

gada beigām. Devītajiem tas beidzās jau 12.maijā, pārējiem vēl 

divas nedēļas bija iespēja kaut ko uzlabot savos vērtējumos. Jāteic, 

ka gads noslēdzies skolai veiksmīgi – skolas vidējā atzīme 6,55, 28 

skolēni saņēma liecību skolas priekšā, uz tikai 5 skolēniem vēl 

vajadzēs pamācīties vasarā, lai labotu vienu vai divus 

nepietiekamos vērtējumus. Laiks maijā nelutināja, varēja pilnībā 

nodoties mačībām, un tas ir deva pozitīvu rezultātu. Nu gan priekšā 

lielais brīvlaiks, lai atkal satiktos septembrī. 

 

2.maijs 

Skolas 6., 7.klašu skolēnu komanda piedalījās novadu vieglatlētikas sacensībās 

Jelgavā un ieguva 1 zelta medaļu (R.Nikolajevs) un 1 bronzas medaļu (A.Tuzovs). 

 

9.maijs 

7.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu informātikā. 

4. – 9.klašu skolēnu komanda piedalījās novadu vieglatlētikas sacensībās Valgundē. 

1.klases audzinātāja uz sanāksmi bija pulcējusi skolēnu vecākus. 

 

11.maijs 

1.,2.,3.klašu skolēni ar klases audzinātājām devās ekskursijā uz Bauskas 

“Miķelīšiem”. 

Pēcpusdienā uz sapulci sanāca 3.klases vecāki. 

 

13.maijs 

Devītās klases skolēniem skanēja pēdējais skolas zvans. Par pasākuma organizāciju 

bija parūpējušies 8.klases skolēni kopā ar kalses audzinātāju Dainu. 

 

15.maijs 

 Skolā viesojās aktieri ar izrādi Dakteris Aikāsāp, kur noskatījās pirmsskolas 

audzēkņi un sākumskolas skolēni. 

Savukārt 7. un 8.klašu skolēni tikās ar karjeras konsultantu, lai noklausītos lekciju 

Vērtēju sevi pats. 

 

16.maijs 

Uz Ģimenes dienas koncertu tika aicināti gan skolas, gan pirmsskolas skolēnu un 

audzēkņu vecāki un vecvecāki. 

 

17.maijs 

9.klases skolēni kārtoja pirmo eksāmenu latviešu valodā. 

 

 

 



18.maijs 

Skolas koristi devās uz kopmēģinājumu Vircavas Tautas namā. 

Pēcpusdienā Ozolnieku Tautas namā notika olimpiāžu uzvarētāju godināšanas 

pasākums, kurā no mūsu skolas tika sveikti 2.klases skolniece Karlīna Kimberlija Ikše un 

viņas mamma Vita Tarabanova, skolotājas Anita Ūvena un Ineta Freimane. 

 

19.maijs 

Sākumskolas skolēni devās uz Rīgas Dailes teātri, lai noskatītos izrādi Toma Soiera 

piedaīvojumi. 

 

20.maijs 

Gan lieli, gan mazi pavadīja jautru dienu Elejas muižas parkā Jelgavas novada bērnu 

svētkos, kur koncertā dziedāja arī mūsu skolas koristi skolotājas A.Silgailes vadībā. 

 

 23.maijs 

1.-3.klašu skolēni piedalījās pēdējās ši mācību gada sacensībās vieglatlētikā 

Kalnciemā. 

 

 24.maijs 

9.klašu skolēni kārtoja eksāmenu svešvalodā. 

 

 25.maijs 

  Skolas medmāsa instruēja skolēnus par traumatisma profilaksi vasarā. 

 6.,7.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem apmeklēja Rīgas Botānisko dārzu. 

Pēcpusdienā no pirmsskolas grupas Taurenītis atvadījās nākamie pirmklasnieki.  

 

 26.maijs 

Skolēni un skolotāji, kuri piedalījās makulatūras vākšanā tika aicināti uz Zaļās jostas 

pasākumu Tērvetē. 

4.klases skolēni devās pārgājienā uz savas klases audzinātājas mājām. 

 

 29.maijs 

Sporta dienas ietvaros visi skolas skolēni izbaudīja slidošanas priekus Ozolnieku 

OZO ledus hallē. 

 

 30.maijs 

Pēdējā skolas dienā skolēni saņēma liecības, darbojās dažādās darbnīcās, kuras 

vadīja skolotāji Ilze Š., Ilze S., Raivis, Anda un izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. 

Šogad titulu Skolas gada lepnums saņēma Megija Liepa, Karolīna Semena, Kristena 

Šuca, Uldis Nāckalns, titulu Skolas gada lepnums sportā saņēma Anna Linda Dzene, 

Viktorija Mihailova, Elīna Bižāne, Agnija Tīrumniece, Agnija Mudīte Gūtmane, Inga 

Šadurova, Artūrs Tuzovs, Dilans Mucenieks, Karīna Vāciete, Rolands Nikolajevs, Andrea 

Saulīte, Jaroslavs Orbidāns. 

Sponsoru Emburga Plus naudas prēmiju sportā saņēma Jaroslavs Orbidāns, Andrea 

Saulīte, Anna Linda Dzene, Rolands Nikolajevs un mamma Liene Dzene. Pateicoties skolas 

sportistiem un skolotājiem Anitai un Raivim skola šogad ieguva 1.vietu skolēnu 

spartakiādes kopvērtējumā. Urā! 

  

 31.maijs 

Labākie skolas skolēni mācībās un sportā saņēma administrācijas dāvanu – braucienu 

uz piedzīvojumu parku Tarzāns Jūrmalā. Lai dzīvo vasara! 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


