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Marts paskrējis, kā nebijis – šķiet, ka vēl 

ātrāk kā februāris, jo visu par labu vērsa gan 

projektu nedēļa, gan brīvlaiks, gan Lieldienas. 

Pavasaris pavisam noteikti ieguvis savas 

pozīcijas, par ko liecina gājputnu atgriešanās, 

koku piebriedušie pumpuri, pūpolu ziedi un 

lazdu spurdzes. Gaiss spirdzīgs un svaigs, ka 

galva griežas! Vēl tikai viens kārtīgs mācību mēnesis un skaistā vasara būs klāt! Bet 

nedaudz jāpaciešas, daži darbi katram vēl darāmi. Tātad martā: 

 

1.marts 

6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu matemātikā. 

Pirmsskolā sākās izstāde Jautrais Lieldienu zaķis. 

 

2.marts 

3.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu matemātikā. 

 

4.marts 

 6.klases skolniece A.Sniķere piedalījās novadu informātikas olimpiādē 

Staļģenē. 

 

7.marts – 11.marts 

Projektu nedēļa. 

Lekcijas par resursu taupīšanu lasīja Energodetektīvs V.Ratniks. 

  Savukārt putnu būrīšus gatavot mācīja Sandijas tētis U.Nāckalns. 

8.marts 

Nodarbības Ciemos pie vetārsta vadīja E.Eihvalde. 

6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu dabas zinībās. 

Vakarā 2.klases vecāki pulcējās uz sanāksmi kopā ar sociālo pedagogu I.Briģi 

un pašvaldības policijas inspektoru K.Rozīti. 

 

9.marts 

Ekskursiju diena: 1.-3.klašu skolēni devās uz Svētes maizes ceptuvi un 

Zaļenieku kokaudzētavu, bet 4.-6.klašu skolēni apmeklēja Ozolnieku novada 

centrālo bibliotēku, LLU veterināro klīniku un dzīvnieku patversmi, kā arī Jelgavas 

ūdens torni. 

Vakarā uz sanāksmi pulcējās 6 gadīgo bērnu vecāki. 



 

10.marts 

  Skolotājas Baiba, Iluta un Daina mācīja skolēniem cept maizi mājas apstākļos. 

Uz novadu sākumskolas latviešu valodas olimpiādi Ozolnieku vidusskolā 

devās 2.klases skolēns T.Šišlo, 3.klases skolnieces A.Supe un S.Pozdņakova. 

Vislabāk veicās Anetei – 2.vieta. 

 

11.marts 

Projektu prezentācijas pasākumā komisija uz novadu projektu skati izvirzīja 

divus darbus: Ābeles pie manas mājas (M.Liepa 8.kl.) un Vardarbība skolā (K.Šuca 

8.kl.) 

 

 14.-18.marts 

Pavasara brīvdienas. E-prasmju nedēļa. 

 

15.marts 

Skolotāja Ilze aizveda vizuālās mākslas darbus uz izstādi Pilsētas Pasāžā. 

Savukārt mūsu pirmsskolas grupu darbi vēl ir apskatāmi veikala Kanclers skatlogā.  

 

 23.marts 

Pirmsskolas audzēkņi devās uz jautro novadu bērnu dārzu koncertpasākumu 

Ozolnieku Tautas namā. 

 

 24.marts 

  Visi skolas skolēni piedalījās starptautiskajā matemātikas konkursā Ķengurs. 

  Skolā viesojās jautrie klauni ar cirka izrādi. 

 

 29.marts 

Pirmsskolas audzēkņi kopā ar sākumskolas skolēniem ciemojās pie Lieldienu 

zaķa skolas pagalmā. 

Savukārt 4.-5.klašu zēnu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās 

Kalnciemā. 

 

 31.marts 

6.-8.klašu skolēni apmeklēja Getlinu atkritumu poligonu, iepazīstoties ar 

modernāko ražotni Baltijas valstīs. Paldies ekskursijas organizatoram Igoram 

Baimanovam! 

 

 

Sekojiet līdzi jaunumiem  aprīlī  

e-klasē! 

 

 

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 

 



 

 


