
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 126    2015.GADA maijs 

Urā! Lai dzīvo brīvība! 

Ir noslēdzies 2014./2015.mācību gads – lielākā daļa 

skolēnu to pabeiguši veiksmīgi (skolas vidējā atzīme 6,63), bet 

10 skolēniem vēl divas nedēļas būs jāmēro ceļš uz skolu. Līdz 

12.jūnijam uz skolu var nākt ikviens, lai saturīgi pavadītu brīvo 

laiku dažādās pulciņu nodarbībās. Savu izlaidumu nosvinējuši 

sešgadīgie bērnu dārza audzēkņi, 9.klases skolēniem vēl priekša 

eksāmeni, tad arī viņi varēs no skolas atvadīties. Pēdējais 

mācību gada mēnesis paskrējis ātri un interesanti: 

 

6.maijs 

1. un 2.klases skolēni apmeklēja zobārstu, savukārt skolotāji pulcējās uz 

informatīvo sanāksmi par jauno pedagogu apmaksas modeli. 

 

7.maijs 

Skolā viesojās stikla pūtēji no Ventspils. 

Pēcpusdienā pirmsskolas audzēkņi sniedza veltījuma koncertu savām 

māmiņām Ceļojums apkārt pasaulei. 

 

11.maijs 

 Uz skolu bija atbraukusi Pepija Garzeķe, lai pirmsskolas grupas bērniem 

pasniegtu balvas – Taurenīšiem – Pateicības rakstu par piedalīšanos Kanclera Nama 

rīkotajā zīmējumu konkursā, bet Bitītēm dāvanu par uzvaru šajā konkursā. Paldies 

audzinātājām un skolotājai Ilzei! 

 

12.maijs 

Uz kārtējo sanāksmi pulcējās Vecāku padome. 

 

13.maijs 

Pirmsskolas audzēkņi un sākumskolas skolēni vēroja leļļu teātra izrādi Upe. 

 

14.maijs 

Skolā viesojās brīvprātīgais no Lietuvas Pauļus Narvydas, lai skolēniem 

angļu valodā stāstītu par Eiropas  Svienības vēsturi un savu dzimto valsti. 

Pēcpusdienā 8.,9.klases skolēni piedalījās Ozolnieku vidusskolas „atvērto 

durvju” dienas aktivitātes. 

Savukārt Alise Kārkliņa, Anna Klaudija Krieviņa, Kristīne Bula, Anete 

Sniķere, mūsu skolas absolvente Alise Bētiņa kopā ar skolotājiem Andu, Raivi un 

direktori piedalījās Latvijas valsts prezidenta rīkotajos Ģerboņa svētkos Melngalvju 

namā, kur sniedza priekšnesumus, kad Salgales pagasta pārvaldniece Eva Segliņa 

no prezidenta saņēma jauno pagasta ģerboni. 

 

 

15.maijs 



9.klases skolēniem izskanēja Pēdējais zvans. Pasākumu rīkoja 8.klases 

skolēni, bet devītklasnieki ciemojās visās klases un pirmsskolas grupās, pildot 

dažādus uzdevumus. Pusdienlaikā visi pulcējās zālē, lai saņemtu 

apsveikumus. 

 

19.maijs 

1-3.klašu skolēnu komanda piedalījās novadu vieglatlētikas sacensībās 

Jelgavā. Komanda (I.Šadurova, A.Saulīte, A.L.Dzene, J.Orbidāns, J.Laumanis, 

R.Orbidāns) daudzcīņas kopvērtējumā ieguva 2.vietu, zelta medaļas – Andrea 

Saulīte un Anna Linda Dzene. 

9.klases skolēni kārtoja eksāmenu latviešu valodā. 

Pēcpusdienā sporta zāli piepildīja skolēnu vecāki, lai noskatītos Ģimenes 

dienai veltītu koncertu. Paldies skolotājām Andai, Intai, Ingunai, Ievai, Evijai, 

Ilzei par ieguldīto darbu koncerta organizēšanā! 

 

24.maijs 

Skolēni, kuri piedalījās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā devās uz 

Siguldu, lai visas dienas garumā piedalītos Zaļās jostas rīkotajos svētkos. 

 

26.maijs 

  Skolotāji pulcējās uz pedagoģiskās padomes sēdi, lai informētu par mācību 

un audzināšanas darba rezultātiem, pārceļot skolēnus uz nākamo klasi vai nosakot 

pagarināto mačību gadu. 

 

27.maijs 

  9.klases skolēni kārtoja eksāmenu sevšvalodā. 

 

28.maijs 

  No rīta skolēni pēdējo reizi šajā mācību gadā pulcējās zālē, lai saņemtu 

liecības un citas balvas par labi padarītu darbu. Šogad liecību skolas priekšā saņēma 

24 skolēni (R.Vācietis, K.Šucs, E.Petruseviča, J.Orbidāns, A.Dunska, Dž. Dens, 

D.Aleksīns, A.Supe, J.Laumanis, S.A.Pozdņakova, K.Zuikina, L.Gaeid;ane, 

A.L.Dzene, E.Bižāne, A.Tuzovs, A.Kārkliņa, A.K.Krieviņa, A.Sniķere, K.Bula, 

M.Liepa, K.Šuca, K.Semena, E.Buls), kuri kopā ar 6 labākajiem sportistiem 

(R.Orbid;ans, V.Mihailova, E.Kārkliņš, R.Kasperāns, D.Mucenieks) balvā saņēma 

braucienu uz piedzīvojumu parku Mežakaķis Rīgā. Sponsoru – SIA Emburga pluss 

– naudas balvas saņēma labākie sportisti – Anna Linda Dzene, Artūrs Tuzovs, 

Rolands Kasperāns un skolotāji Anita un Raivis. Titulu „Skolas lepnums” ieguva 

Anna Linda Dzene, Juris Indrušonoks, Kristīne Tipāne, Ineta Tarabanova, Raivis 

Duplinskis, Jogita Falaļejeva, Santa Šuca. 

  Pēcpusdienā Taurenīši atvadījās no saviem divpadsmit biedriem izlaidumā, 

pavadot viņus uz skolu. 

 

29.maijs 

  Labākie skolēni mācībās un sportā kopā ar skolotājiem Eviju, Baibu un 

Raivi devās uz Rīgas Mežaparku, lai jautri pavadītu laiku piedzīvojumu parkā 

Mežakaķis. 

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku mājas lapā! 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča  


