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Pavisam skaidrs, ka ziema ir beigusies, 

tā īsti nemaz nesākusies. Centās jau ļoti 

saglabāt savas pozīcijas, bārstot uz visām 

pusēm gripas vīrusus. Dažus skāra visai 

nopietni, bet nu jau visi atgriezušies savās 

darbavietās. Dabā krāsas ir tīri pavasarīgas, 

gaiss smaržo pavisam citādi, arī lielās zīles 

atsākušas savu dziesmu. Kaut kur piesaulītē 

jau zied sniegpulksteņi, kas liecina par stipri 

garākām dienām. Ir gaišs, pietiekami silts un prāts tā vien nesas uz dullībām. Skolas 

bērni pilnībā apliecina, ka drīz vien būs pavasara brīvlaiks. Bet, neraugoties uz to, 

skolā viss notiek…  

 

3.februāris 

Kārtējā projektu diena bija veltīta zobu higiēnai. Skolēni piedalījās 

nodarbībās, ko vadīja Zobārsti I.Salkazanova un O.Tazova, bet vēlāk gatavoja 

veselīgus salātus no savā pagrabā atrodamiem dārzeņiem. Bija ļoti garšīgi! 

 

6.februāris 

9.klases zēni Kims Peradze un Intars Dzirkalis kopā ar skolotāju Sandru 

piedalījās novadu matemātikas olimpiādē Svētes pamatskolā. 

 

10.februāris 

 Mūsu skolas komanda piedalījās novadu stafešu sacensībās Staļģenes 

vidusskolā, iegūstot zelta medaļas un kausu. Tagad jāgatavojas Zemgales reģiona 

sacensībām. 

 

11.februāris 

Daži skolēni no 7., 8., un 9.klases piedalījās Ēnu dienā. 

 

13.februāris 

Klases vecāki pulcējās uz sapulci.  

 

16.februāris 

8.un 9.klases skolēni piedalījās nodarbībās par Zaļo brīvību, ko sarūpēja 

karjeras konsultants Santa.   



17.februāris 

Skolā viesojās Saulaines tehnikuma pārstāvji, lai stāstītu par tālākizglītības 

programmām savā skolā. 

 

18.februāris 

3.klases skolēni atklāja šī mācību gada valsts pārbaudes darbu sēriju, pildot 

diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

Savukārt 7.-9.klašu puišu komanda kopā ar skolotāju Raivi piedalījās 

novadu ģeogrāfijas konkursā Elejas vidusskolā. 

Pēcpusdienā visiem bija iespēja atpūsties 8.klases rīkotajā Popielas 

pasākumā un tai sekojošajā diskotēkā, kuru vadīja mūsu skolas absolvente Elīna 

Klūga. Popielā laurus plūca grupa Sandra (Edgars Buls un Raiens Okners), 2.vietā – 

grupa Bermudu divstūris (9.klase), 3.vietā – Olga Rajecka (Kristīne Bula). 

 

19.februāris 

6.klases skolēni pildīja diagnosticējošo valsts pārbaudes darbu latviešu valodā. 

Pirmsskolas audzēkņiem bija Nepieradinātās modes skate, savukārt skolotāja Ilze 

kopā ar Amandu Aleksīnu (8.kl.), Alisi Kārkliņu (5.kl.) un Līgu Geidāni (2.kl.) piedalījās 

novadu vizuālās mākslas konkursā Kalnciema vidusskolā. Amandai 1.vieta! Urā! 

 

24.februāris 

  6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu metemātikā. 

 Pirmklasnieki savukārt atvadījās no ābeces. Jautrus Ābeces svētkus bija sagādušas 

skolotājas Evija, Inguna un Inta, kā arī 5. Un 7.klases metenes, iejūtoties dažādos pasaku 

tēlos. 

 

25.februāris 

  Valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu diena: 3.klasei matemātika, bet 9.klasei 

dabaszinātnes. 

 

26.februāris 

  Kārtējā projektu diena bija veltīta sportam. Skolēni piedalījās rīta rosmē, jauktās 

komandās sacentās stafetēs un tautas bumbas spēlēs savā starpā un ar skolotāju komandu. 

Dienas otrajā pusē bija jāveic tests par veselību un jāgatavojas projektu prezentācijai. 

Sporta sacensībās labākie saņēma veselīgas un saldas balvas. 

 

27.februāris 

  7.-9.klašu skolēni apmeklēja izstādi Skola 2015 Ķīpsalas izstažū hallē. 

 

28.februāris 

  Mūsus skolas 5 meiteņu (K.Bula, A.Sniķere, M.Liepa, K.Semena, K.Šuca) 

ansamblis piedalījās konkursā Nāc sadziedāt! Rīgas Stradiņa universitātes aulā. Paldies 

skolotājai Ingunai par iedrošināšanu un vecākiem par atbalstu! 

 

 

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku mājas lapā! 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča  

 


