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Rudens cenšas un cenšas iekarot savu 

vietu ši gad ritējumā – mēģina mūs liedēt ar lietu, 

uzberot pat pa kādai sniega pārslai, izsaldēt ar 

stipru vēju, kas notruac koku lapas, piespiest pie 

zemes ar miglas vāliem. Tomēr ik pa laikam nākas 

atcerēties silto vasaru, jo dažas dienas oktobrī ir 

bijušas tik siltas un saules apspīdētas, kas liekas, 

ka ziema nekad nepienāks. 

Skolas gads ir pavadījis pirmās skolēnu 

brīvdienas un tagad visi skitīsim dienas līdz Ziemassvētkiem (starp citu – palikušas vairs 7 

nedēļas!) Ko esam paveikuši oktobrī: 

 

1.oktobris 

1.klasē notika vecāku sapulce. 

 

4.oktobris 

Berga Foto fotogrāfi strādāja visu dienu, lai sabildētu visu mūsu saimi. 

Pēcpusdienā skolotāji pulcējās uz kārtējo apspriedi, lai veidotu skolas darba 

plānu un citus skolas iekšējos dokumentus. 

 

5.oktobris 

9.klases skolēni bija parūpējušies par svētku dienu skolotājiem – vadīja 

stundas viņu vietā un organizēja jautrus konkursus zālē. 

Vakarā skolotāji devās uz Ozolnieku Tautas namu, kur pašvaldība organizēja 

Skolotāju dienas pasākumu. Tajā apbalvoja pedagogus, kuri iedvesmo citus un ir 

sasniegušus augstus sava darba rezultātus. No mūsu skolas apbalvojumu saņēma 

Anita Ūvena un Santa Šuca. Apsveicam! 

 

9.oktobris 

Skolā viesojās karjeras speciāliste Līga Patupa, vadot individuālas 

konsultācijas ar katru 9.klases skolēnu par tālākizglītības iespējām. 

Savukārt 4. un 5.klases zēnu komanda Ozolnieku stadionā sacentās futbola 

spēlē, iegūstot 3.vietu. Apsveicam komandu un skolotāju Raivi! 

 

10.oktobris 

9.klases skolēni kopā ar skolotāju Ilutu piedalījās Ozolnieku novada karjeras 

konferencē Tautas namā. 



 

 

15.-19.oktobris 

Skolotājas Anda un Iluta piedalījās projekta Erasmus+ Promoting Art 

plānošanas sanāksmē Slovākijā. 

Skolotāja Ilze kopā ar Annu Lindu Dzeni (7.kl.), Evu Fīzi (5.kl.) un Gati 

Gultnieku (3.kl.) piedalījās Latvijas foto konkursa Mana zeme skaistā noslēguma 

pasākumā Ozolnieku TN, kur saņēma balvas par godalgotajām vietām. Paldies 

skolotājai Ilze Šucai par ieguldījumu! 

 

16.oktobris 

5. un 6.klašu zēnu komanda piedalījās novada futbola sacensībās Ozolnieku 

stadionā. 

1.-4.klašu skolēni iniciatīvas Skolas soma ietvaros apmeklēja Likteņdārzu un 

Aizkraukles vēstures un mākslas muzeju, kur aktīvi piedalījās radošajās darbnīcā “Kā 

krējums par sviestu top” un citās muzeja darbinieču organizētajās aktivitātēs. 

 

 17.oktobris 

Likteņdārzu Daugavas krastā un Salaspils memoriālu apmeklēja 5.-9.klašu 

skolēni kopā ar klašu audzinātājiem. 

Vakarā uz kārtējo sanāksmi pulcējās Vecāku padome. 

 

18.oktobris 

Rudens rūķis bija sasaucis pirmsskolas audzēkņus uz svētku ballīti. 

Savukārt Skolēni tikās ar policijas inspektoru, lai pārrunātu dažādus ar ceļu 

drošību saistītus jautājumus. 

 

19.oktobris 

Šī diena skolā tika veltīta ugunsdrošībai, tiekoties ar  VUGD inspektori. 

I.Drustu-Gulbi. 

  

 28.oktobris 

Iniciatīvas Skolas soma ietvaros 4.-9.klašu skolēni un skolotāji apmeklēja 

kino  Bille Jelgavas Kultūras namā. 

 

30.oktobris 

Policijas inspektors ciemojās pie pirmsskolas audzēkņiem. 

 

  

 

  

 Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 

 



 

 

 

  

 


