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Burvīgais Ziemassvētku gaidīšanas 

laiks! Tik daudz cerību, vēlmju, solījumu… 

Tik liela rosība, pušķojot māju un citas 

telpas, gatavojot apsveikumus un 

dāvaniņas, gādājot mielastu, plānojot 

pasākumu apmeklējumus… Un tad 

brīnums ir klāt, prieks par dāvanām, 

skumīga atvadīšanās no aizejošā gada, 

apņemšanās Jaunajā gadā, cerība uz 

baltiem svētkiem un ikdienām… 

 

1.decembris 

8.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu ģeogrāfijā. 

 

2.decembris 

4.-5.klašu meiteņu komanda piedalījās novadu basketbola sacensībās. 

 

3.decembris 

 5.klases audzinātāja organizēja vecāku sapulci.  

 

4.decembris 

9.klases skolēni kopā ar skolotāju Dainu piedalījās vēstures konferencē 

Jelgavas Valsts ģimnāzijā. 

Savukārt pirmsskolas audzēkņi un sākumskolas skolēni apmeklēja leļļu 

teātra izrādi Ozolnieku Tautas namā. 

 

5.decembris 

9.klases audzinātāja organizēja vecāku sapulci. 

 

9.decembris 

5.-7.klašu komanda piedalījās novadu florbola sacensībās Svētē. 

    

10.decembris 

4.klases audzinātājs organizēja vecāku sapulci. 



 

16.decembris 

7.-9.klašu skolēni tikās ar nākamo būvnieku. Tikšanos organizēja karjeras 

konsultante S.Tuherma, lai iepazīstinātu skolēnus ar būvnieka profesiju. 

 

17.decembris 

Pedagogi pulcējās uz pedagoģiskās padomes sēdi. 

 

18.decembris 

No rīta sporta zālē pulcējās skolēni, skolotāji un vecāki uz Ziemassvētku 

pasākumu, kurā kopā ar rūķiem gaidītu Ziemassvēkus, līdzdarbojoties 

priekšnesumos un saņemtu dāvanas. Skolotājs Edgars bija sarūpējis balvas 

čaklākajiem kastaņu lasītājiem, skolotāja Dzintra – labākajiem angļu valodas 

zinātājiem, direktore pasniedza dāvaniņas skolotājiem un citiem skolas 

darbiniekiem, populārākais gada skolotājs Raivis saņēma zelta pildspalvu, bet 

čaklākie mācībās – liecību pie eglītes. Šajā semestrī skolas vidējā atzīme ir 6,3, bet 

čaklākie mācībās – 30 skolēni ( visi 1.klases skolēni, 2.klasē - A.Supe, J.Laumanis, 

S.Pozdņakova, K.Zuikina, L.Geidāne, 3.klasē – A.L.Dzene, E.Bižāne, R.Orbidāns, 

4.klasē – E.Kārkliņš, 5.klasē – K.Bula, A.Kārkliņa, A.K.Krieviņa, A.Sniķere, 

7.klasē – M.Liepa, K.Semena, K.Šuca, 8.klasē – E.Bule, 9.klasē – I.Dzirkalis, 

K.Peradze). Ceļojošo kausu Superklasīte savā īpašumā ieguva 2.klase, Superklase – 

9.klase. 

Pēcpusdienā Ziemassvētku vecīti ciemos sagaidīja arī pirmsskolas audzēkņi, 

audzinātājas un vecāki. Ar jautrām dziesmām, dzejoļiem un dejām bērni izstāstīja 

pasaku par piparkūku mīklas zagli, kā arī kopā ar Ziemassvētku vecīti un ciemiņiem 

līksmoja līksmās rotaļās, beigās saņemot dāvanas. 

 

 19.decembris 

Klašu audzinātāji kopā ar skolēniem svinēja Ziemassvētkus savos kolektīvos 

– 1.klase devās uz mežu iepriecināt meža zvērus ar cienastu, 2. un 5.klase brauca uz 

Jelgavu spēlēt boulingu, 7., 8., 9.klase – uz Rīgu izpriecāties Lido slidotavā, pārēji 

rīkoja klases vakarus skolā. 

 

 

Kad izskanējuši Ziemassvētku zvani, ir laiks pārcilāt atmiņā 

aizejošā gada labos darbus, jaukākos piedzīvojumus, nedarbus un blēņas 

un izlemt, ko solīt sev, raugoties sveču liesmās vecgada vakarā. Lai 

ikvienam izdodas apņemties to, ko var izpildīt, padarīt to, ko no sirds gribas, iegūt 

to, ko visvairāk kārojas un saprast, ko no tā visa patiešām vajag! Lai izturība, 

veselība un dzīvesprieks Jaunajā 2015.gadā! 

 

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku mājas lapā! 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 


