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Urā! Urā! Pavasaris ir klāt! Cik viss ir zaļš, ziedošs, 

smaržīgs, putnu dziesmām pildīts gaiss! Prāts līksmo, sirds 

gavilē – jaukākais gadalaiks beidzot ir sagaidīts. Nu kā tad 

cilvēks tādā laikā lai sēž skolas solā un mācās! Ir jau 

saportams, ka gribas blēņoties un dauzīties, strādāt 

negibas, bet vēl nedaudz ir jāiespringst – līdz mācību gada 

beigām palicis pavisam maz. Tad jāpavelk svītra 

aizejošajam mācību gadam un jāsaskaita rezultāti: vai visi būs pelnījuši vasaras brīvlaiku, vai 

kādam mācību gads pagarināsies par divām nedēļām – tas nu katra paša rokas. Vecākiem 

pēdējais laiks ielūkoties e-klases žurnālā, lai pārliecinātos par sava bērna gaidāmo sekmju 

kopsavilkumu kārtējās klases nobeigumā. 

Aprīlī skolā bijis daudz interesanta: 

 

3.aprīlis 

Pirmsskolas audzēkņi vēl kavējās tikko svinēto Lieldienu noskaņās, ripinot vēl 

neapēstās olas. 

Savukārt skolas komanda devās uz Valgundi, lai piedalītos novadu volejbola 

sacensībās. 

 

4.aprīlis 

Ar laba vēlējumiem uz Codi tika pavadīta skolas komanda, kas piedalījās Zemgales 

reģiona stafešu sacensībās “Drošie un veiklie”, kopvērtējumā iekļūstot olimpiskajā sešiniekā, 

piekāpjoties tikai lielo Zemgales vidusskolu komandām. Apsveicam savējos un skolotāju 

Anitu! 

 

5.aprīlis 

Pedagogi savā sanāksmē apsprieda ar kompetenču izglītību saistītus jautājumus, 

analizēja projektu nedēļas norisi, saņēma informāciju no kursiem un pārrunāja dažādas 

aktualitātes. 

 

10.aprīlis 

Skolas 4.-5.klases volejbolisti devās uz kārtējām novadu sacensībām Valgundē. 

 

 

11.aprīlis 

Uz kārtējo sanāksmi pulcējās Vecāku padomes pārstāvji, lai pārrunātu dažādas 

aktualitātes. 

 

13.aprīlis 

Karjeras nedēļas ietvaros 7.un 8.klasū skolēni tikās ar Kristiana mammu kristīni 

Ceļmilleri, kura interesanti pastāstīja par svu profesiju – sinhrono un filmu tulku.  

 



 14.aprīlis 

Skolotājs Raivis bija noorganizējis badmintona turnīru, kurā piedalījās skolotāji no 

mūsu skolas, absolventi un pārstāvji no Ozolniekiem. (sīkāk par turnīru var lasīt aprīļa 

Ozolnieku Avīzē). 

 

 16.aprīlis 

Līdz 20.aprīlim 7.klases skolniece Elizabete Oknere un 8.klases skolniece Kristīne 

Bula kopā ar skolotāju Ilzi Šucu pārstāvēja Latviju starptautiskā projekta Promoting Art 

vizītē Igaunijā (sīkāk par vizīti var lasīt aprīļa Ozolnieku Avīzē). 

 

17.aprīlis 

4.-5..klašu meiteņu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās Valgundē. 

 

19.aprīlis 

Skolas bibliotēkā notika lielā inventarizācija. 

 

20.aprīlis 

6.klases zēni pildīja novadu pārbaudes darbu mājturībā un tehnoloģijās. 

Pilnīgi visa skolas saime čakli strādāja Lielajā talkā – sakopa skolas teritoriju, 

apkārtni, ceļmalas līdz pilskalnam un Staļģenes tiltam, pludmali, strādāja “Aučos” un 

“Billītēs”. 

 

 21.aprīlis 

  Skolas darbinieki piedalījās talkā Veselības takā. 

 

 24.aprīlis 

Pirmsskolas grupas uzņēma ciemiņus no Igaunijas, kuri vēroja nodarbības un 

apsprieda projekta aktualitātes kopā ar kolēģiem no PII “Bitīte”. 

 

 25.aprīlis 

Kristīne Bula (8.kl.) kopā ar skolotāju Sandru devās uz Jelgavu, lai novadu skatē 

prezentētu savu projektu “Pieskāriens Latvijas glezniecībai”. 

Savukārt 9.klases skolēni kopā ar skolotāju Dainu  piedalījās novadu konkursā 

“Zemgale – Latvijas prezidentu šūpulis” Aučos. 

5.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu latviešu valodā. 

 26.aprīlis 

4.klases skolēni Kristaps Šucs un Jaroslavs Orbidāns prezentēja savus pētnieciskos 

darbus novadu skatē Jelgavā. Paldies skolēniem, vecākiem un skolotājai Tamārai par 

ieguldīto darbu! 

Savukārt skolā notika latviešu valodas pēcpusdiena, ko bija organizējušas 

skolotājas Santa un Jogita. Paldies! 

  

 27.aprīlis 

Uz mazo vokālistu konkursu Cīrulītis PII “Pūcīte” Ozolniekos devās mūsu mazie 

dziedātāji no pirmsskolas Marta Falaļejeva un Gustavs Zvejnieks. 

Vakarpusē pirmsskolas grupā Taurenītis notika vecāku sapulce, kur tika pārrunāti 

ar izlaidumu saistīti jautājumi. 

  

 Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 

 

 

 


