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Nr. 142   2017.GADA FEBRUĀRIS 

Pēdējās februāra dienās ziema ļoti 

centāsatgūt savas pozīcijas, sūtot mums 

gan sniegputeņus, gan salu. Tomēr 

pavasara tuvošanās nav uzveicama, tas 

strauji tuvojas, pat ātrāk, kā citu gadu. Par 

to liecina lielo zīlīšu dziesmas, gulbji 

debesīs, palu ūdeņi pļavās, gaišie rīti un 

vakari, spirgtais gaiss un pavasīgās krāsas 

dabā. Garā ziema ir galā, un straujiem 

soļiem tuvojas mācību gada beigas. Bet līdz 

tam vēl daudz darāmā – gan valsts 

pārbaudes darbi, gan olimpiādes, konkursi un projektu nedēļa, gan pavasara brīvlaika prieki. 

Atliek tikai čakli strādāt. Ko esam paveikuši februārī? 

 

3.februāris 

Pirmsskolas grupās varēja paskatīt dažādas sveces, kuras bija sarūpējuši 

audzēkņu vecāki. 

 

6.februāris 

 Pirmsskolas audzēkņi apmeklēja teātra izrādi Ozolnieku Tautas namā. 

 

7.februāris 

Mūsu skolas tautas bumbas komanda – Anna Linda Dzene(5.kl.), 

Andrea Saulīte (3.kl.), Elīna Bižāne (5.kl.), Viktorija Mihailova (5.kl.), Agnija 

Mudīte Gūtmane (5.kl.), Inga Šadurova (4.kl.), Agnija Tīrumniece (4.kl.), 

Samanata Aleksa Pozdņakova (4.kl.) - devās uz Dobeli, lai piedalītos Zemgales 

reģiona sacensībās. Mājup visas meitenes atgriezās ar bronzas medaļām un 

kausu, priekšā palaižot tikai jelgavas 4.vidusskolas un Jelgavas 4.sākumskolas 

komandas. Paldies skolotājai Anitai par darbu un mammai Lienei par līdzi 

jušanu! 

 

14.februāris 

Skolā tika svinēta Mīļumdiena, kad visi ieradās sarkanā apģērbā, 

darbojās Skolēnu domes organizētais fotostūrītis skolas zālē un Valantīndienas 

pasts. 



Skolas darbinieki vakarā devās uz Rīgu, lai noskatītos Nacionālā teātra 

izrādi. 

 

15.februāris 

 Vecāko klašu skolēni piedalījās Ēnu dienas aktivitātēs, “ēnojot” savas 

iespējamās nākamās profesijas pārstāvi. 

 Skolas ansamblis devās uz Ozolnieku Tautas namu, lai piedalītos 

novadu ansambļu skatē, bet skolā viesojās jogas trenere Iveta Jonkus, lai 

pastāstītu par savu dzīves pieredzi un demonstrētu dažus jogas vingrojumus 

skolēniem. 

 3.klases skolēni apmeklēja zobārstu. 

 

16.februāris 

9.klases skolēni pildīja Valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu dabas 

zinībās. 

Sešgadīgo audzēkņu vecāki pulcējās uz sanāksmi. 

 

21.februāris 

8.klases skolēni pildīja Valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu 

matemātikā. 

Skolas komanda piedalījās novadu stafešu sacensībās Staļģenē, ieguva 

1.vietu un tiesības piedalīties Zemgales reģiona sacensībās. Urā komandai un 

skolotājai Anitai! 

 

22.februāris 

6.klases skolēni pildīja Valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu latviešu 

valodā. 

9.klases skolēni apmeklēja zobārstu. 

 

23.februāris 

3.klases skolēni pildīja Valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu latviešu 

valodā. 

 

28.februāris 

6.klases skolēni pildīja Valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu 

matemātikā. 

Pirmsskolas audzēkņi kā arī 1.un 2.klašu skolēni piedalījās jautrajā 

modes skatē, kur demonstrēja no dažādiem materiāliem gatavotus 

netradicionālus tērpus. 

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 

 

 

 

 


