
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 150   2018.GADA JANVĀRIS 

 

 

 

Jaunajā – Suņa gadā esma nodzīvojuši pirmo 

mēnesi, piedzīvojot gan ziemas salu un sniegu, kad varēja 

iabaudīt slidošanas priekus, gan pavsara lietu un plūdus. Lai 

gan sinoptiķi vēl sola ziemas atgriešanos, gaišie rīti un vakari 

gan liecina par to, ka pavasaris vairs nav aiz kalniem. 

Veiksmīgi uzsācies skolas gada otrais semestris, priekšā 

daudz nopirtnu darbu – valts paŗbaudījumi, projektu 

rakstīšana, konkursi un olimpiādes. Kad ir daudz darba, laiks 

skrien vēl ātrāk! Veiksmi visiem! 

Janvārī trijās ar pusi nedēļās esam šo to jau paveikuši: 

 

5.janvāris 

Skolā viesojās psihoterapeite Aina Poiša, lai uzmundrinātu skolotājus jaunam 

darba cēlienam. 

 

11.janvāris 

Skolotāji pedagoģiskās padomes sēdē pārrunāja pirmā semestra mācību darba 

rezultātus. 

1.klases vecāki pulcējās uz sanāksmi, bet pedagogi tikās ar Jelgavas 

1.internātskolas Atbalsts centra speciālisti. 

 

15.janvāris 

Ozolnieku novada domes inventarizācijas komisija skolā veica pārbaudi. 

 

16.janvāris 

Mūsu skolas zēnu komanda piedalījās novadu tautas bumbas sacensībās 

Svētē. 

 

17.janvāris 

 Eiropas projekta Erasmus+ darba grupa tikās sanāksmē, lai izplānotu tuvākās 

projekta aktivitātes. 

 

 



18.janvāris 

Pirmsskolas audzēkņi kopā ar audzinātājām un auklītēm devās uz tuvāko 

mežu, lai svinētu svētkus, nesot meža zvēriem cienastu un ejot jautrās rotaļās. 

Klašu audzinātāji sanāksmē plānoja projeta nedēļas aktivitātes. 

 

 22.janvāris 

Pirmsskolas audzēkņi jautrojās Sniega svētkos, vizinoties no kalna un 

izbaudot citus ziemas priekus. 

Savukārt Skolēnu dome bija sarūpējusi pārsteigumus pirmklasniekiem, svinot 

100 dienas 1.klasē. 

 

23.janvāris 

Skolas meiteņu komanda piedalījās novadu tautas bumbas sacensībās, mājās 

atgriežoties ar sudraba medaļām. Urā skolotājai Anitai un Andrea Saulītei, Ingai 

Šadurovai, Līgai Geidānei, Samantai Aleksai Pozdņakovai, Ingai Rebekai Dzenīte i, 

Kortnijai Saulītei, Karlīnai Kimberlijai Ikšei, Evai Fīzei! 

Savukārt 7.klases skolēni bioloģijas stundā iesēja katrs savu egli. 

 

25.janvāris 

Uz sanāksmi pulcējās Metodiskā padome, lai pārrunātu jaunā uz 

kompetencēm balstītā satura aktivitātes, pedagogu vērtēšanas kārtību un portāla 

Eduio izmantošanas iespējas. 

 

26.janvāris 

Mūsu skolas zāli pieskandināja Lakstīgalu balsis, jo mūsu skolas komanda 

(Karlīna Kimberlija Ikše, Kortnija Saulīte, Elīza Zuikina, Kristaps Šucs, Raivo 

Vācietis) sacentās konkursā ar Vilces komandu. Rezultātā komandas šķīra tikai 

puspunkts un abas komandas aizstāvēs savu novadu godu zonālajās sacensībās 

Rīgā. Urā mūsējiem un skolotājai Andai! 

30.janvāris 

  Skolotājs Raivis mūsu zēnu komandu aizveda uz Kalnciemu, lai piedalītos 

novadu volejbola sacensībās. 

Pēcpusdienā pie mums viesojās Garozas skolas pašpŗvalde un Ozolnieku 

jauniešu centrs, lai piedalītos mūsu Skolēnu domes rīkotajā sadraudzības pasākumā.  

Paldies skolēniem un skolotājai Ilzei par organizāciju un Anitai Dombrovskai par 

gardo kliņģeri! 

Vakarpusē satikās Vecāku padomes dalībnieki, lai pārrunātu stundu vērošanas 

rezultātus. 

 

31.janvāris 
2.klases skolēni veica novadu lasītprasmes pārbaudes darbu. 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 

 

 


