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Nu gan pavisam noteikti var apgalvot, ka 

pavasaris ir ieņēmis stabilu vietu šī gada gadalaiku 

mijā – viss zied , smaržo un skan. Dažas siltās 

dienas ir parāvušas vaļā visus lapu un ziedu 

pumpurus, liekot gaisam smaržot un skanēt putnu 

vīteros. Tas nekas, ka atkal uznāk kāda vēsāka 

diena vai nolīst lietus, kas tāpat ir vajadzīgs zemes 

valgmei. Ikvienā sirdī līksmo ziedoņa prieks, sirds 

gavilē un prāts tā vien nesas uz neprātībām. Tas viss ir saprotams, tomēr, neskatoties uz to, 

skolas gads ir jānobeidz godam. Atlicis vairs tikai viens mēnesis un visi varēs ielēkt vasaras 

brīvlaika pļavā… 

Aprīlis skolas dzīvē bijis diezgan darbīgs: 

 

1.aprīlis 

Visu nedēļu mūsu skolas skolnieces Kristīne Bula un Samanta Eva Rendore 

piedalījās projekta Erasmus+ aktivitātēs Portugāles pilsētā Porto. Par to sīkāk var lasīt 

Ozolnieku Avīzes aprīļa numurā. 

6.klases skolēni kopā ar skolotāju Ilzi piedalījās sociālo zinību konkursā 

Zaļeniekos. 

 

2.aprīlis 

Skolā viesojās mūziķi ar koncertprogrammu “Eiropa dzied Latvijai” 

iniciatīvas Skolas soma ietvaros. 

 

3.aprīlis 

Mūsu sportisti godam pārstāvēja skou Zemgales reģiona stafešu sacensībās 

“Droši, veiklie” Codes pamatskolā, iegūstot godpilno 5.vietu. Urā arī skolotājiem 

Anitai un Raivim! 

  Pēcpusdienā skolotāji kārtējā sanāksmē izvērtēja Projektu nedēļā paveikto. 

 

6.aprīlis 

Ozolnieku novada Tautas namā norisinājās Vecāku konference. 

 

11.aprīlis 

Skolā viesojās leļļu teātris ar izrādi “Sapņu kuģis”. 

Ozolnieku karjeras konsultants tikās ar 9.klases skolēniem individuālās 

sarunās par viņu nākotnes tālākizglītības plāniem. 



 

15.qprīlis 

Skola aicināja vecākus uz Vecāku dienu, kur varēja apmeklēt stundas un 

nodarbības, kā arī tikties ar pedagogiem. 

 

16.aprīlis 

Pirmsskolas pedagogi dalījās pieredzē PII “Saulīte” Ānē. 

 

 17.aprīlis 

Pirmsskolas grupa “Taurenītis” piedalījās novadu volālo izpildītāju konkursā 

Dziesmu dziedu, kāda ir Staļģenē. 

1.-4.klašu skolēni devās uz Rīgu, lai apmeklētu Vēstures un kuģniecības 

muzeju iniciatīvas Skolas soma ietvaros. 

 

 21.aprīlis 

Skolas pagalmu pieskandināja Lieldienu svinētāji, lai mūsu skolotāju 

noorganizētajās aktivitātēs kopīgi nosvinētu šos jaukos pavasara svētkus. Varēja 

krāsot olas, ripināt tās, apgleznot šķūņa sienu un savu seju, izšūpoties un apskatīt 

trušus un vistas. Paldies visiem, kas parūpējās, lai svētki izdodas! 

 

22.aprīlis 

Skolotājs Raivis sporta zālē gaidīja visus gribētājus, lai piedalītos Uno kāršu 

spēles turnīrā. 

 

23.aprīlis 

Pirmsskolas audzēkņi svinēja savas Lieldienas. 

 

 24.aprīlis 

5.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu latviešu valodā. 

Savukārt pirmsskolas grupa Taurenītis sagaidīja ciemiņus – Pepija bija 

ieradusies, lai pasniegtu balvu par iegūto 1.vietu Kanclera rīkotajā bērnu vizuāli 

plastiskās mākslas konkursā. Urā arī audzinātājām Ingai un Agnesei, auklītei Elitai! 

 

25.aprīlis 

Skolā ieradās Akreditācijas komisija, kura vēroja stundas, tikās ar 

skolēniem, vecākiem un skolotājiem. 

 

 29.aprīlis 

Akreditācijas komisija turpināja savu darbu, vērojot stundas, iepazīstoties ar 

skolas dokumentāciju un tikās ar direktores vietniekiem un atbalsta personālu. 

  

 30.aprīlis 

Vakarā skolas kolektīvs aktīvi atpūtās Jelgavas boulinga zālē. 

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 



 

 

 


