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 Laiks rit savu gaitu, pamazās skaistā 

vasara ir aizdevusies uz dienvidiem kopā ar 

gājputniem, savu vietu pārliecinoši ieņēmis 

rudens ar košajām koku lapu krāsām, 

tumšiem debesu mākoņiem un biežiem 

lietiem. Arī laikrādi esam nostellējuši uz 

ziemas laiku un nekas cits neatliek, kā gaidīt Ziemassvētkus. Pa starpu gan vēl 

daži priecīgi notikumi – Mārtiņi un mūsu mīļas Latvijas dzimšanas diena, kā arī 

Adventa brīnumu gaidīšanas laiks, bet tas vēl tikai būs. Skolas gada otrajā 

mēnesī esam gan pastrādājuši, gan atpūtušies:  

 

1.oktobris 

Labākie skolas futbolisti piedalījās novada sacensībās Ozolniekos. 

 

2.oktobris 

Skolas pedagogi savā sanāksmē meklēja sadarbības formas 

kompetenču pieejai mācību saturam 6.klasē. 

 

 4.oktobris 

No rīta 9.klases skolēni bija parūpējušies par svētkiem saviem 

skolotājiem, savukārt vakarā Ozolnieku novada Izglītības nodaļa – par 

svētkiem visiem novada pedagogiem Tautas namā. 

 

7.oktobris 

Skolā čakli strādāja fotogrāfs, lai iemūžinātu šī gada skolas 

iemītniekus. 

 

8.oktobris 

Pirmsskolas audzēkņi devās rudens ekskursijā uz Tērvetes dabas 

parku. 



Savukārt uz novada krosa skrējienu Garozā skolotājs Raivis 

aizveda mūsu ātrākos skrējējus. Mājup ar zelta medaļām atgriezās 

Rebeka Inga Dzenīte, Agnija Mudīte Gūtmane un Elīna Šadurova, ar 

sudraba medaļu – Evelīna Sileniece, ar bronzas – Samanta Rundzāne. 

 

9.oktobris 

 1.,2. un 3.klašu skolēni apmeklēja Džimbas skolas nodarbību Rīgā. 

10.oktobris 

Skolotāja Ilze uz sapulci bija aicinājusi 8. klases vecākus. 

 

15.oktobris 

Pirmsskolas audzēkņi iekārtoja izstādi “Rudens lapas gleznās”. 

 

 16.oktobris 

Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros skolā viesojās stāstniece Līga 

Reitere, ar 1.-4.klašu skolēniem veidojot glītus rakstus, 5.-9.klašu 

skolēniem stāstot par apvidvārdiem un izloksnēm. 

 

 17.oktobris 

Skolotāja Agnese uz sapulci aicināja 3.klases vecākus. 

 

18.oktobris 

Skolā viesojās Amatu skolas audzēkņi, lai mūsu devītklasniekiem 

pastāstītu par iespējām, ko piedāvā šī skola. 

 

23.oktobris 

Kamēr skolēni atpūtās rudens brīvdienās, skolotāji čakli mācījās 

dažādos kursos un sapulcē pārrunāja dažādas aktualitātes. 

 

 29.oktobris 

  Skolotāja Jogita uz sapulci aicināja 2.klases vecākus. 

 

 31.oktobris 

8.klases skolēni kopā ar skolotāju Ilzi apmeklēja ražotni Pūrē un 

Jaunmoku pili. 

 

 Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 



 

     

 


