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Kā smaržo gaiss, kādas krāsas! To var izbaudīt 

tikai šajos rītos un vakaros. Tāda zaļa krāsa dabā ir 

tikai īsu brīdi, kamēr plaukst lapas, zied pienenes, 

plūmes, ķirši un ābeles! Gribas raudzīties debesīs, 

ieelpot šo svaigumu un baudīt, baudīt, baudīt… 

Dabas atmoda sasaucas ar vissaspringtāko 

laiku skolas dzīvē. Tagad, kad mācīties gribas 

vismazāk, tas būtu jādara visintensīvāk. Tūlīt, tūlīt 

skolas gads beigsies, devīklasniekiem sāksies 

eksāmeni un tad – brīvība! Visi vasaras ceļi būs valā! 

1.aprīlis 

Pirmsskolas audzēkņi devās uz Ozolnieku Tautas namu, kur kopā ar citiem Jelgavas un Ozolnieku 

novadu bērniem piedalītos koncertā Es lustīgi padziedāju. 

Savukārt E.Oknere (4.kl.), R.Nikolajevs (5.kl.), K.Bula (5.kl.) un K.Šuca (7.kl.) kopā ar skolotāju 

Ilzi piedalījās vizuālās mākslas olimpiādē Jelgavas Mākslas skolā. 

Uz sanāksmi bija pulcējusies Vecāku padome. 

 

2.aprīlis 

Metodiskās padomes sanāksmē pedagogi analizēja projektu dienu norisi un rezultātus, 

nosakot uzlabojumus nākamajam gadam. 

 

7.aprīlis 

 No rīta Lieldienu zaķis viesojās pirmsskolā, bet pēcpusdienā – skolā, kur 5.klases rīkotajās 

sportiskajās aktivitātēs visi jautri ieskandēja pavasari. 

 

9.aprīlis 

Pirmsskolā notika vecāku sapulce, kur tika pārrunāts bērnudārza darbs vasarā. 

 

10.aprīlis 

5.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu latviešu valodā. 

Pēcpusdienā 1.klases skolēni kopā ar vecākiem un klases audzinātāju ciemojās pie 

klasesbiedra Viljama, lai jautri pavadītu laiku piknikā. Skolēni, vecāki un skolotāja Evija saka 

lielu paldies Viljama vecākiem par jauko pasākumu! 

 

14.aprīlis 

Daži 15 gadus veci mūsu skolas skolēni pildīja starptautiskā OECD pētījuma aptaujas 

anketu. 

Savukārt sporta zāle bija nodota pirmsskolas audzēkņu rīcībā, kur notika sporta diena 

pirmsskolas vecuma bērniem „Gājputnu salidojums”. Ar rotaļām, stafetēm, aktivitātēm un jautrību 

pie salgaliešu 5-6 gadīgo grupas Taurenīši ciemojās Vilces PII Rūķīši un Lācēni, Lielplatones PII 

Cālīši un Elejas PII Kamenītes ar saviem skolotājiem. Zālē bija arī skatītāji un atbalstītāji – Salgales 

mazie pirmsskolas bērni no Bitīšu grupas. Mazie 5 un 6 gadus vecie sportisti vija putnu ligzdas, 

ripināja olas, baroja jaunos putnēnus ar rozīnēm, ganīja zosis un spēlēja citas jautras rotaļas, ko 

vadīja pasākuma organizētāji Tatjana Brahmane un Haralds Švītiņš. Sporta dienas mērķis bija caur 

fiziskām aktivitātēm radītu bērnos pozitīvas emocijas un gandarījumu par kopīgu darbu. Visiem 

kopā tas arī izdevās un pasākuma devīze „Iegūst visi, nezaudē neviens!” pilnībā attaisnojās. Paldies 

organizatoriem par dāvāto prieku veselīgām balvām! 

  



15.aprīlis 

8.klases vecāki bija pulcējušies uz sanāksmi kopā ar sociālo pedagogu, bāriņtiesas 

priekšsēdētāju un pašvaldības policijas priekšnieku. 

 

16.aprīlis 

Pirmsskolas audzēkņi, skolas ansambļi un daži Mūzikas skolas audzēkņi sniedza koncertu 

Ozolnieku aprūpes centrā Zemgale, tā iepriecinot šī nama iemītniekus. Paldies pirmsskolas 

audzinātājām un skolotājām Andai un Ingunai par pasākuma organizāciju! 

Pēcpusdienā skolēni un skolotāji noklausījās jauku koncertu, ko sniedza Salgales Mūzikas 

un mākslas skolas un Bolderājas Mūzikas skolas audzēkņi. 

 

17.aprīlis  

Mūsu skolas labākie dambretisti (D.Taraškeviča, K.Dzene, D.Lindenbaums, V.Mihailovs) 

kopā ar skolotāju Raivi devās uz Teteles pamatskolu, lai piedalītos novada dambretes turnīrā. 

 

21.aprīlis 

  Skola uzņēma ciemiņus – skolotājus no Jelgavas 1.speciālās internātskolas. 

 

22.aprīlis 

  7.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu informātikā. 

  3.klasē notika vecāku sapulce. 

 

23.aprīlis 

  8.klases zēni pildīja novadu pārbaudes darbu mājturībā. 

  Savukārt 4.klases skolēni K.Vāciete un E.Kārkliņš kopā ar skolotāju Tamāru piedalījās 

novadu pētniecisko darbu skatē Tetles pamatskolā. 

 

24.aprīlis 

  No rīta skolā viesojās Jelgavas Tehnikuma skolotājas, bet pēc stundām skolas saime čakli 

strādāja Lielās talkas objektos, sakopjot skolas teritoriju, ciema ielas, šosejas malas un upmalu. 

Skolotāja Ilze un A.Markute (9.kl.) piedalījās vizuālās mākslas konkursa noslēguma pasākumā 

Bauskā. 

 

27.aprīlis 

  Skola rīkoja atvērto durvju dienā ikviens vecāks varēja izbaudīt skolas ikdienu, tikties ar 

skolotājiem un admnistrāciju. Paldies mammām, kuras atrada laiku, lai izrādītu interesi par sava 

bērna skolas gaitām: J.Jankovskai, S.Mušinskai, A.Benežai, S.Zapelsonei, J.Vācietei, L.Orbidānei, 

L.Liepai, L.Dzenei! 

 

28.aprīlis 

  1.-3.klases skolēniem notika nodarbības Meža skolā, kuras vadīja LLKIC Meža 

konsultāciju pakalpojuma centra Zemgales nodaļas vadītāja vietniece  Ieva Doniņa. 

  7.-9.klases labākie vieglatlēti piedalījās novadu sacensībās ZOC Jelgavā. Zelta medaļas 

izcīnīja R.Kasperāns (100m skrējiens) un D.Mucenieks (tāllēkšana). Dilanam arī sudraba medaļa 

lodes grūšanā. 

 

29.aprīlis 

  7.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju rīkoja Sporta dienu gan pirmsskolas 

audzēkņiem, gan skolēniem. Jautrās atrakcijās pagāja visa diena! 

 

30.aprīlis 

  7.klases skolniece K.Semena aizstāvēja savu projektu novadu pētniecisko darbu skatē 

Jelgavā. Paldies mammai par atbalstu un skolotājai Tamārai par ieguldīto darbu projekta 

tapšanā! 

 

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku mājas lapā! 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča  


