
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 118     2014.GADA septembris 

 

 Uz saviem spārniem gājputni aiznesuši 

gada devīto mēnesi – septembri, ko senlatvieši 

sauca par viršu jeb silu mēnesi. Mūsdienās 

septembri dēvē ļoti dažādi – par sēņu, dzejas, 

ziedu, skolas, pirmo rudens mēnesi. Jāpiekrīt ir 

ikvienam – gan sēņu papilnam, gan dzejas dienas 

nosvinētas, gan ziedu vītnes darinātas, gan pirmais 

skolas gada mēnesis aizvadīts, gan oficiālais rudens 

iestājies. 

Salgales skola, nosvinējusi savu 25.jubileju, 

ikdienas gaitas uzsāka svaigi izremontētās telpās, 

kuras piepilda 85 skolēnu un 32 pirmsskolas 

audzēkņu balsis. 

 Un jau pirmajā mācību gada mēnesī ir piedzīvots daudz interesanta: 

 

1.septembris 

Zinību diena skolas sporta zālē pulcēja visus skolas bērnus, vecākus un darbiniekus, 

lai kopā ar Mazo raganiņu uzņemtu savā saimē 10 pirmklasniekus un sajustu 

atkalredzēšanās prieku. 
 

 

2.septembris 

Visi skolēni, pirmsskolas audzēkņi, skolotāji un daži vecāki devās 

tradicionālajā pārgājienā. Šoreiz apceļojām Garozas pusi, kur 

paviesojāmies centrā Eži, veikalā un cauri mežam devāmies uz Garozas skolu. Tur 

mūs sagaidīja skolas direktore un Mazā raganiņa, kura gan lielajiem, gan mazajiem 

lika veikt dažādus uzdevumus. Skolas atpūtas laukumā ieturējām pusdienas un 

devāmies mājup. 

 

15.septembris 

Nedēļa aizritēja dzejas zīmē. Ikviens skolēns varēja atrast sev tīkamu dzejoli, 

noformēt to ar ilustrāciju un izstādīt skolas ekspozīcijā. 

 

16.septembris 

Uz Kalnciema pilsētas vidusskolu devās mūsu skolas 4.-6.klašu 

zēnu futbola komanda, lai piedalītos novadu futbola spēļu 

sacensībās. 

 

 



18.septembris 

Jaukie laika apstākļi mudināt mudināja uz sportiskām aktivitātēm, tāpēc skolotāji 

Anita un Raivis organizēja tradicionālo krosa skrējienu Emburgas aplis. Šogad tajā 

piedalījās visi skolas bērni, daži skolotāji un vecāki.  

Labākie rezultāti: 

Bitītes 1.Atis Nāckalns 

 2.Kristers Strēlnieks 

 3.Dagnija Dunska 

Taurenīši 1.Mareks Briedis, Patrīcija Cunska 

  2.Atis Kalsons, Inese Nikolajeva 

  3.Gabriels Žorovs, Karlīna Kimberlija Ikše 

1.-3.klase 1.Roberts Orbidāns, Anna Linda Dzene 

  2.Jaroslavs Orbidāns, Elīna Bižāne 

  3.Viljams Robins Apaļais, Viktorija Mihailova 

4.-9.klase 1.Rihards Blūms, Vanesa Gaile 

  2.Igors Smirnovs, Karolīna Semena 

3.Andrievs Muižarājs, Alise Kārkliņa 

 Kopvērtējumā 1.-3.kl. 1.vieta 3.klasei 

   2.vieta 1.klasei 

   3.vieta 2.klasei 

  4.-9.kl. 1.vieta 7.klasei 

   2.vieta 8.klasei 

        3.vieta 9.klasei 

Pēcpusdienā 5.-9.klašu skolēni piedalījās atjaunotā Vareļu pieminekļa prezentācijas 

pasākumā. 

Savukārt pirmsskolas vecākiem notika informatīvā sanāksme par e-klases lietošanu, 

jo arī pirmsskola šogad izmanto e-klases iespējas. 

 

22.septembris 

Ziedu nedēļas ietvaros katra klase un pirmsskolas grupa veidoja ziedu vītnes, 

rotājos skolas pagalmu ar pēdējiem rudens ziediem. 

 

23.septembris 

Labākie skolas skrējēji piedalījās novadu krosa skrējienā Staļģenē. Labākie bija 

V.Gaile, I.Smirnovs, E.Karpjuks, A.Kārkliņa, A.L.Dzene. 

 

25.septembris 

Skolā viesojās klauni ar cirka izrādi. 

 

26.septembris 

Novada Olimpiskajā dienā arī skolā notika skolotāju Anitas un 

Raivja organizētas sportiskas aktivitātes: no rīta visi pulcējās sporta zālē, 

lai kopīgi izvingrotos 7.klases meiteņu vadībā. Pēc tam notika fotoorientēšanās 

skolas apkārtnē, kur vajadzēja atrast burtus, kas veidoja konkrētu vārdu. 

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt arī Ozolnieku mājas lapā! 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča  


