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Atkal viens mēnesis airitējis – ar 

svecām, sarkanbaltsarkanām lentītēm 

pie krūtīm, ar himnu un Tēvzemi sirdīs. Ir 

pieminēti gan kritušie kareivji, gan 

mūžibā aizgājušie piederīgie, nosvinēta 

valsts dzimšanas diena un iedegta pirmā 

svece Adventa vainagā. Priekšā 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks un paši 

svētki. Tā gribas, lai tie atnāk klusi un 

balti, ar labām domām un siltumu sirdī! 

Novembris skolā bijis dažādiem 

piedzīvojumiem bagāts: 

 

2.novembris 

1. un 2.klases skolēni devās uz SIA Ķiploku pasaule, kur iepazinās ar veselīgu 

našķu no ķiplokiem gatavošanu un izgaršošanu. 

 

6.novembris 

1.klases vecāki pulcējās uz klases audzinātājas organizēto sanāksmi. 

 

7.novembris 

Skolas zānu basketbola komanda devās uz Platoni, lai piedalītos novadu 

basketbola sacensībās. 

 

8.novembris 

Uz kārtējo sanāksmi pulcējas Vecāku padome. 

 

9.novembris 

 No rīta skolā viesojās aktieri ar izrādi Zobu feja. 

 9.klases skolēni Tetelē piedalījās Ozolnieku novada projektā par veselīgu 

dzīves veidu. 

Pēcpusdienā skolotāji pārrunāja aktualitātes pedagogu sanāksmē. 

 

10.novembris 

No rīta skolas zālē darbojās Mārtiņdienas tirgus, kurš, kā ierasti, bija bagātīgs 

gan preču, gan pārdevēju un pircēju ziņā. 

Uz sapulci pulcējās 4.klases vecāki. 



Vakarā visi devās tradicionālajā lāpu gājienā uz Vareļu pieminekli Garozā, 

kur pieminējām 1919.gadā kritušos kadetus, noliekot ziedus pie pieminekļa. 

Pasākumā uzstājās vīru kopa Vilki, bija ugunskurs, salūts, tēja un pīrāgi. 

 

 11.novembris 

Mūsu skolas Skolēnu domes pārstāvji kopā ar skolotāju Ilzi piedalījās 

konkursā “100 jautājumi par Latviju” Ozolniekos. 

 

13.novembris 

9.klases skolēni Tetelē piedalījās Ozolnieku novada projektā par veselīgu 

dzīves veidu. 

 

14.novembris 

Pirmsskolas audzēkņi svinēja Latvijas dzimšanas dienu. 

1.un 2.klašu skolēni devās uz Garozu, kur kopā ar kaimiņu skolas skolēniem 

 darbojās Ozolnieku novada projekta aktivitātēs, gatavojot veselīgus smūtijus. 

 

14.-16..novembris 

Skolēnu domes pārstāvji starpbrīžos organizēja informatīvas sanāksmes par 

Latviju skolas zālē. 

 

17.novembris 

  Skolas kolektīvs atzīmēja Latvijas 99.dzimšanas dienu ar svinīgo līniju, 

konkursu “Es mīlu Tevi, Latvija!”, kopīgu ugunskuru un kolāžas veidošanu. 

Skolotāja Daina organizēja konkursu klašu komandām, kur 1.vietu ieguva 7.klases 

koamnda, skolotājs Edgars, saimnieks Edgars, kurinātājs Mareks parūpējās par 

ugunskuru un iesmiem, bet ēdnīcas darbinieces par garšigām desiņām, ko ugunskurā 

uzcept. Savukārt skolotāja Ilze organizēja Latvijas kartes rotāšanu ar dāžādiem 

simboliem. Paldies visiem par ieguldījumu visas dienas garumā! 

 

19.-25.novembris 

 

Skolotāja Ilze, E.Oknere (7.kl.), K.Bula (8.kl.) un E.Krūmiņa (9.kl.) piedalījās 

projekta Erasmus+ aktivitātēs Polijā, sadarbojoties ar jauniešiem no Portugāles, 

Polijas, Slovākijas, Bulgārijas un Igaunijas. 

 

 21.novembris 

Mūsu skolas meiteņu komanda piedalījās novadu basketbola sacensībās 

Platonē, mājup pārvedot kausu un sudraba medaļas, piekāpjoties vien Ozolnieku 

vidusskolai. Urā komandai – Anna Linda Dzene, Estere Melne,  Agnija Tīrumniece, 

Andrea Saulīte, Inga Šadurova, Samanta Aleksa Pozdņakova, Inga Rebeka Dzenīte, 

skolotājiem Raivim un Anitai un mammai Lienei! 

Pēcpusdienā sapulcējās Mazā pedagoģiskā padome, lai tiktos ar 8.klases   

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 


