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Mēs lepojamies:
 Latvijas skolās kopš 1935. gada ir iedibināta akcija «Draudzīgais aicinājums». Draudzīgā aicinājuma skolu reitings ir objektīvs
skolu novērtējums pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Mācību gada ietvaros tiek vērtētas visas Latvijas skolas, kurās realizē
vidējo izglītību. Par datu bāzi vērtējumam izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto
skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija) un
vēsturē. Atsevišķās grupās tiek vērtētas 1) lielo pilsētu un pilsētu ģimnāzijas,2) lielo pilsētu un pilsētu vidusskolas, 3)lauku
vidusskolas un 4)specializētās skolas. Olaines 1.vidusskola 2012./2013.m.g. pēc gadumijā Draudzīgā aicinājuma mājas lapā
www.konkurss.lv ievietotās informācijas gan republikas nozīmes lielo pilsētu, gan pilsētu vidusskolu grupā 197 vidusskolu
kopvērtējumā ir ieguvusi augsto 16. vietu, bet pilsētu vidusskolu grupā (izņemot ģimnāzijas un lielo pilsētu vidusskolas)
ieguvusi 4.vietu valstī, apsteidzot pat vairākas pazīstamas Latvijas ģimnāzijas. Pateicamies skolēniem, skolotājiem, vecākiem un
Olaines novada pašvaldībai par atbalstu, jo sasniegumi ir mūsu kopīgi paveiktā darba rezultāts!
 25. janvārī Valmieras kultūras centrā norisinājās XVIII Jaunrades deju konkurss, kurā piedalījās 84 deju autori, arī mūsu
vidusskolēnu tautas deju kolektīva vadītājs Juris Gogulis. Apsveicam Juri ar iegūto 2. vietu!
 Priecājamies par 6. klases skolnieci Poļinu Bulatņikovu un 8.klases skolnieku Ernestu Auziņu, kas piedalījās TV erudīcijas
raidījumā „Gudrs un vēl gudrāks”.
 Jau trešo gadu mūsu vidusskolēni, kuru vērtējumi liecībā ir 7-10 balles, saņem Olaines novada pašvaldības stipendijas.
2. semestrī stipendijas saņem – 10.a: Kārklevalka Zane, Tolstiha Agnese, 10.b – Bērziņa Eva Evita, Konošonoka Beatrise,
Pētersone Reičela, Sisene Dita, Sproģe Santa, 11.a – Andrejevs Artūrs, Meļņikova Elīna, Pētersons Ričards, Sadova Anželika, Žira
Suzanna Karīna, 11.b – Barižikova Lana, Fukse Sabīne, Gaļinska Santa, Konošonoka Vita, Krivošeina Marija, Ķemers Daniels,
Luckāne Lauma, Orste Līna, Šteņa Veronika, 12.a – Čmiļs Aleksandrs, Kanošķe Liliāna, Matisone Katrīne, 12.b – Pētersone
Megija, Romanova Anna, Romanova Iveta. Mēs lepojamies ar Jums un vēlam veiksmi ne tikai mācībās, bet arī olimpiādēs,
konkursos un citās aktivitātēs!

Ekoskolas aktivitātes
Tonija Jumtiņa, Brigita Zute – ekoskolas koordinatores

 Ekoskolas programma ir viens no visaptverošākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, tā sekmīgi iesaista skolas izzinošās un
radošās aktivitātēs. Programma stimulē izglītojamos aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, lai nodrošinātu vides aizsardzības pasākumu
ieviešanu. Lai veidotu izpratni par tīru, sakārtotu vidi, Ekoskola organizēja zīmēšanas konkursu ,,Sargā vidi". Zīmēšanas
konkursā piedalījās izglītojamie no 1.klases līdz 6.klasei. Labākie darbi ir izlikti apskatei skolas gaiteņos. Liels paldies visām
klases audzinātājām un vizuālās mākslas skolotājiem par sadarbību!
 Šogad pirmo reizi tika rīkots ekoskolu ziemas forums, kurš norisinājās Daugmales pamatskolā no 21. līdz 23. februārim.
Forumā piedalījās četras meitenes no mūsu skolas ekopadomes - Beāte Balode (8.a), Annija Skudra (8.a), Elīna Elksnīte (9.b) un
Inita Veļikodnaja (9.b).
Gan meitenēm, gan skolotājai B. Zutei tā bija lieliska iespēja skaidri apzināties ekoskolu būtību, iegūt pieredzi, jaunas idejas
turpmākai darbībai, iegūt jaunus draugus ar tādu pašu skatījumu uz dzīvi.
Foruma laikā notika dažnedažādi pasākumi, kas tika saistīti ar ekoloģiju, zaļā dzīvesveida pamatprincipiem: radošās darbnīcas,
spēles, prāta un sporta olimpiādes.
Divu dienu garumā notika vairākas lekcijas, kurās varējām iepazīties ar to, cik bezatbildīgi cilvēki visā pasaulē izturas pret sevi,
savu apkārtni un dzīves vidi. Reizēm ir grūti to apzināties, bet šāda veida pieeja liek vairāk saprast, ka tas, kādā vidē mēs dzīvosim
nākotnē, ir atkarīgs no šodienas darbībām.
Šis forums ļāva mums saprast, ka dzīvot videi draudzīgi nav nemaz tik grūti, jo apkārt mums ir daudz darbīgu un aktīvu jauniešu
un viņu skolotāju dažādās Latvijas skolās, kas ir gatavi dalīties savā pieredzē.

3. aprīlī no plkst.17.00 līdz 20.00 SKOLOTĀJU – VECĀKU KONSULTĀCIJAS.
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Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā
Karjeras izglītības akcija "Ēnu diena"
Karjeras izglītības akciju "Ēnu diena" Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) 2014.gada 12. februārī
rīkoja jau 14.gadu. Olaines 1. vidusskolas jaunieši, kā ik gadu, bija ļoti aktīvi savas nākamās profesijas pētnieki un no 7.-9.klasēm
ēnot devās 29 skolēni, bet no vidusskolas – 42 jaunieši. Uz Olaines novada domi iepazīt savu pilsētu un tās attīstības iespējas devās
V. Stramkalis no 8. klases un J. Ševcova no 11. klases. Ekonomikas stundu ietvaros skolēni prezentēja Ēnu dienā redzēto un iegūto.
Paldies uzņēmumiem un iestādēm, kur viesojās Olaines 1. vidusskolas skolēni, par ieinteresētību un ieguldījumu jauniešu
uzņēmējspēju pilnveidē! Plašāku informāciju skatīt skolas mājas lapā.
Zinātniski pētnieciskais darbs
Sākot ar šo mācību gadu 10.klašu skolēni izstrādā vienu pētniecisko darbu divu gadu laikā, bet 11. klases - pētniecisko darbu, kas
saistīts ar kāda pasākuma organizēšanu. Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 10. un 11. klasēm notiks 2014.gada 11.aprīlī
skolas konferenču zālē. Vēlam veiksmi!

Karjeras izglītības materiāli
Aija Jankava, bibliotekāre
Tiem izlaiduma klašu skolēniem, kuri neapmeklēja klātienē Starptautisko izglītības izstādi "Skola", skolas bibliotēkas lasītavā
pieejami izstādes informatīvie materiāli par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām gan Latvijā, gan
ārvalstīs.

Skatuves runas mākslas konkurss

Inga Laipniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ikkgadējais skatuves runas mākslas konkurss mūsu skolā aizritēja jau 22. februārī, tajā piedalījās 27 skolēni no 4. līdz 12. klasei.
Tagad varam analizēt rezultātus un izvirzīt sev jaunus mērķus nākamajam.
Vērtējot redzēto un dzirdēto, vēlos skolēniem ieteikt, gatavojoties šādiem konkursiem, "domāt ar sirdi", meklēt savu personīgo sajūtu,
viedokli.
Pamatskolas klašu grupa
Vidusskolas klašu grupa
1. vieta - Ramona Ratsepa (8.b)
1.vieta - Anželika Sadova (11.a)
2. vieta -Ralfs Mednis (5.c)
2. vieta - Dita Sisene (10.b)
3.vieta - Gustavs Gulbis (6.c)
3.vieta - Aleksandrs Geržatovičs (12.b)
27.02.2014. Ikšķilē starpnovadu skatuves runas konkursā piedalījās Anželika Sadova, Ramona Ratsepa, Ralfs Mednis, kuri ieguva 3.
pakāpi daiļrunas mākslā. Priecājamies par mūsu skolas 3.klases skolēnu Artūru Bangu, kurš ieguva 2.pakāpi. Apsveicam!
Paldies visiem, kas piedalījās, paldies līdzjutējiem! Lai veicas nākamgad!

Sports
Māris Auzāns, sporta organizators
14. janvāris - Skolas meiteņu „B” grupas komanda iegūst 2. vietu Zemgales novadu skolu sacensībās basketbolā, finālspēlē
piekāpjoties Jelgavas 4. vidusskolas komandai. Skolas komandā spēlēja: Una Auzāne, Megija Alise Bērziņa, Laura Kļaveniece, Gita
Auzāne, Beāte Balode, Annija Skudra, Luīze Bērziņa, Alise Melne, Nadīna Podinska, Nika Valērija Vēvere, Elza Balode.
14. janvāris – Olaines mācību iestāžu sacensības jauniešiem „Spēka trīscīņa”. Programmā: pievilkšanās pie stieņa, tāllēkšana no
vietas un svaru bumbu grūšana. Labākie sasniegumi: Igoram Matuzonim dalīta 9.-10. vieta
16. janvāris - Olaines mācību iestāžu sacensības jaunietēm badmintonā. Viss goda pjedestāls mūsu skolai. 1. vieta Kristenai
Smikarstei, 2. vieta Mirdzai Markusai, 3. vieta Unai Auzānei.
21. janvāris – Starpnovadu skolu sacensības spēlē „Tautas bumba”. Zēni 9 komandu konkurencē izcīnīja 4. vietu, meitenes 11
komandu konkurencē 6. vietu.
6. februāris – Olaines mācību iestāžu sacensībās telpu futbolā vidusskolas komandai 1. vieta.
13. februāris – Olaines mācību iestāžu sacensības telpu futbolā pamatskolas un sākumskolas komandām. 3.- 4. klašu komandai 1.
vieta, 5.- 6. klašu komandai 1. vieta,7.- 8. klašu komandai 2. vieta.
18. februāris – Starpnovadu skolu sacensībās minibasketbolā 2003./04. g. dz. zēniem 4. vieta.
20. februāris - Olaines mācību iestāžu sacensības „Ledus stafetes”. 2.kl., 3. kl., 4. kl., 5. kl., 6. kl., 7.kl., 8.-to klašu komandas
izcīnīja uzvaras. 9. kl. un vidusskolas komandas piekāpās Olaines 2. vidusskolas komandām.
27. februāris – Draudzības spēle florbolā 8.-9. kl. komandai ar Ozolnieku vidusskolas komandu. Ar rezultātu 14:4 uzvarēja mūsu
skolas florbolisti.
4. marts - Starpnovadu sacensības florbolā Ikšķilē 2000./01. g. dz. zēnu komandai 3. vieta.
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10.01. Skolā notiek pasākumi "Tēja ar direktoru", uz kuriem ir aicināti 5.-12.klašu skolēni, kuriem 1.semestrī liecībās ir tikai labi un
teicami vērtējumi. Katrs uzaicinātais skolēns saņem piemiņas velti no direktora, personīgu rokasspiedienu un atzinīgus vārdus,
tiek dzerta tēja un ēsts svētku kliņģeris.
13.–24.01. Konkurss "Galvas rēķinu rekordists"4.klašu skolēniem.
15.01. Panākumu Universitātes lekcijas BA Turība (psihoterapeits Sandis Dūšelis, kluba „Rīgas Dinamo” valdes priekšsēdētājs Aigars
Kalvītis) – piedalās 55 jaunieši no 10.-12.klasēm.
17.01. Vidusskolēnu ikgadējais pasākums „Gada klase”. Paldies visiem organizatoriem un dalībniekiem par spraigo atmosfēru un
emocijām!
19.01. 6. - 7. klašu tautas deju kolektīva dalība starptautiskajā festivālā „Deju karuselis 2014” VEF kultūras pilī .
20.-24.01. Skolā notiek Mākslas nedēļa, ko organizē Parlaments. Mākslas nedēļas ietvaros notiek kino vakars, kur tiek rādīta filma
"Billijs Eliots", literārais vakars un deju meistardarbnīcas.
20.01. 11.b un 12.b klases tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi.
22.01. Skolas daiļrunas konkurss 5. – 12.klašu skolēniem, kurā tiek izcīnītas tiesības piedalīties starpnovadu konkursā.
27.01. Skolas daiļrunas konkurss 1. – 3.klašu skolēniem. Paldies visiem dalībniekiem!
30.01. Spēles „Twister” čempionāts, ko organizē parlamentārieši.
03.-07.02. Piedalāmies bateriju vākšanas konkursā. Šogad esam savākuši 297 kg 140 g izlietoto bateriju, kas ir par 100 kg vairāk nekā
pagājušajā gadā. 1.vieta - 4.c klasei (kl.audz. A.Bebre), 2.vieta - 8.b klasei (kl.audz. I.Laipniece), 3.vieta - 2.b klasei (kl.audz.
E.Kūpele) , 4.vieta - 2.c klasei (kl.audz. V.Kušķe).
04.02. Vidusskolēnu tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu.
05.02. 10.b un 11.b klašu skolēnu tikšanās ar mākslinieku, olainieti, mūsu absolventu Arturu Bērziņu.
07.02. Skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieku (5.-12.kl.) atpūtas pasākums. Pasākuma 1.daļā skolēnus ar koncertu priecē
ievērojamais perkusionists Nils Īle, 2.daļā – dejas un jautrā fotografēšanās. Šogad uz pasākumu ierodamies dzīvnieku maskās.
7.02. Panākumu Universitātes lekcijas BA Turība (ģimenes psihoterapeite A. Poiša, TV un radio raidījumu vadītāja B.Sipeniece) –
piedalās 50 jaunieši no 10.-12.klasēm.
11.02. Mūsu parlaments viesojas pie Babītes vidusskolas līdzpārvaldes.
11.02.Tiek atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena, šogad īpaši uzsverot ikviena lomu un līdzdalību labākas interneta vides
veidošanā. Mūsu skolas komanda, kuras sastāvā ir Dāvis Vuškāns, Andris Jeršovs un Iveta Romanova, iekļūst to 20 komandu
sastāvā, kuras tiek aicinātas uz konkursa finālu BA Turība telpās. Komanda tiek atzīta par erudītāko komandu. Paldies skolotājai
Ivetai Grigorjevai!
11.02. Garajos starpbrīžos mūsu skolas un Bauskas sākumskolas Skolēnu Mācību Uzņēmumu tirdziņš. Uzstājas SMU "V&K dance".
Paldies skolotājai Brigitai Eltermanei par milzīgo ieguldījumu!
11.02. Sestajām klasēm tiek organizēta krievu valodas spēle " Kas? Kur? Kad?". Pasākumu organizē sk. I. Tiščenko un sk. A. Damberga.
Spēlē piedāvāti dažādu līmeņu uzdevumi: interesantas mīklas, vārdu atšifrējums, alfabēta sastādīšana un citi. Visinteresantākais
konkurss bija pēdējais, kurā vajag parādīt savu aktiera meistarību, lai attēlotu bērnu anekdoti. Liels paldies 11.a kl. skolēniem S.
Žirai, L. Ņevjadomskai, I. Matuzonim, A. Šēnfeldam par piedalīšanos žūrijā!
12.02. Karjeras izglītības akcija "Ēnu diena".
17.-21.02. Makulatūras vākšanas nedēļa. Esam savākuši 10 563 kg makulatūras, kas ir par 3 tonnām vairāk nekā pagājušajā gadā!!
1.vieta - 11.a klasei (kl.audz. S.Garoza), 2.vieta - 2.c klasei (kl.audz. V.Kušķe), 3.vieta - 3.b klasei (kl.audz. S.Medne).
20.02. Skolas vokālie ansambļi „Cīrulītis” un „Unda” piedalās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis”. Apsveicam „Cīrulīti” ar
III pakāpi un „Undu” – ar II pakāpi!
21.02. 6.-7.klašu tautas deju kolektīvs piedalās pasākumā „Lecam pa jaunam, lecam pa vecam!” Zemgalē.
21.02. Iespējamās misijas atvērto durvju ietvaros Swedbank ēkā skolotāji I. Dobele un D. Zariņa prezentē inovatīvas darba metodes
Latvijas skolu pedagogiem un direktoriem.
22.02. Aktīvi piedalāmies Olaines dzimšanas dienas pasākumos, kas notiek Mežaparkā. Parlamenta organizētā radošā darbnīca, kur ir
jāapglezno iepirkumu maisiņi, ir ļoti pieprasīta.
24.-28.02. Sākumskolēniem notiek Zinību nedēļa. Paldies skolotājai S.Silārei un A.Bebrei!
24.-28.02. 1.-6.klašu skolēni piedalās zīmējumu konkursā „Sargā vidi!’
28.02. Divpadsmito klašu audzēkņi ir sapulcējuši savus tuviniekus un pedagogus, lai kopā būtu 2014.gada Žetonu vakarā. Paldies
divpadsmitajiem un audzinātājām par jauko pasākumu!
03.-7.03. Matemātikas nedēļa, ko organizē matemātikas skolotāji.
5.03. Panākumu Universitātes lekcijas BA Turība (mārketinga speciāliste R. Cāne, mediju un digitālā mārketinga speciālists A. Mednis)
– piedalās 47 jaunieši no 10.-11.klasēm.
06.03. Ikgadējā vidusskolēnu tikšanās ar pēdējo trīs gadu absolventiem, kur viņi pastāsta jauniešiem par studentu dzīvi. Paldies visiem,
kas bija atsaucīgi un atnāca!
07.03. Tautas deju kolektīvu sadejošanās koncerts Jaunolainē.
10.-14.03. Parlaments organizē Veselības nedēļu, lai pievērstu skolēnu uzmanību veselīgas pārtikas lietošanai.
14.03. Pogu vakars 9.klašu skolēniem. Paldies devītajiem un viņu audzinātājiem!
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Plānotie pasākumi pēc pavasara brīvlaika:


























Pēcpusdiena 8.klasēm „Jautrais ķīmiķis”
„Superklase 1.-2.kl.”
1.-4.klašu interešu izglītības pulciņu dalībnieku atpūtas pasākums
03.04. Skolotāju – vecāku konsultācijas
Projektu nedēļa „Cilvēks. Vide. Atkritumi.”: 15.-17.03. 5. – 8.klasēm un 23.-25.03. 1. – 4.klasēm
Tautas deju kolektīvu skates
ZPD aizstāvēšana
Vizuālās mākslas un mājturības Pavasara izstāde.
ZPD ietvaros konkurss „Vai tu proti rakstīt un runāt latviski?” 9.-12.kl.
Stila nedēļa
Skolas evakuācijas mēģinājums
Lielā talka
Mācību ekskursija uz elektrostaciju 11.kl.
Parlamenta saliedēšanās pasākums
Interešu izglītības pulciņu Mātes dienas koncerts un izstādes
Parlamenta gada analīze
Burtošanas konkurss svešvalodās 5.-7.kl.
Sākumskolas izcilnieku cildināšana „Mēs lepojamies”
16.05. Pēdējais zvans 9.un12.kl.skolēniem
17.05. Muzeju nakts
24.05. Olaines novada svētki
30.05. „Paliec sveika, sākumskola!”
30.05. Liecību saņemšana un svētku līnijas
6.06. Divpadsmito klašu izlaidums
13.06. Devīto klašu izlaidums

Aktualitātes un pasākumi Olaines sākumskolā
Velda Veinberga, direktora vietniece Olaines sākumskolā
Janvāris:
Stundas dabā un vides izziņas filmas.
27.01. 2.d un 4.d – ekskursija uz Barikāžu muzeju.
Gatavošanās olimpiādēm un valsts diagnostikas darbiem.
Februāris:
05.02. un 11.02. 3.klašu valsts diagnostikas darbi.
12.02. Starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiāde
(K. Zvaigzne, 3.d – atzinība).
20.02. Vokālās mūzikas konkurss «Balsis», 3.pakāpes diploms
27.02. Skatuves runas konkurss (D.Trusijs, 2.e,
K.K. Bergmane, 2.d – 3. pakāpes diplomi.
28.02. Meteņi, Masļeņica.
18.02. Nodarbība kopā ar Ventspils stikla pūtējiem.
Nodarbība «Lietu otrā dzīve» – izstāde.
Marts:
06.03. Vecāku diena.
07.03. Viesizrāde «Ķiplociņš kosmosā».
11.03. Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde.
12.03. Starpnovadu 4.kl. kombinētā olimpiāde.
Tikšanās ar mežzini.
Nodarbība par elektroenerģijas taupīšanu – plakātu izstāde.
13.03. Sporta diena.
26.03. Viesizrāde «Velniņi».
Topošo pirmklasnieku ekskursija pa skolu.

Aprīlis:
23.-25. projektu dienas «Mežs».
Olimpiādes, konkursi (vizuālā māksla, angļu valoda, “Cik?Tik?”).
Akcija «Skola sazaļo».
Putnu dienas.
Maijs:
15.05. Ģimenes dienas koncerts.
14.05.Valsts diagnostikas darbs mazākumtautību plūsmai.
30.05. 4.klašu izlaidums.
Izstāde «Meža dāvanas».
Sadarbība ar ekoskolām.
No oktobra līdz martam vācām makulatūru (savācām vairāk kā
1t) un baterijas (vairāk kā 30kg).

Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe

