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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

20.03. – 16.06.2017.

No šī gada 24. līdz 27.aprīlim notika Olaines 1.vidusskolas un skolā realizējamo izglītības programmu
akreditācija.
Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017.gada 26.maija lēmumu NR.127-V Olaines 1.vidusskola un
visas sešas skolā realizējamās izglītības programmas ir akreditētas uz sešiem gadiem - līdz 2023.gada
29.maijam.

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10. klasē
 12. JŪNIJĀ PLKST. 9.00 – 12.00 DOKUMENTU IESNIEGŠANA SKOLAS LIETVEDĪBĀ:

1) iegūto pamatizglītību apliecinošs dokuments;
2) direktoram adresēts vecāku iesniegums uz skolas veidlapas (pieejams skolas mājas lapā www.o1vsk.lv vai aizpildāms
skolā);
3) personu apliecinošs dokuments;
4) skolēna medicīniskā karte ( ja skolēns iestājas no citas skolas).
Uzņem skolēnus, kuriem gada vidējais vērtējums ir „5” vai augstāks un nav nepietiekamu vērtējumu.
Skolēnus, kuriem 9. klases mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 6,5 un augstāks, 10. klasē uzņem bez
iestājpārbaudījuma.
 12.JŪNIJĀ PLKST. 12.15 - IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS
 13. JŪNIJĀ PLKST. 9.00 – informācija par uzņemšanas rezultātiem un 10.klases skolēnu
tikšanās ar skolas administrāciju.

No nākamā gada 10. klasē Vispārējās vidējās izglītības programmā piedāvājam apgūt ne tikai
Vispārizglītojošā virziena programmu, bet arī Matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu. Tiek plānota
arī Jauno dabaszinātnieku skola.

JAUNUMS!!!

Prezentācija par Olaines 1. vidusskolu pieejama www.o1vsk.lv/uzņemšana !

LEPOJAMIES:








24.martā jauniešu tautas deju kolektīvs “Dzērve” (vadītājs Juris
Gogulis) iegūst I pakāpi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves
skatē. Malači!
30.martā skolas teātra pulciņš (vadītāja Inga Laipniece) iegūst
I pakāpi mazo formu uzvedumu konkursā 2.kārtā Pierīgā. Apsveicam!
7.aprīlī 2.-4.klašu koris (vadītāja Līga Kārkliņa) piedalās starpnovadu
koru konkursa skatē Ķekavā un iegūst II pakāpi.
29.aprīlī Pirmās palīdzības ABC pulciņš (vadītāja Lelda Balode),
piedaloties ar divām komandām Ogres starpnovadu skolu pirmās
palīdzības sniegšanas sacensībās, iegūst divas pirmās vietas.
30.martā Olaines 1.vidusskolas bibliotēka valsts mēroga skatē „Gada
labākā būve Latvijā 2016” iekļūst starp 20 Latvijas finālistiem un
nominācijā „Pārbūve” gūst Atzinību.
Evelīna Paula Ivanova (5.a kl.) iegūst 2.vietu Junior Achievement
Latvija konkursā "Biznesa pasakas 2017" 5. - 9. klašu grupā, atzinību
saņem arī Elīna Vilkena (4.b kl.) konkursā “Mana vārdnīciņa”.

Vasaras prakse (viena diena) ir
jāstrādā visiem nākamā gada vidusskolēniem.
No prakses ir atbrīvoti tautas deju kolektīva
"Dzērve" un parlamenta dalībnieki. Pulcēties
norādītajās dienās skolas 1.stāva vestibilā!
Lūdzam nekavēt!
24. augustā plkst. 9.00 - 10.klase
25. augustā plkst. 9.00 - 11.klase
28. augustā plkst. 10.00 - 12.klase
Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem
vai Līgas Gulbes.

Informācija par mācību līdzekļu un personiskās lietošanas priekšmetu iegādi sportā, vizuālajā mākslā, mājturībā un
tehnoloģijās 2017./2018. mācību gadam skolas mājas lapā www.o1vsk.lv pieejama no 1.jūnija!
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Lepojamies ar gūtajiem panākumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2016./2017.m.g.
Ruta Ličāgina, direktora vietniece mācību darbā
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes:
Vārds, uzvārds
Vairis Stramkalis
Vairis Stramkalis
Alise Melne

Olimpiāde/ konkurss
Ekonomika
Ģeogrāfija
Bioloģija

skolotājs
Brigita Eltermane
Brigita Eltermane
Lelda Balode

klase
11.
11.
10.

vieta
2.
3.
3.

Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi:
Vārds,
uzvārds

Olimpiāde/
konkurss
Bioloģija
Latviešu valoda
un literatūra
Ekonomika

skolotājs
Lelda Balode
Inga Laipniece
Brigita Eltermane

Vairis Stramkalis
Informātika

Alise Melne

Ksenija
Vasiļjeva
Evita Kristiāna
Pušpure

Ēriks Edvards
Zommers

Iveta Zalpētere
Ina Domina

Matemātika

Ilona Ivanova

Bioloģija

Lelda Balode

Fizika
Ķīmija
“Pazīsti savu
organismu!”

Ina Domina
Jeļena Delegāne

Bioloģija

Lelda Balode

“Pazīsti savu
organismu!”
Bioloģija
“Pazīsti savu
organismu!”
Fizika
Bioloģija
“Pazīsti savu
organismu!”
Bioloģija

Artis Segrums

Brigita Eltermane

Fizika

Linda Borbale
Valērija
Zaharenko

vieta

Vārds, uzvārds

1.

Annija Miezīte

1.

Artūrs Banga

1.

Artūrs
Brahmanis

1.

Beāte Balode

11.
Ģeogrāfija

Vladislavs
Temirjovs

klase

1.
2.
10.

Lelda Balode

vieta

Inga Seļuka

1.

2.pakāpe

Valdis Lustiks

6.

2.pakāpe

Fizika

Ina Domina

10.

1.

Skatuves runas
konkurss

Inga Laipniece

11.

2.pakāpe

Angļu valoda

Inese Zāle

8.

1.

Skatuves runas
konkurss

Skaidra Medne

2.

2.pakāpe

Krievu valoda

Valentīna Ivaņicka

2.

2.

“Can I do it?”

Ilze Gaile

3.

1.

Vizuālā māksla
Matemātika

Antra Žurovska
Tonija Jumtiņa

4.
2.

1.
2.

“Can I do it?”

Skaidra Medne

3.

1.

Aina Vētra Zemture
Ina Velberga

3.

2.pakāpe

Paula Meike

Lelda Balode

1.

Ralfs Mednis

Lelda Balode

2.

Sindija Šmite

Skatuves runas
konkurss
Skatuves runas
konkurss
Bioloģija

2.

Valdis Lapo

Ģeogrāfija

Adrians Broks
Agnese
Miķelsone

Matemātika

Andris Caunītis

Vizuālā māksla

Lelda Balode

9.

Atzinība

Ina Domina
Lelda Balode

2.
12.

Lelda Balode

3.

Lelda Balode

Vizuālā māksla

Silvija Silāre

3.

Fizika

Ina Donima
Brigita
Eltermane

11.

Kārlis Zalpēters
9.
Lelda Balode

2.

Elīna Bērziņa

Atzinība

Elisa Lindberga

skolotājs

klase

1.
10.

Katrīna
Nikolajeva

“Pazīsti savu
organismu!”

Nikola Preijere

Atzinība

Vēsture

Matemātika

Atzinība

Atzinība

9.

Ekonomika

Atzinība
Atzinība

Dagmāra
Lasmane
Diāna Lote
Valdberga
Eleonora
Krupnova
Elizabete
Bartkeviča
Karīna Aleksejeva
Lauma Apine

Olimpiāde/
konkurss
Skatuves runas
konkurss
Skatuves runas
konkurss

Bioloģija

Mājturības
konkurss
“Can I do it?”

8.

1.pakāpe

Lelda Balode
Brigita Eltermane

11.

1.

11.

2.

Sandra Teile
Lelda Balode

3.
10.

3.

3.

Atzinība

7.

2.

4.

Atzinība

Laila Strausa Krūmiņa
Dace Mieze
Nataļja Ņilova

3.

1.

Kārlis Eiduks
Katrīna Petrova
Katrīna Zvaigzne

Angļu valoda
“Toņi un pustoņi”
Matemātika

Inese Zāle
Jānis Tkačuks
Sandra Vilsone

10.
6.
6.

Atzinība
3. pakāpe
3.

2.

Laura Leja

“Toņi un pustoņi”

Silvija Silāre

3.

3. pakāpe

Atzinība

Lauris
Meļņikovs

Ģeogrāfija

Brigita Zute

9.

Atzinība

Lība Santa Zīlīte

Angļu valoda

Inese Zāle

8.

Atzinība

Latviešu valoda un
literatūra
“Toņi un pustoņi”

Līga Gulbe

8.

3.

Atzinība

Linda Megija
Švekle
Milāna Bašlovska

Silvija Silāre

4.

3. pakāpe

3.

Atzinība

Matemātika

Ilona Ivanova

Bioloģija

Lelda Balode

“Toņi un pustoņi”

Jānis Tkačuks

6.

2.pakāpe

Nikola Gurjanova

“Toņi un pustoņi”

Jānis Tkačuks

6.

3. pakāpe

“Toņi un pustoņi”

Silvija Silāre

1.

2.pakāpe

9.

3.

Vizuālā māksla

Jānis Tkačuks

10.

2.

Bioloģija
Latviešu valoda un
literatūra

Lelda Balode

Agnese Rituma

Sintija Rodze
Viktorija Anna
Mazure

Ina Velberga

8.

Atzinība

Alfrēds Auziņš

Mājturība un
tehnoloģijas

Aivis Ernstsons

6.

1.

Vladislavs
Jerins
Aleksandra
Saveļjeva
Jana Piļenko

10.

2.

20.03.2017.- 16.06.2017.
Pasākumi

ĪSZIŅAS

3.lpp.

2.LPP

21.03. Devīto klašu vecāku kopsapulce.
22.03. Starptautiskā Ūdens diena. Paldies ekopadomei par aktivitātēm!
23.03. Parlaments jauniešu centrā “Popkorns” organizē Zemes stundai veltītu pasākumu.
28.03.Vidusskolēniem notiek Karjeras diena, kuras ietvaros notiek dažādi izglītojoši pasākumi - karjeras attīstības programma
"Start strong" sadarbībā ar ASV vēstniecību, tikšanās ar Mārtiņu Kranci un Ralfu Eilandu un LU Biznesa vadības un
ekonomikas fakultātes un fizikas un matemātikas fakultātes semināri. Paldies skolotājai Lienei Dreimanei!
28.03. Krievu valodas pēcpusdiena "Kas? Kur? Kad?" 7.a un 7.c klasei.
30.03. Pieminot komunistiskā genocīda upurus, 9.-12.klases konferenču zālē skatās Dzintras Gekas dokumentālo filmu "Kur palika
tēvi?"
30.03. Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce.
31.03. Ilustratoru pulciņa un mākslas pulciņa laureāti dodas uz Siguldu, lai piedalītos konkursa "Pierīgas toņi un pustoņi" noslēguma
pasākumā.
31.03. Skolā notiek zinātniskā konference fizikas jautājumos abu Olaines skolu 12.klašu audzēkņiem. Paldies skolotājai Inai Dominai
par iniciatīvu!
01.04. Jauniešu deju kolektīvs "Dzērve" piedalās koncertā Salacgrīvā.
03.- 07.04. Parlaments skolā organizē Veselīgas pārtikas nedēļu.
04.04. Ikgadējā vidusskolēnu tikšanās ar pēdējo trīs gadu absolventiem, lai uzzinātu par absolventu studentu dzīvi un uzzinātu vairāk
par studiju iespējām Latvijas augstskolās. Paldies visiem absolventiem, kas atrada laiku piedalīties pasākumā!
04.04. Klases stundā 12.klase dodas uz Olaines jauniešu centru "Popkorns", lai piedalītos Latvijas Jaunatnes padomes organizētā
seminārā "Vēlies vēlēt!", kur uzzina vairāk par vēlēšanu kārtību Latvijā.
05.04. Pie trešklasniekiem viesojas Mobilais zināšanu ekspresis – skolēnu izziņas un zinātkāres rosināšanai iekārtots autobuss, kurā
skolēni iepazīst Eiropas Savienību. Savukārt konferenču zālē 8.klasēm un vidusskolēniem notiek interaktīva nodarbība "Esi
savas dzīves režisors!", kurā piedalās “Eiropas kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš, Lelde Lietaviete un Kašers.
Pasākuma mērķis – iedrošināt jauniešus izmantot Latvijas un ES piedāvātās iespējas.
06.04. Skolotāju - vecāku individuālās konsultācijas.
07.04. Aktu zālē notiek 5.-12.klašu skolas interešu izglītības pulciņu atpūtas pasākums. Šogad tā ir hipiju ballīte, kuras viesmākslinieks
ir mūsu absolvents Chris Noah (Krists Indrišonoks).
10.04. Panākumu Universitātes ekskursija uz Tieslietu Ministriju. BA Turība lekciju vada dzīves estēte Baiba Prindule-Rence.
11.04. Pie vidusskolēniem klases stundā akcijas "Atpakaļ uz skolu" ietvaros viesojas Zane Šime - Baltijas jūras valstu padomes
sekretariāta komunikācijas un pētniecības koordinatore.
12.04. Tautas deju kolektīva “Dzērve” (2.-4.kl.) Lieldienu ieskaņas koncerts Ķekavā.
19.04. Pirmsskolas izglītības iestāžu sešgadīgo bērnu grupiņu ekskursijas uz mūsu skolu.
19.-21.04. Projektu dienas 1.-8.klasēm. Šī gada tēma - "Olainei - 50". Katra klase izvēlas atbilstošu apakštēmu, ko pētīt, piemēram,
“Es gribu zināt, ko ražo Olainē”, “Olaines ielu stāsti”, “Olaine bukletā”, “Pārgājienu maršruti Olainē, tās tuvākajā apkārtnē”,
“Mazāk zināmā Olaine”, “Olaine – aktīva, industriāla, zaļa”, “Olainē es esmu drošībā”, “Jauns vides objekts Olainē”, “Filmas
“Olaine sporto” veidošana” un citas. Nedēļas nogalē notiek projektu prezentācijas, kā arī projektu dienu materiāli ir visiem
aplūkojami centrālajās kāpnēs.
21.04. Parlaments un ekopadomes jaunieši piedalās Lielajā talkā, salasot atkritumus parkā aiz Olanijas un grābjot lapas Mežaparkā.
24.-28.04. Skolas akreditācija.
27.04. Panākumu Universitātes lekcija BA Turība – «Nordic Training International» apmācību vadītājs Aleksis Daume, 28 jaunieši
saņem apliecību par tālākizglītības programmas apguvi. Turības reklāmas konkursā 2. vietu iegūst L. Švāne, A. Rituma,
I. Žagare, K. Fursa, bet speciālbalvu – M. Osīte (10.kl.). Turības testā 25% atlaidi pirmajam studiju gadam iegūst A. Miķelsone
(10.kl.), S. Šmite, R. Ratsepa, E. Judins, V.Jerins (11.kl.).

28.04. Darbīga diena skolas parlamentam – skolā viesojas ciemiņi no citu skolu pašpārvaldēm: Olaines mehānikas un
tehnoloģiju koledžas, Babītes vidusskolas un Alojas Ausekļa vidusskolas. Mērķis – Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas priekšvakarā apmeklēt izglītojošu semināru “Improvizē! Dari! Radi Latviju!”, lai ģenerētu jaunas
idejas Latvijas svētku organizēšanai. Projekta vadītāja – mūsu parlamentāriete Annija Skudra. Seminārā jaunieši gan
uzzina, kā pareizi veidot publisko runu un sevi prezentēt, gan noklausās Mārtiņa Mitenberga lekciju par Latvijas Valsts
tapšanu, gan kopā ar Māri Ribicki dodas pārgājienā pa Olaini, gan semināra noslēgumā uzzina vairāk par improvizācijas
spēju nepieciešamību pasākumu organizēšanā. Gaidām jaunus, aizraujošus pasākumus!
03.05. Sagaidot Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu, garajos starpbrīžos skan Atmodas laika patriotiskās dziesmas. Paldies
parlamentam!
09.05. Parlamenta darba gada izvērtējums.
09.05. Mācību olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums.
10.05. Māmiņu dienas koncerts pirmsskolas grupā.
10.05. Garajos starpbrīžos aktu zālē notiek pasākums "Aklais randiņš". Organizē parlaments.
10.05. 5.b, 6.a un 8.c klase dodas mācību ekskursijā uz Liepāju.

20.03.2017.- 16.06.2017.
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11.05. ZPD sadraudzības skolu konferencē Rīgas Juglas vidusskolā piedalās A.Rituma, V.Jerins (10.kl.), Z.Stūre (11.kl.).
11.05. Ikgadējais interešu izglītības pulciņu Mātes dienas koncerts un izstādes. Paldies visiem dalībniekiem!
11.05. Garajos starpbrīžos pie deju zāles notiek skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš.
12.05. Angļu valodas pēcpusdiena 3.,4.klasēm.
12.05. Skolā notiek īsfilmas "Kauja pie Knipskas", kuras tapšanā piedalījušies mūsu skolēni, demonstrēšana un tikšanās ar
režisoru, skolas absolventu Oskaru Kalniņu.
12.05. Mācību ekskursija 9.c klasei uz Mangaļsalas fortiem un Botānisko dārzu.
13.05. Pēdējā zvana svētki 9. un 12.klasēm.
15.05. Mācību ekskursija uz Ādažu Uzturklases programmas nodarbībām un Rīgas ūdensapgādes muzeju 4.klasēm.
16.05. Aktu zālē notiek 1.-4.klašu interešu izglītības pulciņu pasākums - Krāsainā hipiju ballīte. Piedalās perkusionists Nils Īle.
16.05. Mūsu skola sāk veidot Olaines spēka birzi, iestādot pirmos desmit ozoliņus. Paldies 8.klašu zēniem un 10., 11.klasēm!
Paldies skolotājai Leldai Balodei par iniciatīvu un Brigitai Zutei par ieguldīto darbu!
17.05. Skolas bibliotēkā notiek Olaines Mūzikas un mākslas skolas ģitārklases audzēkņu koncerts.
18.05. Šodien 8.a un 8.c klase dodas mācību ekskursijā uz Saldus gotiņu un Skrundas armijas pilsētiņu.
18.05. Skolēnu mācību uzņēmumu 4.-11.klašu 28 aktīvākie dalībnieki dodas mācību ekskursijā, kas ir kā balva par ieguldīto
darbu, un iepazīst SIA „ Lielezers” uzņēmējdarbības pirmsākumus, viesojas jaunajā biznesa uzņēmējdarbības centrā „
Sala” Alojā un klausās zemnieku saimniecības Šita&Ke īpašnieka Imanta Urpena aizraujošo stāstījumu par šitaki sēņu
audzēšanu un realizēšanas veidiem.
20.05. Olaines novada svētku ietvaros stadionā deju dižkoncertā "Caur sidraba birzi gāju" piedalās visi mūsu TDK "Dzērve"
kolektīvi.
23.05. Mācību ekskursija 3.a un 3.c klasei uz Beverīnas labirintiem.
24.05. Lai noskaidrotu, vai mūsu skolā ir interesenti, 1.-3.klašu skolēniem notiek Robotikas pulciņa paraugdemonstrējumi.
25.05. Garajos starpbrīžos konferenču zālē tiek demonstrētas sociālo zinību stundās veidotās 7.klašu īsfilmas par Olaini. Paldies
skolotājai Inesei Vilciņai!
25.05. Skolas bibliotēkā notiek mūsu skolēnu veidotās grāmatas "Olainei" atvēršanas svētki. Paldies skolotājai Ingai Laipniecei!
26.05. 12.klase dodas divu dienu mācību ekskursijā uz Ventspili.
26.05. Aktu zālē notiek ikgadējais pasākums sākumskolēniem "Mēs lepojamies".
26., 29.05. Skolas konferenču zālē projekta “Kino visiem un visur Latvijā” tiek demonstrēta 2016.gada labākā latviešu spēlfilma
“Es esmu šeit” 7., 8. un 10. klasēm.
29.05. Mācību ekskursija 1.b klasei uz Vilces dabas parku un 7.b klasei uz Botānisko dārzu un Brīvdabas muzeju.
29.05. Sporta diena 1.-4.kl. un 11.klasei.
30.05. Sporta diena 5.-8.kl. un 10.kl.
30.05. Mācību ekskursija 11.klasei uz Ķemeru Nacionālo parku.
30.05. Konferenču zālē 2.a klase pārējiem sākumskolēniem rāda savu iestudēto teātra izrādi. Paldies skolotājai Tonijai Jumtiņai!
31.05. Liecību saņemšana un mācību gada pēdējā diena! Aktu zālē notiek svinīgās līnijas, kurās balvas par teicami un izcili
izstrādātiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem saņem 31 jaunietis no 10.un 11.klasēm.
31.05. Ceturto klašu pasākums "Paliec sveika, sākumskola!”
31.05. Izlaidums pirmsskolas grupai.
09.06. plkst.18.00 Izlaidums devītajām klasēm.
16.06. plkst.18.00 Divpadsmitās klases izlaidums.

Sasniegumi starptautiskajā uzņēmējdarbības projektā-A. Brahmaņa uzņēmumam “Woodwibe”
1. vieta!
Elita Kalnbērza, komerczinību skolotāja
Kopš marta JA Latvija organizētajā starptautiskajā uzņēmējdarbības projektā “Central Baltic student Enterprise without
Borders” mūsu vidusskolēni piedalījušies starptautiskajos skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgos Tallinā, Helsinkos,
Rīgā un Stokholmā. Grandiozākais no tiem notika maijā Stokholmā, kur kopā septiņās tematiskajās jomās piedalījās 231 skolēnu
mācību uzņēmums. Lepojamies, ka Artūra Brahmaņa starptautiskais SMU “WoodWibe” Stokholmā ieguvis šī galveno balvu –
LABĀKAIS UZŅĒMUMS STARPTAUTISKAJĀ PROJEKTĀ (izgatavoja un pārdeva koka audio austiņas)! Apsveicam! Arī
V. Stramkaļa un R. Gailīša (LatEst) un A. Ķupes (Leaf) uzņēmumiem šis bija veiksmīgs pasākums, jo pircēju interese par
piedāvātajām precēm bija liela. Gads noslēdzies-jaunieši no visām starptautiskajā projektā iesaistītajām Latvijas pilsētām (Aloja,
Iecava, Jelgava, Rīga, Rūjiena, Olaine) ļoti sadraudzējušies savā starpā un ar arī ar zviedriem, igauņiem un somiem. Svarīgākais
jauniešu ieguvums – iemācījušies uzturēt komunikāciju četru valstu starpā ilgstošā laika periodā, attīstīt savu produktu un
reklamēt to angļu valodā. Paldies JA Latvija par šo iespēju!

20.03.2017.- 16.06.2017.
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Vairis Stramkalis
dalībnieks!

- Latvijas talantīgāko skolēnu vasaras skolas semināra

“Alfa”

Brigita Eltermane, ģeogrāfijas, ekonomikas skolotāja
Panākumiem bagāts aizejošais mācību gads bijis 11.a klases skolēnam Vairim Stramkalim, sekmīgi startējot 7 mācību priekšmetu
olimpiādēs novadā, iegūstot 3. vietu valsts ģeogrāfijas olimpiādē un 2. vietu valsts ekonomikas olimpiādē. Maijā Vairis saņēma
uzaicinājumu piedalīties vasaras skolas seminārā “Alfa”, kur katru gadu trīs nedēļas mācās ap 50 Latvijas talantīgākie vecāko klašu
skolēni. Semināru Jēkabpils novada Zasas vidusskolā organizē Valsts izglītības satura centrs . ”Alfas” dalībnieki ir valsts mācību
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas skolēnu zinātniskās konferences laureāti. Nodarbības notiek četrās sekcijās – fizikas,
matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu sekcijā. Trīs nedēļas Vairim būs iespēja piedalīties
lekcijās un praktiskajās nodarbībās, kuras vadīs daudzi valstī atpazīstami Latvijas Universitātes (LU) profesori. Īpašu popularitāti
iepriekšējās nometnēs ieguvusi kopējā nodarbība, kuru jau vairākus gadus vada bijušais “Alfas” dalībnieks, Latvijas Bankas
prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Nometnē jaunieši veic arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņo konferencē vasaras
skolas noslēgumā. Vasaras skola nav tikai mācības, tie ir arī dažādi mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumi.
Radošu, pārsteidzošiem notikumiem bagātu vasaru!

Sports
Aivis Lataks, estētisko priekšmetu MDG vadītājs
24.03. Projekta „Sporto visa klase” stafetes Olainē 4.kl.
4.a kl. ieguva 4. vietu, 4.b kl. ieguva 5. vietu.
31.03. Projekta „Sporto visa klase” stafetes Jelgavā 3.kl.
3.a kl. ieguva 13. vietu, 3.b kl. ieguva 11. vietu, 3.c kl. ieguva 10. vietu.
05.04. Starpnovadu skolēnu sporta sacensības futbolā Ikšķilē.
1997.-2000. g.dz. Olaines 1. vsk 2. vieta, 2001.-2002. g.dz. Olaines 1. vsk. 1. vieta.
06.04. Olaines novada izglītības iestāžu sporta spēles peldēšanā.
3.-4. kl. gr. Krišjānis Rozenbilds 1. vieta, Sandris Ozoliņš 2. vieta, Milāna Bašlovska 3. vieta.
5.-6. kl. gr. Olga Lungina 2. vieta, Viesturs Vilnis Emerbergs 1. vieta.
7.-9. kl. gr. Ēriks Eduards Zommers 1. vieta, Rauls Abasovs 2. vieta, Ēriks Spriņģis 3. vieta.
10.-12. kl. gr. Maija Osīte 3. vieta.
18.04. Zemgales reģiona futbola sacensības Jelgavā.
2001.-2002. g.dz. Olaines 1. vsk. 6. vieta.
03.05.17. Starpnovadu jauno vieglatlētu kauss Olainē.
Šķēps: Ēriks Spriņģis, 2. vieta, Linda Megija Švekle, 1. vieta, Samanta Čunčule, 2. vieta. Lode: Ēriks Spriņģis, 1. vieta, Dāvis
Miglinieks, 2. vieta, Samanta Čunčule, 1. vieta, Ēriks Edvards Zommers, 2. vieta, Vladislavs Temirjovs, 3. vieta. Augstlēkšana:
Kristiāns Miglinieks, 1. vieta, Linda Borbale, 3. vieta. Tāllēkšana: Kristiāns Miglinieks, 1. vieta. 100 m skriešana: Raitis Butlers,
1. vieta. 110 m barjeras: Ralfs Mednis, 2. vieta, Ksenija Vasiļjeva, 2. vieta. Šķēps: Ēriks Edvards Zommers, 1. vieta. 100 m
barjeras: Kārlis Eiduks, 1. vieta. 400 m skriešana: Kārlis Eiduks, 1. vieta, Aldis Graudiņš, 2. vieta. 4x100 stafete: Olaines 1. vsk
zēnu komandai 1 vieta. 100 m skriešana: Aldis Graudiņš, 1. vieta, Vladislavs Temirjovs, 2. vieta.
11.05. Starpnovadu skolu sporta vieglatlētikas sacensības Salaspilī C un D grupām.
Augstlēkšana: Linda Voitāne, 1. vieta, Adriana Reitmane, 1. vieta, Kristiāna Liepa, 2. vieta. Šķēpa mešana: Enija Beatrise Pauliņa,
1. vieta. Tāllēkšana: Marta Migliniece, 1. vieta, Sindija Asuma, 3. vieta, Adriana Reitmane, 1. vieta. 4x100 m stafete: Olaines
1. vsk. C gr. 2. vieta, D gr. 1. vieta. 60 m skriešana: Kristiāna Liepa, 1. vieta, Milāna Bašlovska, 2. vieta, Adriana Reitmane, 3. vieta.
Bumbiņas mešana: Milāna Bašlovska, 1. vieta, Estere Lamberte, 2. vieta, Evelīna Briede, 3. vieta, Jānis Leo Zommers, 2. vieta.
300 m skriešana: Kristiāna Liepa, 1. vieta.
24.05. Olaines 1. vsk. draudzības turnīrs skolēni pret skolotājiem.
Vidusskolai 1. vieta, skolotājiem 2. vieta, pamatskolai 3. vieta.

Projekts „Sporto visa klase”
2016./2017. m. g. Olaines 1. vidusskola ar 3.a,b,c un 4.a,b klasēm noslēdz dalību projektā „Sporto visa klase”. Projekts noritēja
veiksmīgi, un nākošajā mācību gadā šīs klases projektu turpinās, kā arī pievienosies 3. klases. Kopā projektā piedalīsies astoņas
klases no Olaines 1.vsk. Idejas autors, olimpiskais vicečempions un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers akcentējis, ka projekts
iecerēts nevis olimpiešu sagatavošanai, bet gan bērnu veselības nostiprināšanai, stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai
nodarboties ar sportu.
Projekts paredz papildus izglītības programmā ierakstītajām sporta nodarbībām ik nedēļu nodrošināt vēl trīs kvalitatīvas un metodiski
atbilstošas nodarbības. Viena no tām būs peldēšana, otra — futbols un tā elementu apguve, trešā — stājas korekcija un vingrošana.

ĪSZIŅAS
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Olaines 1.vsk. skolēnu radošo darbu grāmatas “Olainei” atklāšanas svētki
Projekta veidotājas: Inga Laipniece, skolotāja, Alise Melne, 10.b kl. skolniece.
25. maijā Olaines 1.vsk. skaistajā bibliotēkā notika ne mazāk skaists pasākums – mūsu skolas skolēnu radošo darbu
grāmatas “Olainei” atklāšanas svētki.
Sirsnīgi pateicamies visiem pasākuma viesiem, ka pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni šajā priecīgajā notikumā.
Mūsu pilsētai šis ir ļoti nozīmīgs gads – jubilejas gads. 50 gadi pilsētai ir bērnības un pusaudža, varbūt jaunības gadi,
tādēļ, domājot par dāvanu savai pilsētai, izvēlējāmies radīt ko nedaudz bērnišķīgu, ko nedaudz delverīgu, ko nedaudz
pretrunīgu – tādu, kādi esam mēs paši – jaunie olainieši. Šī grāmata tapa ar mērķi dot mūsu novadam šajos svētkos kaut
ko paliekošu un skaistu, kas ir kā apliecinājums, ka ikviens no mums šo vietu izjūt, ir ar to saistīts un lepojas sevi saukt
par olainieti. Grāmatā apkopoti Olaines 1. vidusskolas skolēnu radošie darbi gan vizuālā, gan literārā formātā.
Vēlamies pateikt paldies Olaines novada domei par finansiālu atbalstu, jo projekts tika īstenots jauniešu projektu
konkursa ietvaros, milzīgs paldies mūsu skolas vizuālās mākslas skolotājam un literatūras skolotājiem, kuri, atbalstot šo
ideju, ieguldīja savu laiku un darbu, rosinot skolēnus radīt ko īpašu, vērtējot darbus, veicot atlasi. Tāpat paldies mūsu
skolas bibliotekārei Aijai Jankavai. Paldies teātra pulciņam, mūziķēm Kristai un Kristīnei un, protams, vislielākais
paldies visiem radošo darbu autoriem, kuri iesaistījās un radīja šos darbus.
Bibliotēkas otrajā stāvā ir izveidota izstāde ar skolēnu zīmējumiem, kuri iekļauti grāmatā, tāpēc aicinām ikvienu, kas to
vēl nav apskatījuši, doties un aplūkot.

Atskats uz Olaines sākumskolā (Jaunolainē) notikušajiem pasākumiem un aktivitātēm otrajā
pusgadā 2016./2017.m.g.



















Velda Veinberga, direktora vietniece
Sporta pasākumi:
Sporta diena mācību gada noslēgumā.
Literārās pēcpusdienas:
Skolas skatuves runas konkurss.
Literārā stunda, kas veltīta Vitauta Ļūdēna daiļradei un 80.dzimšanas dienai.
Pasaules grāmatu diena un I.Ziedoņa “Zaļās pasakas” kopīga lasīšana visā skolā.
Mācību ekskursijas:
Jelgavas Karameļu darbnīca (1.f un 3.f klase)
Maizes ceptuve “Lāči” (2.d klase)
Mini ZOO “Dobuļi”(1.g klase)
Jūrmalas pārkraušanas un šķirošanas stacija projekta dienu ietvaros (visa skola)
Citi pasākumi un EKOSKOLA:
Masļeņica
Olainei 50
Dalība Junioru kausā 2017 līnijdejās (piedalījās ritmikas pulciņš un ieguva godalgotas vietas)
Dalība Līnijdeju olimpiādē “Rīgas kauss 2017”(piedalījās ritmikas pulciņš un ieguva godalgotas vietas)
Eko modes šovs skolā
Lielā talka skolas apkārtnē
Zemes diena skolā
Projektu dienas par tēmu “Atkritumi”
Aktīvi piedalījāmies starpnovadu olimpiādēs, ieguvām godalgotas vietas un piedalījāmies novada olimpiāžu uzvarētāju
apbalvošanas pasākumā
Skolas gada atskaites koncerts Jaunolaines kultūras namā
Sadarbība:
 Koncerta apmeklējums un ritmikas pulciņa dalība Jaunolaines kultūras nama organizētajā Starptautiskajā deju
festivālā “Mēs nopīsim deju pīni 2017”
 Vokālā ansambļa dalība jaunā sporta nama Spāru svētkos.
Paldies visiem ieinteresētajiem, aktīvajiem, darbīgajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem!
Lai ražīgs un darbīgs arī nākamais gads!
Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe

