ĪsZIņAS
BACK TO
SCHOOL!

Olaines
1.vidusskolas
informatīvais
izdevums

AKTUĀLA INFORMĀCIJA
01.09. – 27.10.2016.
2016./2017. mācību gadu Olaines 1.vidusskolā uzsākuši 905 skolēni (t.sk. 22 bērni pirmskolas grupā
un 116 skolēni Olaines sākumskolā (Jaunolainē)) un 83 pedagoģiskie darbinieki.
2016./2017. mācību gada
SKOLAS GALVENIE UZDEVUMI
1. Mērķtiecīgi vadīt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmi:
 iekļaujošā izglītība;
 sadarbība ar vecākiem;
 IT jēgpilna izmantošana;
 mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveide;
 dabaszinātņu priekšmetu kvalitatīvas apguves pilnveide.
2. Veidot un nostiprināt skolēnos patriotiskumu un
valstisko apziņu:
 Olainei – 50;
 gatavošanās Latvijas simtgadei.
3. Popularizēt pedagogu labo praksi audzināšanas darbā.
4. Veicināt skolēnu un vecāku izpratni un atbildību par
garīgo un fizisko veselību:
 pozitīva saskarsme skolā;
 atkarību riska mazināšana;
 veselīga uztura veicināšana.

Šī gada 1. septembrī tika vērtas Olaines
1. vidusskolas renovētās bibliotēkas durvis.
Olaines
novada
domes
sniegtais
finansējums ļāvis pilnībā realizēt
skolas bibliotēkas rekonstrukcijas
ideju. Videi draudzīgais un
inovatīvais interjers rosina
lasīt, izzināt un vairo skolas
piederības apziņu un lepnumu.
Bibliotēka atvērta lasītājiem katru darba dienu
no 8.00 līdz 16.00. Vietne: www.o1vsk.lv

Cienījamie vecāki!
10.novembrī no plkst.17.00 līdz plkst.20.00
vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties
ar jebkuru no pedagogiem, līdz 7.novembrim
piesakoties pārrunām
*darba

dienās

pa

tālruņiem:

67147302

vai

67147305
*vai e-klasē, rakstot Brigitai Melnacei
(skolas virslietotājs).
Piesakoties jānorāda skolēna vārds, uzvārds un
klase; pedagoga vārds, uzvārds.

Aktualitātes
 Olaines novada pašvaldības stipendiju no
1.septembra saņem 11 jaunieši no 11. un
12.klasēm.
 Profesionālās pilnveides programmu
"Panākumu Universitāte" turpina apgūt
29 skolēni no 11.klases un ir uzsākuši visi
42 jaunieši no 10.klasēm.
 Arī šogad mūsu skola par īpašiem
panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides
izglītības
un
vides
aizsardzības
veicināšanā skolā un tās apkārtnē ir
saņēmusi divas starptautiskā Zaļā Karoga
balvas. Šī mācību gada tēma ir „Veselīgs
dzīvesveids”.

Par atbalsta pasākumiem
Ja bērnam ir grūtības mācībās vai pārbaudes darbos, ir iespēja saņemt atbalsta pasākumus - ilgāku pārbaudes darba
rakstīšanas laiku, iespēju rakstīt pārbaudes darbu atsevišķā telpā, izmantot atgādnes pārbaudes darbu laikā vai ikdienas
darbā, saņemt papildus skolotāja skaidrojumus vieglākai instrukciju uztverei vai iespēju, ka lasāmais teksts tiek izlasīts
priekšā vai citus individuāli nepieciešamus atbalsta pasākumus. Lai saņemtu atbalsta pasākumus, ir jāvēršas pedagoģiski
medicīniskajā komisijā! Sīkāku informāciju iespējams saņemt pie psihologiem, speciālā pedagoga vai logopēda!
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Mācību sasniegumi un interešu izglītība
Izglītojamo vidējie sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2015./2016. mācību gadā
Centralizētais eksāmens
Latviešu valoda
Matemātika
Angļu valoda
Fizika
Krievu valoda
Bioloģija
Ķīmija
Vēsture

Valstī %

Skolā %

51,30%
36,20%
61,00%
49,60%
67,00%
63,30%
61,50%
41,90%

69,05%
52,19%
77,31%
44,10%
86,50%
70,44%
36,66%
73,38%

2015./2016.mācību gada absolventu tālākās gaitas
Absolventu izvēlētās augstskolas

12. klases absolventi – 32

Augstskola

Skaits

Latvijas Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Mākslas akadēmija
Valsts Policijas koledža
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

10
5
4
1
1
4





Augstskolās – 24
(maksas – 7; budžeta – 17);
Koledžās un tehnikumos – 1;
Strādā – 7.

9.klases absolventi – 69





Olaines 1. vidusskolā –39;
Mācās citā skolā – 26;
Olaines 1. vidusskolas 9.kl. – 2;
Nemācās – 2.

Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2015./16. māc.g.
Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 1.-10. kl.
Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 10.-12. kl.
Koris
2.-6. kl.
Vokālais ansamblis „UNDA” 5.-12. kl.
Vokālais ansamblis „Cīrulīši” 1.-4. kl.
Teātra pulciņš
8.-12.kl.
Ilustratoru pulciņš
1.-4.kl.
Datordizaina pulciņš
10.-12.kl
Mākslas pulciņš
5.–12.kl.
Mākslas pulciņš
1.–4.kl.

Aija Freimane
Juris Gogulis
Līga Kārkliņa
Sanita Šeflere
Līga Kārkliņa
Inga Laipniece
Silvija Silāre
Jānis Tkačuks
Jānis Tkačuks
Jānis Tkačuks

Skolas avīze „Muša medū”
8.-12.kl.
Pirmās palīdzības ABC
6.-12. kl.
Vides pulciņš
1.-4. kl.
Dabas izpētes pulciņš
5.-9.kl.
Kokapstrādes pulciņš
5.-7.kl.
Florbols
1.-6. kl.
Florbols
7.-9. kl.
Sporta spēļu pulciņš
1.–4.kl.
Alpīnisma un aktīvā tūrisma pulc. 8.–12. kl.

Ina Velberga
Lelda Balode
Tonija Jumtiņa
Brigita Zute
Aivis Ernstsons
Andis Zeile
Aivis Lataks
Aivis Lataks
Juris Zakrevskis

Ceturtdienās no plkst.14.30 līdz plkst.16.00 skolā notiek jaunsargu nodarbības
Sīkāka informācija pie pulciņu vadītājiem vai Līgas Gulbes

2016./2017. mācību gada parlamenta kodols:
· Parlamenta prezidents - Artūrs Pumpurs (11.)
· Parlamenta prezidenta vietniece - Annija Skudra (11.)
· Lietvede - Evita Kristiāna Pušpure (12.)
· Sabiedrisko attiecību speciāliste - Inita Veļikodnaja (12.)
· 5. - 7. klašu parlamentāriešu koordinatore - Amanda Ieva Ķupe (10.)
· Ekoskolas koordinators - Artūrs Brahmanis (10.)
· Skolas DJ - Artis Segrums (11.)
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2.LPP
Dzejas dienas

Aktivitātes

Ina Velberga, literatūras un latviešu valodas skolotāja
Šogad Dzejas dienu ietvaros 27. septembrī pie mums ciemojās rakstnieks un tulkotājs Matiass Knolls. Viņš tikās ar vidusskolēniem,
kuri mācās vācu valodu. M. Knolls šobrīd tulko Aspazijas poēmu “Saules meita”, stāstīja par tulkošanas grūtībām, lasīja fragmentus
latviski un vāciski. Viņš arī pats raksta dzeju, pastāstīja, kā rodas ierosme dzejoli uzrakstīt. M. Knolls pats izdod savus tulkotos un
rakstītos darbus. Pievērsties tieši latviešu literatūras tulkošanai M. Knollu esot pamudinājis režisors un dramaturgs P. Pētersons.
Tikšanās bija interesanta un motivējoša arī tāpēc, ka M. Knolls stāstīja par savu valodas mācīšanās metodi, par tulkotāja darbu Latvijā
un Vācijā, par tulkotāja atbildību. Uzzināt literātu viedokļus par literatūru, tās tapšanu un nepieciešamību vienmēr ir interesanti un
svarīgi. Noskaidrojām, ka Vācijā ir apmēram 800 interesentu par latviešu literatūras tulkojumiem. Daudz? Maz?
Vairāk uzzināt par M. Knolla darbu un radošo biogrāfiju var mājas lapā www.literatur.lv

Dzejas dienas sākumskolā
Sākumskolas MDG
No 12. līdz 16. septembrim sākumskolēni svinēja Dzejas dienas. Pasākuma ietvaros bērni dažādu autoru dzejoļus ilustrēja, glīti
norakstīja, aplicēja, mācījās runāt no skatuves, kā arī uzmanīgi klausīties savu skolasbiedru sniegumu. Katrs Dzejas dienu dalībnieks
tika apbalvots ar sākumskolas īpašo Dzejas dienu piespraudi!
Paldies skolēniem, skolotājiem un bibliotekāriem par iespēju baudīt jauko pasākumu!

Septembris 10.klases dzīvē
Inga Laipniece, 10.klases audzinātāja
Šogad mācības vidusskolā uzsāka 42 desmitās klases audzēkņi. Daudz? Jā! Tādēļ septembris mums pagāja, mācoties saprasties,
respektēt un cienīt vienam otru.
Pirmajās mācību dienās, 2. un 5.septembrī, ļāvām iepazīt vienam otru, gan veicot dažādas organizatoriskas aktivitātes, gan darbojoties
grupu darbā. Tikāmies arī ar skolas vadību, lai uzzinātu, kā atšķiras mācību un sabiedriskās aktivitātes vidusskolā no ierastajām
pamatskolas jomām. Atraktīvas nodarbības mums sarūpēja mūsu skolas absolvente Brigita Medne, kurai esam ļoti pateicīgi. Šajās
dienās sākām saprast, ka viegli nebūs, bet interesanti gan…
15.septembrī Olaines Mežaparkā notika abu Olaines vidusskolu 10.klašu jauniešu saliedēšanās pasākums. Laiks bija jauks,
garastāvoklis labs, un pasākums izdevās. Paldies organizatorei Ievai Rokulei!
Lielākais pārbaudījums mūsu tikko nodibinātajai 10.klasei bija sagādāt jaukus svētkus mūsu skolotājiem. Lieliski sastrādājāmies,
sapratām, ko kurš prot un var, ko kurš negrib un grib. Secinājums - mums patīk šādi darboties!
Kopumā par šo laiku varu teikt - vairāk iepazinuši viens otru esam, bet ar to ir par maz… Gaidām "Iesvētības" un klases ekskursiju, kur
atkal varēsim būt visi kopā.:)

Klusuma un apzinātības nodarbību cikls
1. klašu audzinātājas
1. klašu skolēniem noslēdzies klusuma un apzinātības nodarbību cikls. Sešas pirmdienas (12.09.-17.10) stundu garās nodarbībās
skolēni mācījās, kā būt uzmanīgiem, vērīgiem un pacietīgiem, kā trenēt savu uzmanību, neaizdomāties, neaizsapņoties, bet būt
klātesošiem tajā, ko darām.
Priecājamies par jaukajām tikšanās reizēm ar Klusuma skolas skolotājiem Ivo un Inesi Strantēm. Sakām sirsnīgu paldies Olaines
ģimeņu biedrības "Pumpurs"vadītājai Jolantai Briedei par iniciatīvu un pasākuma organizēšanu.

Sports
Aivis Lataks, estētiskā cikla mācību priekšmetu MDG vadītājs
18.10.2016. Starpnovadu (Ķekavas, Olaines, Salaspils, Ikšķiles) skolu sporta sacensības mini futbolā C un D grupās. D grupa (4.-5.kl.)
ieguva 3. vietu. C grupa (6.-7. kl.) ieguva 2. vietu.
11.10.2016. Olaines mācību iestāžu sacensības futbolā.
5.-6. kl. ieguva 1. vietu; 7.-9. kl. ieguva 1. vietu; vidusskola ieguva 3. vietu.
Projekts „Sporto visa klase”
2015./2016. m. g. Olaines 1. vidusskolas 3.a un 3.b klases uzsāka dalību projektā „Sporto visa klase”. Projekts noritēja veiksmīgi, un
iepriekšējā mācību gada 3. klases projektu turpinās arī šogad ceturtajā klasē. Ar šo mācību gadu projektu iesāk arī šī gada 3. klases.
Kopā projektā šogad piedalās piecas klases no Olaines 1.vsk.
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.
Pēc LOK pasūtījuma LSPA speciālisti veiks iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko spēju un stājas novērtējuma pārbaudi (vienu projekta
sākumā, otru noslēgumā), kā arī projektā iesaistīto dalībnieku aptauju. Fizisko spēju novērtējuma pārbaudēm un to salīdzināšanai katrā
skolā tiks piesaistīta kontrolgrupa jeb projektā neiesaistīta klase.
Projekta atklāšanas pasākums būs 2. novembrī Valmierā. Atklāšanas ceremonijā piedalīsies 3.klašu skolēni, viņu audzinātāji un sporta
skolotāji. 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.
,
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Pasākumi

01.09. – 27.10.2016.
01.09. Jaunā mācību gada atklāšanas pasākums.
12.09. – 16.09. Dzejas dienu pasākumi 1.-4.klasēm skolas bibliotēkā.
12.09.-17.10. No septembra vidus līdz rudens brīvlaikam skolā notiek Klusuma un apzinātības nodarbības tiem pirmklasniekiem, kuru
vecāki to ir izvēlējušies. Paldies Jolantai Briedei par iniciatīvu un klašu audzinātājām par atbalstu!
13.09. Parlamenta kodola vēlēšanas.
15.09. Saliedēšanās pasākums abu Olaines skolu 10.klasēm. Paldies Ievai Rokulei!
16.09. Panākumu Universitātes pasākums BA Turība-Ievads mūsdienu uzņēmējdarbības aktualitātēs (sporta žurnālists Armans Tripāns
un kamaniņu braucējs Mārtiņš Rubenis).
20.09. 9.a klase (kl.audz. L.Balode) dodas mācību ekskursijā uz Kurzemi - apskata Ugāles ērģeļbūves darbnīcu, apmeklē Vasenieku
purva taku, mācās Ventiņu valodu pie stāstnieces Līgas Reiteres, apmeklē Ūdru kalna skatu torni Usmā, Ventspils Piejūras
brīvdabas muzeju, Ovīšu bāku un Kolkas ragu.
23.09. Policijas lekcijas 1.klasēm „Mans drošais ceļš”.
23.09. Baltu vienības dienas noskaņā skolotāja Silvija Silāre organizē sākumskolēniem dažādu tautu rotaļas.
27.09. Vidusskolēnu tikšanās ar literātu un tulku Matiasu Knollu. Paldies skolotājai Inai Velbergai!
28. - 29.09. Skolēnu mācību uzņēmuma „VIKEM” dalībnieki - Vairis Stramkalis (11.a), Amanda Ķupe (10.b), Artūrs Brahmanis
(10.a) un Ritvars Gailīts (10.a) - piedalās starptautiskā projekta "Central Baltic Student Enterprise without Borders" (CBEwB),
kuru organizē Junior Achievement Latvija (JA Latvija), pirmajā pasākumā – Inovāciju nometnē Helsinkos. Paldies skolotājai
Inesei Zālei!
28.09. – 25.10. Klašu vecāku sapulces.
29.09. Policijas lekcija 5.a kl. „Bīstamā elektrība”.
29.09. Miķeļdienas gadatirgus. Paldies skolotājai Ilzei Orstei par iniciatīvu un sākumskolēniem un viņu ģimenēm par sagatavotajiem
kārumiem!
Miķeļu laikā - septembra beigās un oktobra sākumā – vairākas sākumskolas klases dodas uz Olaines muzeju vairāk uzzināt par
šiem senajiem latviešu svētkiem, kur muzeja darbinieču vadībā pārrunā Miķeļu svinēšanas iemeslus, paražas, min mīklas, iet
rotaļās un veido graudu mandalas.
30.09. Skolotāju diena. Paldies 10.klasei un kl. audz. Ingai Laipniecei par radīto svētku noskaņu!
04.10. Panākumu Universitātes pasākums BA Turība-Mērķu plānošanas un sasniegšanas sekmējošie un kavējošie faktori (politiķis
Mārtiņš Bondars un uzņēmējdarbības speciālists Edgars Čerkovskis).
05.10. 3.b klase (kl. audz. S. Silāre) dodas mācību ekskursijā uz Eksperimentu skolu “Laboratorium”, lai veicinātu skolēnu interesi par
dabaszinībām.
06.10. Policijas lekcija 8.a klasei “Kriminālā un administratīvā atbildība”.
06.10. 7.a klase (kl. audz. I. Zalpētere) un 8.c klase (kl. audz. I. Ivanova) dodas mācību ekskursijā uz Andreja Pumpura muzeju
Lielvārdē un Likteņdārzu.
07.10. Policijas lekcija 7.a klasei “Mobings”.
07.10. Alojas vidusskolas darbinieku pieredzes apmaiņas vizīte mūsu skolā. Viesus interesējošās tēmas – speciālā izglītība un skolēnu
parlaments. Ceram uz turpmāku sadarbību.
11.10. 12. klase (kl.audz. I.Zāle) dodas mācību ekskursijā uz Cēsu pils kompleksu, lai nostiprinātu Latvijas vēstures zināšanas.
12.10. 7.a klase (kl. audz. I. Zalpētere) viesojas Zaķusalā, kur piedalās TV raidījuma “Gudrs un vēl gudrāks” filmēšanā un tur īkšķus
par klasesbiedreni Elīnu Bērziņu.
13.10. Policijas lekcija 6.b klasei “Mobings”.
13.10. TDK "Dzērve" 2.kl.un 3.-4.kl. deju kolektīva audzēkņu rudens ekskursija uz Cēsīm, kur apmeklē ZINOO centru, kā arī
viesojas Cēsu viduslaiku pilī, kur ar pils kalpotāja palīdzību izspēlē "viduslaiku spēles". Mājupceļā apskata 19 m augsto
Zvārtes iezi – vienu no populārākajiem smilšakmens iežu atsegumiem Latvijā.
13.10. 9.a klase (kl.audz. L.Balode) dodas mācību ekskursijā uz Dailes teātri, izrādi “Žanna d`Arka”.
15.10. Skolas vokālā ansambļa "Unda" vecākā grupa piedalās ansambļu draudzības koncertā Olaines Kultūras namā. Koncertā
piedalās 10 pieaugušo ansambļi no Mālpils, Vaives, Bauskas, Ozolniekiem, Klintaines un citām Latvijas vietām. "Undas"
meitenes ir visjaunākās dalībnieces. Pasākums ir veltīts Raimondam Paulam. Koncerta video ieraksts būs redzams Olaines
pilsētas mājaslapā.
19.10. Lekcija “Starp mums, meitenēm, runājot” 6.ac kl. meitenēm.
19.10. Pošamies uz pasākumu "Dabaszinātņu nozaru karuselis" - projekti 10.klasēm, kas veltīti Latvijas 100-gadei - dabaszinātņu
attīstībai un panākumiem Latvijā.
19.10. Muzejpedagoģiskā nodarbība Olaines Vēstures un mākslas muzejā “Bermontiāde Olaines novadā” 6.b klasei.
20.10. Parlamentārieši piedalās pasākumā “Kafija ar politiķiem” Olaines Jauniešu centrā “Popkorns”.
21.10. Desmito klašu iesvētīšana vidusskolā.
25.10. 5.-12.klašu audzinātāji un citi pedagogi piedalās kursos “Alkohola prevencijas metodes”.
27.10. Plkst.13.00 skolas bibliotēkas domātavā notiks "Austo mandalu kalendāra un izstādes atvēršanas svētki". Aicināti vecāki,
absolventi un skolas draugi, kuri vēl nav papriecājušies par skolas bibliotēku, izmantot šo lielisko iespēju!
Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe

