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Ziemassvētku gaidīšanas laiks cilvēku 

sirdīs iededz spožāk labestības liesmu. 

Tradicionāli tieši tumšākajā gada laikā risinās 

gaišie labdarības pasākumi, kas tuvina gaismas 

atgriešanos.  

2. d klase kopā ar audzinātāju Aigu Sakni 

palīdzēja piepildīt Bērnu klīniskās universitātes 

slimnīcas onkoloģijas nodaļas Drosmes kasti, 

lai katram bērnam, kuru pārņem bailes no 

smagajām procedūrām, tiktu drosmes un 

atbalsta kripatiņa no mazajām dāvaniņām. 

Nešaubīgi, ka mūsu bērni, tās ieliekot drosmes 

kastē, padalījās ar savas drosmes dzirksti, kas 

dalīta tikai top lielāka un spēcīgāka. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netika aizmirsts arī par tiem, kuru gadu nasta kā sniega 

kupena mirdz sirmajos matos. 8.d klases skolēni, vecāki un 

klases audzinātāja iesaistījās pašu organizētajā labdarības 

akcijā "Pašiem prieks, ja citiem prieks". Akcijas rezultātā 

šodien, 17. decembrī uz Olaines SAC tika nogādātās dažāda 

veida dāvaniņas, kuras svētkos iepriecinās aprūpes centra 

iemītniekus. 

ĪsZIņAS 
 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Labestības liesmiņa mirdz 
Gaišu, gaišu sveci dedzu 

Ziemassvētku vakarā, 

Lai saulīte ceļu redz, 

Kur to gaida atpakaļ. 

 



 
 

Ar Erasmus uz Portugāli 

Lilija Zujeva, angļu valodas skolotāja 
 

No š.g. 8. novembra līdz 13. novembrim, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus,  

Olaines 1.vidusskolas delegācija trīs skolotāju un četru skolēnu sastāvā devās uz trešo apmācību braucienu 

partnerskolā Vila Verde, Portugālē. 

            Tikšanās laikā  notika oficiāla tikšanās ar skolas administrāciju, iepazināmies ar izglītības sistēmu 

Portugālē. Dienas otrajā pusē devāmies mācību ekskursijā pa Vila Verde, apskatījām ievērojamākos 

arhitektūras pieminekļus. 

         Skolēni prezentēja savus sagatavotos mājas darbus par divām tēmām – “Mīti un leģendas” un “Māksla 

un arhitektūra”. Pēcpusdienā bija flīžu apgleznošanas paraugstunda un praktiska nodarbība – skolēni uz flīzēm 

veidoja projekta logo.    

          Devāmies mācību ekskursijā pa Bragu, 

trešo lielāko Portugāles pilsētu, apmeklējām ostas 

pilsētu Porto, iepazināmies ar tās arhitektūru un 

vēstures pieminekļiem. 

           Pēdējā dienā notika projekta darba 

izvērtējums, izveidojām sienas dekoru no skolēnu 

izveidotā projekta logo. Skolotāji apsprieda 

projekta turpmāko norisi, tika norunāti turpmāko 

apmācību tikšanās laiki un precizēti sasniedzamie 

mērķi un uzdevumi. 

Nākamā tikšanās ir paredzēta Latvijā no 2022. gada 14. februāra līdz 18. februārim. Tikšanās tēma – 

“Tautas mūzika un dejas”. Pēdējais 

mācību brauciens paredzēts uz 

partnerskolu Džulianovu  Itālijā no 

2022. gada 4. aprīļa līdz 8. aprīlim.  

Prezentēsim tēmu  “Tradicionālie 

ēdieni” un “Tradicionālā 

arhitektūra”.  

Erasmus ir programma, kas 

ļauj mācīties kopā ar citu valstu 

skolēniem, iepazīt atšķirīgu ikdienu 

un kultūru, popularizēt savas zemes 

un tautas vērtības. 
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Ieskats attālinātājā  matemātikas stundā  

Agnese Luca, matemātikas skolotāja 
 

Ar 7. klašu skolēniem attālināto mācību 

laikā sākām meklēt un saskatīt sakarības sev apkārt 

un savā sadzīvē, tās aprakstīt un pētīt matemātiski. 

Katrs darbs, kas tika iesniegts, atšķīrās ne tikai ar tā 

autoru radošo pieeju noformējumā, bet arī parādīja 

jaunas savu autoru šķautnes. 

Tika atrastas sakarības ikdienā, kā 

piemēram, zobu tīrīšanas reizes, laiks, ko mēs 

pavadām to darot, iepirkšanās veikalā – cenas un 

kopējās pirkuma izmaksas. Tāpat tika pētīts, kā 

vidējā atzīme kādā no priekšmetiem ietekmē kopējo 

vidējo atzīmi. Sakarības atradām arī  savos hobijos 

un interesēs, piemēram, kā datorspēļu spēlēšana 

ietekmē redzi, kā zīmēšanas laiku ietekmē emociju 

zīmēšana. Vizualizācijai - neliels ieskats darbiņos. 

 

Paldies katram radošajam jaunietim par 

uzdrīkstēšanos un ļaušanos šim procesam! Lepojos ar katru no viņiem!  

 
 

Pasaku meistari Olaines 1. vidusskolā 

Santa Arāja-Bērziņa, sākumskolas skolotāja 

 
Septembrī 4.a klase ar kopīgi sarakstītu pasaku "Pūķa piedzīvojums" pieteica savu dalību 

izdevniecības "Iespēju grāmata" Brīnumpasaciņu konkursā. Uzvarai ticēja gan lielākie, gan mazākie 

avantūras dalībnieki. Ar nepacietību tika gaidīti konkursa rezultāti. Kad pienāca 15. oktobris un izdevniecība 

publicēja uzvarētājus ne bērni, ne skolotāja nespēja noticēt, ka Olaines 1. vidusskolas 4. a klases un klases 

audzinātājas Santas Arājas-Bērziņas vārds patiešām ir lasāms uzvarētāju sarakstā. Prieka asaras. Milzīgs 

saviļņojums un vēlme turēt rokās kalendāru ar pašu sarakstīto pasaku. 10. decembrī uz skolu tika piegādāts 

ilgi gaidītais "Pasaku kalendārs 2022".  

Skolēni ar savu sasniegumu ir tik ļoti iedvesmoti, ka vēlas turpināt iesākto un radīt vēl citas 

pasakas. Kas to zina, varbūt kādu dienu skolai būs pašai savs 4.a klases skolēnu pasaku krājums. 

Jaudīgu semestra noslēgumu vēlot, Santa 
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 Attālinātais mācību gads, nošķirtība no draugiem, ierobežojumi – pēdējais laiks nav bijis viegls ne 

pieaugušajiem, ne jauniešiem. Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas atstātās sekas uz jauniešu mentālo 

veselību, četri Olaines 1. vidusskolas skolēnu parlamenta pārstāvji jau augustā sāka savas gaitas kā mentālās 

veselības vēstneši projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 

pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros. Jaunieši izstrādāja “Labbūtības ceļa karti”, kas iecerēta kā 

atbalsta pasākumu kopums skolēniem psihoemocionālā stāvokļa 

uzlabošanai.   

Laikā no 15. novembra līdz 15. decembrim skolā risinājās 

“Mentālās veselības mēnesis”. Tā ietvaros sadarbībā ar Pusaudžu 

resursu centru notika attālinātās nodarbības par mentālo veselību un tās 

profilaksi, fizisko aktivitāšu ietekmi uz garīgo labjūtu un jauniešu 

sociālo līdzdalību un motivāciju. Sadarbībā ar skolas psiholoģi Ilzi 

Dambergu tika organizētas nodarbības par pozitīvu savstarpējo 

saskarsmi. 

Neskatoties uz to, ka projekts ir noslēdzies, aktivitātes plānots turpināt arī nākamajā semestrī. Lai 

runātu par mentālo veselību un risinātu ar to saistītos aktuālos jautājumus, svarīga arī fiziskā vide un radošās 

aktivitātes.  Projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 

pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros, realizējot Labbūtības ceļa kartes aktivitātes, Olaines 1. 

vidusskolā iegādāts arī inventārs labbūtības telpas organizēšanai.  

Labbūtības telpa – vieta skolā, kurās notiek sarunu pēcpusdienas ar psihologu, sarunas ar mentālās 

veselības vēstnešiem un radošās aktivitātes.  

Inventārs ir viegli pārvietojams un pielāgojams jebkurai telpai. 

 

 

Labbūtības ceļa karte Olaines 1. vidusskolā 

Inese Protopopova, direktora vietniece audzināšanas darbā 
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Lai arī ar Covid-19 saistītie epidemioloģiskie noteikumi neļauj organizēt plašus, 

kopīgus pasākumus, skolas dzīve uz vietas nestāv un pamazām atgūstas.  
 

1.11. – 10. klases skolotāja Jāņa Tkačuka vadībā attālināti piedalījās mākslas nodarbībā "Laikmetīgās mākslas 

vēstījums “. Nodarbību vidusskolēniem vadīja māksliniece Līga Spunde. 

 

4.11. un 12.11.  – 5. un 7. klases piedalījās interaktīvā Liepājas teātra mācībizrādē “Kā top izrāde?” Skolēniem 

arī pašiem bija iespēja piedalīties aktivitātēs, iejusties aktieru lomās. Iegūtās zināšanas un prasmes lieti 

noderēs mācību priekšmetā teātra māksla. Paldies Andai Strodei, Evijai Liepkalnei, Sanitai Treimanei. 

 

4.11. - 12. klases skolēni piedalījās Imanta Ziedoņa kultūrizglītības iniciatīvas “Ziedoņa klase” veidotajā un 

vadītajā nodarbībā “Radošā rakstīšana”. Savā pieredzē, rakstot dziesmu tekstus, ar skolēniem video 

formātā dalījās fonda “Viegli” līdzdibinātāja un mūziķe Māra Upmane-Holšteine. Šajā nodarbībā 

skolēni papildināja savas zināšanas, turpinot iepazīt Ziedoņa epifānijas. Lasot un iedvesmojoties no 

Imanta Ziedoņa epifānijām, skolēni tika aicināti radīt paši savas epifānijas, veicinot radošo iesaisti un 

līdzdalību. Šajā nodarbībā bija pieci uzdevumi, ietverot gan individuālu darbu, gan arī darbu grupās, kā 

arī pašrefleksiju. Paldies, divpadsmitie, par radošu darbu nodarbībā! 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Anda Strode 

 

9.11. – 15.11. – Mūzikas stundās Sanitas Šefleres vadībā un klases stundās Ivetas Zalpēteres, Evijas 

Liepkalnes un Daces Miļunes vadībā 8. un 9. klašu skolēni piedalījās koncertlekcijā “Lāčplēša dienā”. 

Tās laikā caur mūziku bija iespēja atkārtot Lāčplēša dienas nozīmi latviešu kultūrā un vēsturē. 

 

 

15.11. – 15.12. – Olaines 1. vidusskolā risinājās “Mentālās veselības mēnesis”, kura ietvaros notika dažādas 

nodarbības par mentālās veselības jautājumiem gan ar Pusaudžu resursu centra speciālistiem, gan 

sadarbībā ar skolas psiholoģi Ilzi Dambergu. 

 

 

17.11. – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītās klases stundas, kuru laikā bija iespēja 

noskatīties Olaines 1. vidusskolas teātra studijas dalībnieku un citu skolēnu kopīgi veidoto video 

koncertu “Labie vārdi Latvijai”. "Labie vārdi Latvijai" - Olaines 1. vidusskolas skolēnu apsveikumi - 

YouTube 

 

 

18.11.2021 Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, tautas deju 

kolektīvs Dzērve 3.-7. klases dejotāji iesaistījās sagatavot 

īsfilmiņu “Izstaigājot – Latvju zīmes”, kuru laikā audzēkņi, 

lietojot aplikāciju Strava, navigācijas kartē izstaigāja maršrutus, 

kas izveidoja latviešu zīmes. Paldies skolotājiem Aijai Freimanei 

un Jānim Salzirnim!  

 

25.11.  - Jau kopš sen seniem laikiem latviešiem ir maskēšanās tradīcija. 

Latvieši maskojās no Mārtiņiem līdz meteņiem. Šogad par godu 

Katrīnas dienai 4. klases ir sarīkojušas labāko masku izstādi 

paužot masku gatavošanas veidu un izmantojamo materiālu dažādību. Skolēni un skolas darbinieki 

izstādi var apskatīt jaunā korpusa 2.stāva vestibilā. Iedvesmu vēlot, 4. klases un skolotājas Baiba 

Muižniece , Silvija Silāre un Santa Arāja-Bērziņa 
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1.12. – 10.12. – 6. klašu skolēni devās ceļojumā pagātnē. Tas bija iespējams, pateicoties Latvijas Dzelzceļa 

muzeja nodarbībai “Ceļojums pagātnē”. Tās laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar senām ceļojumu 

tradīcijām, paradumiem un iespējām. Pirms nodarbības katrs skolēns saņēma ar roku rakstītu senatnīgu 

pastkarti no muzeja darbiniekiem. 

 
6.12. – 10.12. – 11. klašu skolēni skolotājas Inas Velbergas vadībā skatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi 

“Latvieši”, kura veidota un filmēta īpaši attālinātajam procesam. 

 

10.12. – Olaines sākumskolas 3.d klases skolēni veidoja apsveikumus un 4.e klases skolēni lēja savu 
Ziemassvētku sveci! Malači! 
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13.12. – 17.12. – 1. un 2. klases skatījās Latvijas Leļļu teātra izrādi “Sniega karaliene”. Klases audzinātāju 

rosināti skolēni domāja un sprieda par draudzības, sirsnības, izpalīdzības un mīlestības lomu cilvēka 

dzīvē.  

 

Savukārt 3. un 4. klašu skolēni skatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Sudraba slidas”, lai 

uzdāvinātu sev svētkos pārliecību, ka laba sirds ļauj pārvarēt visus šķēršļus par spīti tam, cik daudz 

naudas tev makā. 

 

13.12. – 21.12. – Skolā krāsaini tiek ieskandināti svētki, katru dienu ģērbjoties citā krāsā.  

 

15.12., 20.12. - 3.b devās uz Olaines Vēstures un mākslas muzeju, lai piedalītos nodarbībā “Kas tie tādi 

Ziemassvētki, pastaliņu plēsējiņi”. 40 min ilgā nodarbībā uzzinājām par ziemas saulgriežu- 

Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām, paražām. Katrs skolēns savā īpašumā ieguva seno latviešu zīmju 

simbolu ar tā skaidrojumu, ticējumu. Lielu prieku sagādāja rotaļas ar dažādām kustību aktivitātēm 

un  dziesmām. Un kur tad Ziemassvētku nodarbībā bez bluķa vilkšanas, blēņu atstāšanas vecajā 

gadā? Arī 3.b klases skolēni klausīja padomam, vilka bluķi, apņēmās jaunā gadā darīt daudz labas un 

vērtīgas lietas. 

Milzīgs paldies muzeja darbiniekiem par piedāvāto iespēju bērniem izzināt senlatviešu tradīcijas un 

paražas. Lai pietiek izturības arī turpmāk! 

Sirdssiltus, mierīgus un ģimeniskus Ziemassvētkus un veiksmīgu, veselīgu un radošu nākamo gadu 

visiem! 

3.b klases audzinātāja Skaidra Medne 

20. decembrī šo nodarbību apmeklēja arī 3.a klase ar audzinātāju Aiju Bebri.  
 

20.12.  – Olaines 1. vidusskolas  mākslinieciskie kolektīvi veidoja Ziemassvētku sveicienus, lai varētu 

svētkus svinēt katrs atsevišķi, bet tomēr kopā.  

 Vokālā ansambļa “Unda” 5. klašu grupas sveiciens. Vadītāja – Dace Hermane - 

https://youtu.be/bjlQ2Pg3Eks 

 Teātra studijas sveiciens. Vadītāja – Sandra Erinovska - https://youtu.be/sYk1EbnBYLU 

 Teātra pulciņa sveiciens. Vadītāja – Tonija Jumtiņa - https://youtu.be/C5D00uL-1bs 
 

21.12.2021. Ziemas saulgriežiem, tautas deju kolektīvs Dzērve 5-6. klašu puiši safilmēja deju video 

“Spriguļu sišana”. Filmējoties pa vienam pēc valstī noteiktās epidemioloģiskās situācijas, veidojot 

dejas video kolāžu ar sveicienu visiem Ziemassvētkos un vēlot Laimīgu Jauno gadu.  

 Paldies skolotājam Jānim Salzirnim!  

 Tautas deju kolektīva sveiciens - https://youtu.be/FJtaTy9iw8w 

 

 

 

 

  
 

 

 
 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu I. Protopopova 
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Demokrātijai – JĀ! 
Sandra Erinovska, latviešu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotāja 
 

Novembra beigās notika Eiropas Kustības Latvijā organizētā Demokrātijas pēcpusdienas “Prāta spēles” 

tiešsaistes pasākumā piedalījās vairāk kā 130 skolēnu un skolotāju no visas Latvijas.  

Olaines 1. vidusskolu pārstāvēja skolēnu parlamenta prezidents, 11. klases skolnieks Ansis Gabrāns un sociālo 

zinību un vēstures skolotāja Sandra Erinovska. Spēlē dalībniekiem vajadzēja atbildēt par ar demokrātiju saistītiem 

faktiem vairākās jomās: vēsture, matemātika, literatūra, ģeogrāfija, māksla. Bija svarīgi ne tikai zināt atbildes, bet 

paspēt atbildēt ļoti ātri.  Patīkamus mirkļus guva visi dalībnieki, taču Olaines 1. vidusskola jo īpaši brīdī, kad tika 

apkopoti 1. vēstures kārtas rezultāti, kurā Ansis Gabrāns ar 75 punktiem ieguva pirmo vietu, jo ne tikai zināja 

visas atbildes, bet arī atbildēja ātrāk par visiem. Turpmākajās kārtās sīvā konkurencē kopvērtējumā  Ansis arī 

uzrādīja labus rezultātus, taču rezultāts vairs nebija tik ātrs. Taču 25.novembrī Demokrātijas pēcpusdienā iegūtā 

pieredze un prasmes apstiprināja, ka erudīcija demokrātijas jautājumos Olaines 1. vidusskolā  ir augstas. 

 

https://youtu.be/bjlQ2Pg3Eks
https://youtu.be/sYk1EbnBYLU
https://youtu.be/C5D00uL-1bs
https://youtu.be/FJtaTy9iw8w

