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Klase Dvēseles Klase Dvēseles 

3.a Agnese Liene Stomere 8.b Roberts Miķelsons 

3.c Santa Ozola 8.c Katrīna Bartkeviča 

4.a Alise Rakiša 9.a Una Vegnere, Linards Zīlītis 

4.b Aleksandra Ņekrilova 9.c Klāvs Balodis, Anna Viktorija Mazure 

4.c Paulis Kļaviņš 10. Linda Borbale 

5.a Paula Kokoreviča 11. Artūrs Brahmanis, Krista Viola Vanaga 

5.b Evelīna Zaķe, Agate Gražule 12. Annija Skudra 

6.a Evelīna Paula Ivanova 2.e Aleksandra Pavlova 

6.b Ieva Grundmane 3.d Dana Danija Veinberga 

6.c Lauma Vuškāne 3.e Veronika Jakuševa 

7.a Katrīna Zvaigzne, Marta 
Djačenko 

4.d Haralds Kirhners 

7.b Nikola Gurjanova  4.e Darja Beskiško 

7.c Krists Polencs 4.f Daniela Mūrniece 

8.a Darja Grigorjeva, Elīna Bērziņa   

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Olaines 1. vidusskola iegūst augstu novērtējumu Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga 

konkursā 
Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā 7.-12.kl. 
15.novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija skolu 

reitinga konkursā. Tajā tika apbalvotas tās Latvijas skolas, kuru absolventiem 2017.gadā bijuši vislabākie sasniegumi 

centralizētajos eksāmenos. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā,  

dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē. Skolas kopvērtējumā nosaka četrās nominācijās- ģimnāzijas (tajā skaitā arī 

valsts ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas. 

Olaines 1. vidusskola pilsētu vidusskolu grupā (neskaitot deviņas Latvijas lielās pilsētas) ieguva 3. vietu. Kopvērtējumā starp 412 

Latvijas vidējās izglītības iestādēm (48 ģimnāzijas, 179 pilsētu vidusskolas, 86 lauku vidusskolas un 99 specializētās skolas ) šogad esam 

33. vietā. Lepojamies ar visiem Olaines 1. vidusskolas pedagogiem-ieguldīts milzīgs darbs kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā. 

Paldies Olaines novada pašvaldībai par atbalstu! Paldies mūsu gudrajiem jauniešiem - 2017. gada absolventiem! Visi konkursa rezultāti 

pieejami mājas lapā http://www.konkurss.lv/. 

 

Sveicam titula “Klases dvēsele” un “Skolas dvēsele” ieguvējus! 

 

Skolotājs – Skolas dvēsele (6.-9.kl.)  
Brigita Zute 

 

Skolotājs – Skolas dvēsele (vsk.) 
Ina Domina, Lelda Balode 

 

Skolotājs – Skolotāju kolektīva 
dvēsele  

Brigita Melnace 
 

 

Lepojamies ar Olaines Jauniešu gada balvas ieguvējiem: 

 Gada brīvprātīgais - Ričards Rubenis-Žeļeznovs, 9.b kl. 

 Gada jaunais sportists - Anastasija Kudrjavceva, 7.b kl. 

 Gada jauniešu projekts - Alise Melne, 11.kl., "Olaines 1.vsk.radošo darbu krājums "Olainei", vad. Inga Laipniece 

 Gada jaunietis (veicināšanas balva) - Vairis Stramkalis, 12.kl. 

 GADA JAUNIETIS - ANNIJA SKUDRA, 12.kl.!!! 

 

Erasmus+ projekts ‘Water unites us’ 
Lilita Zujeva, Erasmus projekta koordinatore 
28.11.-30.11. notika pirmā Erasmus+ projekta ‘Water unites us’ skolotāju tikšanās Latvijā, Olaines 1.vidusskolā. Piedalījās partnerskolu 

projektu koordinatori un skolu direktori no Argostoli Grieķijā, kas ir arī projekta koordinatori, Lečes Itālijā, Paredes de Coura Portugālē, 

Metkovič Horvātijā un Akhisar Turcijā. 

Tikšanās mērķis bija izrunāt aktivitātes pirmajam projekta gadam, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus un uzdevumus, precizēt katras 

valsts uzdevumus projektā. Tikšanās laikā tika izrunāti un precizēti mobilitāšu tikšanās datumi Portugālē, Itālijā un Grieķijā 2018.gadā.  

29.11.un 30.11. viesi uzturējās Olaines 1.vidusskolā. Partneri prezentēja savas skolas, pilsētas un tuvāko apkārtni, iepazinā s ar Olaines 

1.vidusskolu. 30.novembrī mūsu partneri apmeklēja Olaines novada domi un Olaines Vēstures un mākslas muzeju. 

Nākamās tikšanās notiek Paredes de Coura, Portugālē no 2018.gada 26.02.-02.03. un no 16.04.-20.04. Leče, Itālijā. 

 

http://www.konkurss.lv/
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„Sākumskolas Superklase” 3.-4.klasēm 
Vineta Kušķe un Sandra Teile, pasākumu organizētājas 
Jau 11.gadu sākumskolā notiek „Superklases” kausa izcīņa. 

14.decembrī „Superklases” titula godu centās iegūt 3.-4.klases. Tā kā 

šogad mūsu skola ir uzsākusi ceļu pretī Latvijas simtgadei, konkursā 

klašu superkomandas sacentās, prezentējot mājas darbu „Latvijas 

dārgums”, atbildot uz jautājumiem viktorīnā „Latvija”. 

Par šī gada „Sākumskolas Superklasi” kļuva 3.a klase.  

Pārējās klases ieguva titulus: 3.b klase -„Radošākā sākumskolas klase”, 

3.c klase -„ Enerģiskākā sākumskolas klase”, 4.a klase - “Draudzīgākā 

sākumskolas klase”, 4.b klase -„Apķērīgākā sākumskolas klase”, 4.c 

klase - „Prātīgākā sākumskolas klase”.  

Paldies klašu audzinātājiem, žūrijai un dīdžejiem! 

 

SMU Vislatvijas gadatirgū „ CITS BAZĀRS” 
Brigita Eltermane, ekonomikas skolotāja  
9.decembrī  Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū  

piedalījās mūsu skolas mācību uzņēmumi „ LEMO” - Maija 

Osīte, 11.b; Emīls Osītis,  8.a; “Lily& Bee” - Beāte Ija Bērziņa, 

6.a; Laila Kalva, 6.c, un „Rotu pasaule” - Daniels Kondrjakovs, 

6.c, Alfrēds Auziņš, 7.c un Māris Spriņģis, 7.c. „LEMO” tika 

nominēts kā videi draudzīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums, 

„Lily&Bee” – kā sociāli atbildīgs uzņēmums, savukārt „Rotu 

pasaule” bija viens no komerciāli veiksmīgākajiem 

uzņēmumiem. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu, 

gatavojoties gadatirgum un atbalstot skolēnus pasākuma dienā. 

 

Olaines 1.vidusskola ceļā uz Latvijas simtgadi 
Līga Gulbe, direktora vietniece audzināšanas darbā 
Novembrī sākām veidot skolas 13 mēnešu pasākumu kalendāru, kurā tiks iekļauti visi pasākumi un aktivitātes, Latvijas simtgadi 

gaidot. Kalendārs un visas pārējās aktivitātes apskatāmas skolas mājas lapas īpaši izveidotajā sadaļā “Olaines 1.vidusskola ceļā uz 

Latvijas simtgadi”. No janvāra lielformāta kalendārs tiks veidots skolas 2.stāva vestibilā. Esam izveidojuši Latvijas simtgades radošo 

darba grupu, kuras sastāvā ir aktīvie vidusskolēni un skolotāji, kā arī skolas vecāku padome ir  aicinājusi atsaukties vecākus ar savām 

idejām. 

Novembrī pasākumu klāsts bija īpaši bagātīgs – vidusskolēni apmeklēja Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbību “Bermontiāde 

Olaines novadā” un Lāčplēša dienas pasākumu Ziemassvētku kauju muzejā, 5.klases sacentās matemātikas viktorīnā “Latvija skaitļos”, 

skolā bija apskatāmas vairākas izstādes – “Zudusī Latvija”, skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde “Latviešu tautas pasaku tēli”, 

meiteņu mājturības darbi “Latvijas dizaineri un zīmoli”, kā arī klašu veidotās kolāžas pie kabinetu durvīm “Lepns par Latviju”. Ikgadējā 

Latvijas nedēļā Lāčplēša dienai par godu starpbrīžos tika atskaņotas karavīru dziesmas, parlaments organizēja spēli “Es mīlu tevi, 

Latvija!”, kur sacentās vidusskolēni ar skolotājiem, 9.un 12.klases kopīgi noskatījās filmu “Vienīgā fotogrāfija”, pēc kuras bija iespēja 

diskutēt ar filmas autori Brigitu Eglīti, kā arī notika svētku koncerti 1.-6. klasēm. 7.-12.klases varēja noskatīties teātra pulciņa iestudēto 

izrādi, veltītu šī gada jubilārei Zentai Mauriņai. Visos svētku pasākumos jau tradicionāli tika apbalvoti titulu “Klases dvēsele” un 

“Skolas dvēsele” ieguvēji.   

Visas klases tiek aicinātas iesaistīties labo darbu maratonā, kas tiks atspoguļots 1.stāva gaitenī. Pirmais labais darbs jau ir iesākts 

decembrī.  Tā ir ikgadējā, parlamenta organizētā  labdarības nedēļa “Atver sirdi!”, kuras laikā tiek vākti ziedojumi Olaines novada 

bērniem ar būtiskiem veselības traucējumiem. Šogad mēs palīdzam mazajam Alenam, kuram ir reta ģenētiska saslimšana – Angelmana 

sindroms. Labdarības nedēļa ar tirdziņiem, koncertu un izsoli notiks no 12. līdz 17. februārim, bet Ziemassvētku tirdziņi jau  ir notikuši, 

un pirmā savāktā naudiņa tiks ieskaitīta ziedot.lv Alena kontā. Aicinām katrai klasei atrast savu paveicamo labo darbu un par to pastāstīt 

pārējiem. 

Lai akcentētu, ka valsti veido cilvēki un mums apkārt ir daudz aktīvu, radošu, talantīgu, pašaizliedzīgu un iedvesmojošu personību, 

aicinām klasēs organizēt tikšanos ar personībām, kurās skolēni vēlas ieklausīties un iedvesmoties no tām. Pie bibliotēkas tiks veidota 

īpašā siena, kur varēsim izlasīt skolēnu aprakstus par šīm satikšanās reizēm.  

2018.gada mācību ekskursijās aicinām apceļot Latviju un apmeklēt tās vietas un interesantus kultūrvēsturiskus objektus, kur varbūt 

iepriekš nav būts. Aicinām stāstīt par to citiem. 2.stāva gaitenī taps Latvijas karte, kur varēsim apskatīt, uz kurieni dosies katra klase, un 

izlasīt ekskursiju aprakstus. 

Arī šī gada 1. – 8. klašu projektu dienas no 19. līdz 21. aprīlim veltīsim Latvijai.  

Kopīgi skatīsimies Latvijas simtgadei veltītās filmas. Kā pirmo, jau janvārī, skatīsimies filmu “Ievainotais jātnieks” par Brīvības 

pieminekļa autoru Kārli Zāli. 

Lai mums visiem interesants un piepildīts gads!  

 

“TITAN” spēles turnīrs 
Brigita Eltermane, ekonomikas skolotāja 
Šogad 2 skolēnu komandas piedalījās stratēģiskās spēles 

“TITAN” reģionālajā turnīrā Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā. Priecēja 

12.klases komanda „Dinamiskais trio”, kura iekļuva reģionālā 

turnīra finālā - Kristaps Kromans, 11.a; Artis Segrums, 12.a; 

Valters Orlovskis, 12.a. Sniegums vērtējams atzinīgi, jo fināla 

turnīra dalībnieku vidū parasti ir nākamie Latvijas turnīra labākie 

spēlētāji. Paldies komandas „Ātrāk! Efektīvāk! Tālāk!” 

dalībniekiem, 12.kl. skolēniem - Alisai Vinogradovai  un Vairim 

Stramkalim. 

 

Karjeras izglītība 
Viktorija Agafonova, karjeras konsultante 
19.10. Vidusskolēni iepazinās ar Rīgas Aeronavigācijas 

Institūta (RAI) studiju virzieniem, studiju programmām, 

uzņemšanas nosacījumiem un studiju aktivitātēm. 

21.11. 11. un 12. klašu skolēni iepazinās ar LU studiju 

virzieniem, studiju programmām, uzņemšanas 

nosacījumiem un studiju aktivitātēm. 

12.12. BA "Turība" pārstāve tikās ar 9.klases skolēniem,  

iepazīstinot ar profesijām, tām raksturīgiem darba 

uzdevumiem, darba vidi, izglītības prasībām, raksturoja 

profesiju pieprasījumu darba tirgū, tā tendences. 
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PASĀKUMI 30.10. – 22.12.2017. 
30.10.-03.11. Ekoskolas Rīcības dienas. 

31.10. Policijas lekcija “Kriminālā un administratīvā atbildība” 6.b klasei. 

31.10. Helovīnu diena. Organizē parlaments. 

01.11. Zinātkāres diena 1.klasei.  

03.11. Trešo klašu skolēni dodas uz Valmieru, lai piedalītos “Sporto visa klase” atklāšanas pasākumā. 

06.-10.11. Dārzeņu dienas sadarbībā ar “Daily”. 

7.11.-17.11. Latvijas nedēļa. 

07.11. Septītās klases dodas uz Olaines 2.vidusskolu, kur notiek Tehniskās jaunrades diena. Paldies Olaines novada pašvaldībai par 

pasākumu! 

07.11. Desmitā klase apmeklē Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbību “Bermontiāde Olaines novadā”. 

08.11. Lāčplēša dienas pasākumi Ziemassvētku kauju muzejā 11.un 12.klašu skolēniem.  

09.11. Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš. 

10.11. Garajos starpbrīžos gaiteņos skan karavīru dziesmas, pieminot Lāčplēša dienu. 

10.11. Mācību ekskursija 4.b klasei uz Brāļu kapiem, Brīvdabas muzeju un Dabas muzeju.  

11.11. Mūsu skolēni piedalās kā brīvprātīgie Lāčplēša dienas pasākumā Olaines Mežaparkā. 

13.11. Mācību ekskursija 2.a un 2.c kl. uz Piņķu baznīcu un maizes ceptuvi “Lāči”. 

14.11. Parlaments organizē spēli “Es mīlu tevi, Latvija!” 

15.11. Filmas “Vienīgā fotogrāfija” skatīšanās un tikšanās ar filmas autori Brigitu Eglīti 9. un 12.klašu skolēniem. Paldies vēstures 

skolotājai Lienei Dreimanei! 

16.11. Svētku koncerts “Veltījums” 1.-4.klasēm. Paldies vokālajam ansamblim “Unda” un TDK “Dzērve”! 

16.11. ESF projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros skolā viesojas fiziķis un astronoms Aivis Meijers un 3., 6., 10., un 12. 

klašu skolēniem ir iespēja vērot dažādus optikas demonstrējumus un eksperimentus. 

17.11. Svētku klases stundas. 

17.11. Svētku pasākumi un Klases dvēselīšu apbalvošana sākumskolēniem. Paldies skolotājai Ilzei Gailei un Ingrīdai Balodei! 

17.11. Svētku koncerts “Veltījums” 5.-6.klasēm. 

17.11. Svētku pasākums, veltīts Zentai Mauriņai, 7.-12.klašu skolēniem. Īpašs paldies teātra pulciņam un skolotājai Ingai Laipniecei!  

21.11. Desmitās  klases mācību ekskursija uz Majoriem, lai apmeklētu Energoefektivitātes centru, Raiņa un Aspazijas muzeju un 

Gleznu teātri. 

22.11. Mācību ekskursija 8.c klasei uz Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeju un Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju.  

22.11. Uztura speciālistu nodarbība par dārzeņu lietošanu uzturā 2.-4.klašu skolēniem.  

23.11. Policijas lekcija ‘” Mans drošais gājēja ceļš” pirmsskolai. 

23.11.10.b klase projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros dodas uz Dabas muzeju, kur apmeklē dzintara izstādi un 

muzejpedagoģisko nodarbību par iežiem. 

24.11. Zinātnes centra "Z(in)oo" nodarbības “Ūdens attīrīšana” un “Prāta ilūzija” 11. un 12.klasēm. 

24.11. Galda spēļu pēcpusdiena. Organizē parlaments. 

28.11.-02.12. Starptautiskais Erasmus+KA2 projekts “Water unites us”.  

28.11. Policijas lekcija “Narkotiskās vielas” 6.b klasei. 

29.11. 2.b klase dodas uz “Splendid Palace”, lai apmeklētu izglītojošo lekciju par animācijas filmu veidošanu un noskatītos multfilmu 

“Bize un neguļa”. 

30.11. Viktorīna “Latvija skaitļos” 5.klašu skolēniem. Paldies matemātikas skolotājiem! 

03.12. Jauniešu deju kolektīvs “Dzērve” piedalās XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV, Baltimorā deju lieluzveduma 

atkārtojuma koncertā “Dejā uz Latvijas simtgadi” VEF Kultūras pilī.  

04.12. Pirmajā adventē pirmklasnieki tradicionāli iededz skolas eglīti.  

08.12. Starpbrīžos notiek dabaszinību spēļu konkurss 8.-9.klašu skolēniem. Spēles sagatavojuši vidusskolēni. Paldies ķīmijas 

skolotājai Kristīnei Stafeckai par iniciatīvu! 

08.12. Parlamenta saliedēšanās pasākums. 

11.-14.12. 6.-9.kl. meiteņu ziemas adījumu un "šenil" tehnikas darbu izstāde. Darbi tiek izgatavoti mājturības un tehnoloģiju stundu 

laikā. 

14.12. Ikgadējais pasākums "Superklase" 3.-4.klasēm. Paldies pasākuma autorēm Vinetai Kušķei un Sandrai Teilei! 

15.12. Policijas nodarbība "Bīstamā elektrība" 2.c klasei. 

15.12.  Pasākumu ciklā “Latvijas personības” pie 2.b klases viesojas Ārija Martukāne – audžumamma un audžuģimeņu  apvienības 

"Terēze" vadītāja. 

15.12. 10.b klase projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros dodas uz Dabas muzeju, kur apmeklē muzejpedagoģisko nodarbību 

par cilvēka uzbūvi. 

15.12. Olaines Vēstures un mākslas muzejā Ziemassvētku nodarbība 4.c klasei. 

18.12. Ziemassvētku kārumu labdarības tirdziņš.  

18.12. Olaines Vēstures un mākslas muzejā Ziemassvētku nodarbība 2.c klasei. 

19.12. Ziemassvētku dāvaniņu labdarības tirdziņš. Visa divās dienās saziedotā naudiņa – 989,55 EUR- tiek pārskaitīta ziedot.lv mazā 

Alena veselības uzlabošanai. Paldies visiem ziedotājiem! 

19.12. Ziemassvētku ballīte 5.-8.klašu skolēniem. 
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 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe 

Atskats uz Olaines sākumskolā notikušajiem pasākumiem un aktivitātēm pirmajā pusgadā 

2017./2018.m.g. Olaines sākumskolā 
Velda Veinberga, direktora vietniece 
Sporta pasākumi: 

 Skolas Olimpiskā stafete. 

 Lāčplēša dienas sporta pasākums. 

Literārās pēcpusdienas: 

 Dzejas stundas. 

Mācību ekskursijas: 

 Z/S “Cepļi” “Bites nozīme dabā”(4.e, 2.e, 3.e, 1.e, 1.g klase). 

 Svētes maiznīca “Kā top maizīte”(4.f, 1.f klase). 

 Rīgas Zooloģiskais dārzs (4.f, 2.d klase). 

Patriotu nedēļā: 

 Mārtiņdienas tradīcijas un tirdziņš. 

 Latvijas 99. gadadienas svinīgā stunda, klašu dvēselīšu apbalvošana un Māras krusta zīmes izveidošana pie skolas no sveču gaismiņām . 

Olimpiādes: 

 Dalība starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē Ķekavā (Alise Meleša 4.d – 2.VIETA, Veronika Jakuševa 3.e – ATZINĪBA). 

Citi pasākumi: 

 Ekoskolu apbalvošanas pasākums – iegūts Zaļais karogs. 

 Nodarbība kopā ar Valsts un Pašvaldības policiju 1. klasēm “Mans drošais gājēja ceļš” . 

 Skolotājdienas pasākums, vecāku vadītas stundas. 

 Dzīvnieku aizsardzības dienas pasākums mazākumtautību plūsmā. 

 Rudens kompozīciju izstāde “Rudens nāca sētiņā”. 

 Klusuma nodarbības 1. un 2.klasēm ESF projekta ietvaros. 

 Zinātnes diena 1.klasēm ar Olaines novada pašvaldības atbalstu. 

 Makulatūras vākšana – nodoti jau pirmie 500kg. 

 Labdarības akcija “Iepriecini Olaines pansionāta vecos ļaudis” - apsveikuma kartiņu gatavošana, dāvaniņu sagatavošana, Ziemassvētku 

koncerts Olaines pansionātā. 

 Pirmā semestra noslēguma pasākums “Ziemassvētku noskaņas”, klašu eglītes. 

Sadarbība: 

 Piedalīšanās Jaunolaines kultūras nama radošo darbu konkursā “Mežezera attīstības redzējums” (UZVARĒTĀJI– Valērija Čagina (4.e 

kl.) 1.vieta, Veronika Jakuševa (3.e kl.) – 2.vieta, Ivans Polovcevs (2.e kl.), Sofija Sokolova (4.e kl.) – 3.vieta ). 

Paldies visiem ieinteresētajiem, aktīvajiem, darbīgajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem! 

 

Lai ražīgs un darbīgs arī nākamais gads! 
 

Ekopadomes ziņas 
Brigita Zute, ekopadomes vadītāja 
Ekoskolas darba grupa un dabas izpētes pulciņa skolēni aktīvi darbojas pie gada tēmas „Ūdens”. Tika pētīta ūdens aprite dabā, 

izgatavots atraktīvs un interesants plakāts.  

No 13. - 17. novembrim skolā notika Globālās rīcības dienas. Galvenais mērķis bija pievērst skolēnu uzmanību tam, kā samazināt 

ēdiena pārpalikumu daudzumu mūsu skolā. "Tukšo šķīvju dienas" nobeigumā secinājām, ka pārpalikumu daudzums ir samazinājies par 

~ 85%. Šo dienu ietvarā tika rīkotas arī radošās darbnīcas sākumskolas skolēniem, kā arī, jau par tradīciju kļuvusī, rīta vingrošana visā 

skolā un atraktīva izkustēšanās, dejojot Just Dance. 

12. decembrī viesojāmies  pirmsskolas grupiņā, lai iepazīstinātu bērnus ar ūdens īpašībām, iesaistītu viņus jautrās rotaļās un, darbojoties 

radoši, izveidotu kolāžu „Akvārijs”. 

 

20.12. Garajos starpbrīžos visi aicināti iepirkties Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņā. 

20.12. Pirmsskolas Ziemassvētku pasākums. 

20.12. Ziemassvētku koncerti “Svētki ledus pilī” 1.-4.klašu skolēniem. Paldies ansamblim “Cīrulīši”, korim un TDK “Dzērve” 

dejotājiem! 

20.12. Sporta zālē notiek ikgadējā basketbola spēle vidusskolēniem pret pedagogiem. Spraigā cīņā uzvar skolotāji. 

21.12. Ikgadējie pasākumi "Mēs lepojamies” sākumskolēniem. 

21.12. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros skolā viesojas fiziķis un astronoms Aivis Meijers un 3., 6., 10., un 12. klašu 

skolēniem ir iespēja vērot demonstrējumus un eksperimentus ar gaismas viļņu dabu. 

21.12. Olaines Vēstures un mākslas muzejā Ziemassvētku nodarbība 4.a klasei. 

22.12. Liecību saņemšana. 

22.12. Olaines Vēstures un mākslas muzejā Ziemassvētku nodarbība 1.a klasei. 

22.12. Ziemassvētku koncerti  “Debesis ir tuvu klāt” 5.-8.klašu skolēniem. Paldies ansamblim “Unda” un TDK “Dzērve”! 

22.12. Svētku koncerts “Ziemassvētku prieks” un Ziemassvētku balle, kurā spēlē grupa “Moderans” 9.-12.klasēm un skolotājiem. 

 

 

 


