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No 2013.gada janvāra Olaines novada pašvaldības stipendijas saņem daudz vairāk jauniešu kā pagājušā mācību gada
attiecīgajā laika periodā-kopskaitā 28 skolēni:
10.a-Andrejevs
Artūrs,
Golubeva
Jeskenovadu
Oskars, priekšmetu
Meļņikova Elīna
, Pētersons
Ričards,
Žira Suzanna Karīna,
Sabīne,
Olaines,
Ķekavas,
Salaspils
unDarja,
Siguldas
olimpiāžu
laureāti
2012./2013.
mācību 10.b-Fukse
gadā
Janauska Līva, Konošonoka Vita, Krivošeina Marija, Ķemers Daniels, Luckāne Lauma, Orste Līna, Šteņa Veronika, 11.a-Čmiļs
Aleksandrs, Kanošķe Liliāna, 11.b- Pētersone Megija, Romanova Anna, Romanova Iveta, 12.a- Brikmane Elīza, Brilte Evita, Bukša
Ieva, Dimitrijeva Alla, Drivnieka Anna, Konošonoka Inta, 12.b-Barkovska Katrīna, Legants Norberts. Tā kā stipendiātu skaits
pieaudzis par 10 skolēniem, varam secināt, ka tā veiksmīgi motivējusi jauniešus sasniegt augstus mācību rezultātus,vairāk laika veltot
mācībām un semestrī nopelnot vērtējumus no 7 līdz 10 ballēm. Prieks par Jums, jaunieši!
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Salaspils

Skolēns
Elīza
Brikmane
Beatrise
Konošonoka
Evelīna Anita
Dūdiņa
Aleksandra
Aleksejeva
Megija
Pētersone
Elīza
Brikmane
Veronika
Šteņa
Inta
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Endija
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Iespējas

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana
E.Kalnbērza, direktora vietniece izglītības jomā

7.martā 10. un 11. klašu jaunieši skolas konferenču zālē prezentēja izstrādātos pētījumus. Tā kā skolas mājas lapā bijām izvietojuši
informāciju un aicinājām kā skatītājus piedalīties arī 9.un 12.klašu jauniešus, absolventus un skolēnu vecākus, tad priecājamies, ka
bija īpaši daudz skatītāju. Šogad 57 skolēni aizstāvēja 47 darbus, 8 skolēni darbus aizstāvēs aprīlī. Divi darbi tika prezentēti kā
Skolēnu mācību uzņēmumi. Novadītas arī trīs sporta pēcpusdienas un pa vienai pēcpusdienai bioloģijā, ģeogrāfijā, krievu valodā,
vēsturē, matemātikā, novadīts viens ārpusstundu pasākums, kā arī veikti praktiskie pētījumi, kuru gaitā skolēni ķīmijas laboratorijā
izgatavoja šampūnus, biodīzeļdegvielu un apstrādāja cūkas ādu. Skolēni veikuši interesantus pētījumus par dažādām tēmām-masāžu,
smēķēšanu, insultu, Pokaiņiem, bīstamajiem atkritumiem, migrāciju, iekšdedzes dzinējiem, vērtspapīru akcijām, Olainfarm darba
procesu automatizāciju, pasaules vadošajiem portāliem, hiromantiju, teātri, stereotipiem, numeroloģiju, skolēnu mācību motivāciju,
Power balance aprocēm, skaistuma kritērijiem, reklāmu, mūziku, alpīnismu. Augstākos novērtējumus saņēma pētījumi par atmiņu
(L.Orste), lidmašīnu uzbūvi (S.Fukse), levitāciju (T.Jankava), futbola fanu kultūru (E.Antonišķis), latviešu glezniecību (A.Jeršovs),
skoliozi (L.Kanošķe, K.Feoktistova), miega nozīmi (I.Romanova), šokolādi (A.Romanova), Eiro ieviešanu Latvijā (K.Kovaļovs),
žurnālistiku (J.Skribāns), grafoloģiju (E.Meļņikova), savukārt uz Pierīgas zinātniskajiem lasījumiem izvirzīts M.Krivošeinas
pētījums par bērnu agresijas profilaksi. Vēlu veiksmi gan Marijai, gan darba vadītājai psiholoģei D. Lasmanei!

PANĀKUMU UNIVERSITĀTES (PU) aktivitātes
E.Kalnbērza, direktora vietniece izglītības jomā
Esam piedalījušies jau trīs PU pasākumos, kas notika BA Turība. 15.janvārī 39 vidusskolēni tikās ar restorāna „Vincents” šefpavāru
M.Rītiņu, biznesa konsultanti Ņ.Lindi, apmācību vadītāju A.Daumi. 20.februārī 32 vidusskolēni devās uz tikšanos ar izdevniecības
Lietišķās informācijas dienests izpilddirektori A.Vīksnu un mārketinga pasniedzēju A.Plotkānu, bet 14.martā 35 jaunieši aktīvi
piedalījās lekcijā –diskusijā, kuru vadīja latviešu estrādes dīva O.Rajecka un atraktīvais Nordea apmācību speciālists A.Kārkliņš. Visu
šo lekciju tēma saistīta ar mērķu izvirzīšanu, biznesa principu apguvi, veiksmīgu uzņēmēju dzīvesstāstiem un iedvesmu dzīvot saskaņā
ar savām vērtībām. 12.aprīlī piedalīsimies PU konkursā un 10.maijā lekcijā - diskusijā.

Iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatus jau vidusskolā
Brigita Eltermane, ekonomikas skolotāja
Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) mūsu skolā darbojas jau vairākus gadus. Tas ir īsts izaicinājums 10.klašu skolēniem, kuri
komerczinību priekšmetā grāmatvedības un uzņēmējdarbības pamatus apgūst tikai 11.klasē. Neskatoties uz to, sekmīgi darbu šajā
gadā uzsākuši 2 mācību uzņēmumi: 10.a klases skolnieces – Veronika Janauska un Kitija Baufale – izveidoja uzņēmumu SIA „V&K
dance”. Meiteņu vadītajās nodarbībās interesenti apgūst mūsdienu deju– go-go, street dance, hip hop – pamatus. Nodarbības apmeklē
43 piekto līdz devīto klašu skolēni. Meiteņu veikumu atzinīgi novērtēja skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņa žūrija T/C Spice
8.februārī, piešķirot 4 brīvbiļetes braucienam uz Stokholmu. 70 SMU konkurencē atzinību izpelnījās arī otrs mūsu skolas SMU– SIA
„RičArt”, kuru izveidojuši 10.a klases skolēns Ričards Pētersons un 10.b klases skolēns Artūrs Lībietis – Lībaitis. Šis uzņēmums
piedāvā interesentiem pašgatavotas maskas, kuru veidošanā izmanto makulatūru. Jauniešu veikumu T/C Spice pasākumā atzinīgi
novērtēja SIA „Sala”, piešķirot dāvanu karti. 14.martā vidusskolēniem bija iespēja apmeklēt Starptautisko skolēnu mācību uzņēmumu
tirdziņu Rīgā T/C Plaza.

Divu Olaines skolu sadarbība
Edgars Plētiens, vēstures skolotājs
2013. gada 26. februārī notika divu Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas - sadarbība. 11. klašu jaunieši jauktā veidā katrā
skolā divu blokstundu laikā veidoja debašu procesu par eiro ieviešanu. Procesu Olaines 1. vidusskolā vadīja vēstures un politikas
skolotājs Edgars Plētiens, bet Olaines 2. vidusskolā- vēstures skolotāja Kristīna Eihvalde. Olaines 1. vidusskolā process iesākās kūtri,
taču debašu process kopumā izdevās, un īpašs paldies jāsaka Olaines 2. vidusskolas 11.a klases skolniecei Lilitai Alutei un Olaines 1.
vidusskolas skolniekiem Aleksandram Geržatovičam, Konstantīnam Kovaļovam, Annai Romanovai un Ivetai Romanovai par izcilu
aktivitāti. Šī bija vērtīga sadarbības pieredze ne tikai skolotājiem, bet, jādomā, ka arī jauniešiem.

Zinību nedēļa 1.-4.klasēm „Mācīties ir interesanti”
Silvija Silāre, sākumskolas skolotāja
No 28.janvāra līdz 1.februārim sākumskolas klašu bērni starpbrīžus veltīja kāda mācību priekšmeta izzināšanai. Pirmdiena bija veltīta
matemātikai. Otrdien – dabaszinības. Gaiteņos pie sienas piestiprinātajās lapās tapa kolektīvi zīmējumi „Viss, kas ir dabā”. 4. klases
sāka interesantu mācību nodarbību Olaines tehniskās koledžas laboratorijā, 3. klases iepazina skolotājas Viktorijas Kagaines rādītos
brīnumus ķīmijas kabinetā, 2. klases aizrautīgi apbēra Leldu Balodi interesantā nodarbībā ar jautājumiem, 1. klases daudz jauna
uzzināja dabaszinību kabinetā pie skolotājas Brigitas Zutes. Trešdien, piedzīvojumu dienā, uzdevumus gan zīmēšanā, gan veiklībā, gan
gudrības pārbaudē varēja izvēlēties deju nodarbību zālē izvietotajās spēļu vietās. Liels paldies skolas parlamenta jauniešiem par
organizēšanu un vadīšanu! Ceturtdiena bija krāsaina un interesanta, jo katrs bija pārtapis kādā literārā varoņa tēlā. Piektdien
apkopojām paveikto, iepriecinājām klātesošos ar interesantu priekšnesumu. Tā pagāja pirmā Zinību nedēļa. Ceram, ka turpmāk būs vēl
citas jautras un izzinošas nedēļas!
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Konkursi un projekti
Matemātikas turnīrs
Kārlis Zalpēters, matemātikas skolotājs

[[[

No 4.03. līdz 8.03. skolā norisinājās matemātikas nedēļa, kuras laikā 5. - 8. klasēs tika veiktas sacensības un trīs labākie no katras
klases tika izvirzīti uz kopējo MATEMATIKO turnīru. Tādējādi no katras klašu grupas tajā piedalījās 9 skolēni. Turnīra rezultāti:
5. klašu grupā
6. klašu grupā
7. klašu grupā
8. klašu grupā
1. vieta - Gretai Vilānei
1. vieta - Agnesei Ritumai
1.vieta-Danai Nikolai Ņikitinai
1.vieta - Matīsam Mūrniekam
2. vieta - Ksenijai Vasiļjevai
2.vieta -Rodionam Tropkinam 2. vieta - Sabīnei Vonogai
2. vieta - Mairai Romanovičai
3. vieta –Elišai Elisijai
3. vieta - Georgam Milliņam
3. vieta - Kristai Šumaherei
3.vieta- Viktorijai Mjasņikovai
Romanovai
Kopvērtējumā 5. – 8. klašu grupā: 1.vieta - Matīsam Mūrniekam; 2. vieta - Agnesei Ritumai; 3. vieta - Danai Nikolai Ņikitinai.

Skatuves runas konkurss 1.–3. klasei
Ilze Orste, sākumskolas skolotāja
27. februārī notika 1. – 3. klašu daiļrunas konkurss. Katrā klasē pirms tam bija notikusi atlases kārta. Dalībnieku sniegums tika vērtēts
divās grupās: 1. klašu skolēni un 2. – 3. klašu skolēni. Šajā reizē dalībnieku pulku kuplināja arī labākie daiļrunātāji no Olaines
sākumskolas. Visu vērtēja žūrija – direktora vietniece mācību darbā V. Veinberga, latviešu valodas un vēstures MDG vadītāja I.
Laipniece, sākumskolas skolotāja B. Muižniece un skolas bibliotekāre A. Jankava. Konkursa starplaikā klātesošos ar Meteņu tradīcijām
iepazīstināja Olaines sākumskolas dramatiskā pulciņa dalībnieki skolotājas A. Žurovskas vadībā. 1. klašu grupā atzinību ieguva Lauma
Vuškāne (1.c), 3. vietu – Evelīna Lismane (1.a), 2. vietu – Kristiāna Kristija Bergmane (1.b), bet 1. vietu – Tomass Sigats (1.b).
Savukārt 2. - 3. klašu grupā sīvākā konkurencē godalgotās vietas piešķirtas: 3. vieta – Šarlotei Bidiņai (2.a), 2. vieta – Anetei
Golubcovai (3.c), 1. vieta – Danielam Veinbergam (3.d). Žūrija arī lēma, ka starpnovadu daiļrunas konkursam 20. martā Ķekavā no
mūsu skolu izvirzīti T. Sigats un K. K. Bergmane 1. klašu grupā, kā arī D. Veinbergs, A. Golubcova un Š. Bidiņa 2. – 3. klašu grupā.

Skatuves runas konkurss 4.-12. klasei
Inga Laipniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Šogad konkursa moto „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”. Skolēniem ieteicām izvēlēties šī gada jubilāru - O.Vācieša, I.Ziedoņa,
R.Blaumaņa, u.c. dzeju. Skolēniem bija iespēja dzejā paust savu mīlestību pret Latviju, tautu, ģimeni. Jāsaka, ka ir diezgan grūti runāt
patriotisku dzeju. Vai problēma ir spējā un pacietībā atrast sev piemērotāko un tuvāko? Ceru, ka tā ir sava ceļa meklēšana tumsā…
Tā kā konkursā piedalījās 25 skolēni no 4. līdz 12.klasei, tad arī divās grupās tie tika vērtēti. Uzvarētāji pamatskolas klašu grupā: 1.
vieta – Melānija Sproģe (4.a); 2. vieta – Dita Sisene (9.b); 3.vieta – Anastasija Cupruna (9.a). Uzvarētāji vidusskolas klašu grupā:
1.vieta – Madara Geide (12.a); 2. vieta – Roberts Suvorovs (11.b); 3.vieta – netika izvirzīta. Turēsim īkšķus par viņiem 20.03.2013.
Ķekavā starpnovadu skatuves runas konkursā.

Interešu izglītības pulciņu mākslas konkursu laureāti:
Starptautiskā Bērnu zīmējumu konkursa “Lidice 2013” Latvijas kārtas laureātes: Maira Romanoviča 8.a, Daniēla Vanaga 4.b
Latvijas skolu bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa “Kur saulīte rotājas” 2. kārtas laureātes: Agnese Rituma 6.a – II pakāpe,
Samanta Reinika 4.a – II pakāpe.

Projektu dienas 1. – 8.klasēm „Es gribu zināt par…” 3.04. – 5.04.
Šī gada projektu dienu tēma ”Es gribu zināt par…” tika izvēlēta, domājot par skolēnu pētniecisko kompetenču attīstīšanu. Projektu
dienās lielāka uzmanība tiks pievērsta eksperimentiem, pētījumiem, atklājumiem, skolēnu praktiskajiem darbiem.
Projektu nedēļas tēmas:
Inga Seļuka
Aija Bebre
1.a
Es gribu zināt visu par lidmašīnām
4.c
No eksperimentiem uz zināšanām
Anda Strode
1.b Elīna Kūpele
Es gribu zināt visu par lidmašīnām
5.a
Es gribu zināt par redzi
Vineta Kušķe
Dace Mieze
1.c
Es gribu zināt visu par lidmašīnām
5.b
Ceļā uz zinātni caur…
Tonija Jumtiņa
Aivis Ruļuks
2.a
Kā rodas papīrs?
5.c
Kā rodas šokolāde?
Brigita Zute
2.b Skaidra Medne Kā rodas papīrs?
6.a
Kā top čipsi?
Ilze Orste
Māris Auzāns
2.c
Kā rodas papīrs?
6.b
Ko bērni ēd un ko mainīt ēšanas paradumos?
Evelīna Stepiņa Ko ražo Latvijā?
Evija Rudzāja
3.a
6.c
Animācijas filmu attīstība
Sanita Šeflere
3.b Silvija Silāre
Ko un kā ražo Latvijā?
7.a
Zinātne mums apkārt
Sandra Teile
Inga Laipniece Es gribu zināt par profesijām
3.c
Ko ražo Latvijā?
7.b
Aija Zīle
Lilita Zujeva
4.a
No eksperimentiem uz zināšanām
7.c
Es gribu zināt par čipsu ražošanu
Jānis Tkačuks
4.b Baiba
No eksperimentiem uz zināšanām
8.a
Es gribu zināt par cilvēka organismu
Muižniece
Kārlis Zalpēters Es gribu zināt par jaunākajiem izgudrojumiem
8.b
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„UNDA” dodas mācību ekskursijā
Sanita Šeflere, mūzikas skolotāja
6. martā skolas meiteņu vokālā ansambļa „ UNDA” jaunākā grupa devās uz Cēsīm, lai Bērnu zinātnes centrā Z(in)oo apmeklētu
izstādi „ Kas ir mūzika?” un piedalītos interaktīvajā nodarbībā „ Skaņa”. Izstādē mūzikas skaņas neredzamais un fiziskais fenomens
kļuva gandrīz vai aptaustāms. Sapratām, ka nepastāv jēdzieni – pareizi vai nepareizi, bet gan katram ir iespēja izdomāt pašam savu
mūziku un spēlēšanas metodi. Savukārt nodarbības laikā meitenes ar dažādu pētniecisko darbu un demonstrējumu palīdzību
noskaidroja, kā rodas skaņa. Meiteņu galvenais darba rīks bija toņdakša, kuru dažādos veidos skandinot, mainījās skaņas avots un
izplatības intensitāte. Arī saulainā diena un Cēsu vecpilsētas apskate bija kā labs papildinājums šīs dienas ekskursijai.

Skolas vokālo ansambļu aktivitātes
Sanita Šeflere, mūzikas skolotāja
Skolas vokālie ansambļi „ UNDA” (2 grupas) un „ Cīrulīši” 26. februārī piedalījās starpnovadu vokālo ansambļu konkursā „ Balsis”
Salaspilī. „Cīrulīši” skolotājas Līgas Kārkliņas vadībā ieguva 2. pakāpes diplomu, bet abas „ UNDAS” grupas – 1. pakāpes
diplomus. Līdz ar to vecākā” Undas” grupa tika izvirzīta uz konkursa 2. kārtu, kas notika 8. martā Jelgavā. Konkursa žūrija ar tās
vadītāju Jāni Grigali priekšgalā ”Undai” par atraktīvu un teicamu sniegumu piešķīra 40,81 punktu un 1. pakāpes diplomu! Paldies
meitenēm par ieguldīto darbu! „ Undas” jaunākā grupa 16. martā piedalījās divos jaundzimušo pasākumos Olaines novada domē.
Meitenes jau vairāku gadu garumā priecē jaunos vecākus ar jaukām dziesmām, par ko saņem pateicības vārdus gan no Olaines
novada domes, gan pasākuma dalībniekiem.

Sports

Māris Auzāns, sporta darba organizators
10. un 15. janvāris – Olaines izglītības iestāžu sacensības basketbolā, meitenes izcīna 1. vietu, zēni – 2. vietu.
24. janvāris - Olaines izglītības iestāžu sacensības telpu futbolā zēniem. 3.-4. klašu komandai – 1. vieta, 5.-6. klašu komandai – 2. vieta,
7.-8. klašu komandai – 1. vieta.
19. februāris - Olaines, Salaspils un Ķekavas novadu sacensības stafetēs „Drošie un veiklie”. Skolas 3. – 4. klašu komanda izcīna 4.
vietu.
20. februāris - Olaines izglītības iestāžu sacensības šorttrekā. Ātrākie mūsu skolas slidotāji: Kristers Jēgermans, Loreta Dārta Auziņa,
Everita Evertovska, Kristofers Patriks Eidiņš, Jūlija Mihailova, Niks Edžus Bērziņš, Dārta Daļecka, Marks Janovičs, Santa ĻaksaTiminska, Roberts Mezīts, Emīlija Elizabete Zandere, Kārlis Eiduks, Dana Ņiķitina, Kristaps Kromans, Elza Balode, Edgars
Markevics, Oksana Guseva, Toms Lismanis, Annija Aina Rieksta, Daniels Ķemers.
5. marts – Zemgales reģiona skolu sporta spēles volejbolā. Pamatskolas meiteņu komandai – 2. vieta, zēnu komandai – 3. vieta.
7. marts – Skolas sacensības spēlē „Tautas bumba„ 3. un 4. klasēm. Šā gada čempioni – 3.a un 4.b klases.
11. marts – tikšanās ar basketbola komandas Jūrmala/ Fēnikss spēlētāju Kendrick Shamar Brown.
14. marts – Olaines izglītības iestāžu sacensības badmintonā. 2. vieta –Mirdza Markusa, 3. vieta- Kristena Smikarste.

“Uz Meteni tālu braucu”
Silvija Silāre, sākumskolas skolotāja
Februāris ir Meteņu mēnesis. Arī šogad 1. klašu bērni brauca uz Etnogrāfisko brīvdabas muzeju apskatīt seno vidi, ķert Meteņa
konfektes, kost cūkas kājā, vizināties, meklēt Meteni un „zelta pogas”. 2. klašu skolēniem tika stāstīts, kā Meteņus gaidīja Kurzemē.
3. klases Meteņus sagaidīja Tērvetes rūķu ģimenē. Rūķu meita veda rotaļās, Rūķu mamma mācīja liet sveces, cienāja ar tēju un
pankūkām, Rūķu tēvs rādīja savu koka darbnīcu un mācīja skalu gudrības. Turpinājumā, protams, vizinājāmies pa Tērvetes Rūķu
mežu. 4. klases noslēdza Meteņu ciklu, vizinoties Baldones Riekstu kalnā un Baldones observatorijā mācoties par zvaigžņoto debesi.

Plānotie pasākumi pēc pavasara brīvlaika:
Aprīlī:

Maijā:
Vēstures sacensības 6.,7.klasēm
Olaines 1.un 2.vidusskolas draudzības koncerts estrādē
Vizuālās mākslas izstāde
Parlamenta saliedēšanās pasākums
Tikšanās ar rakstnieku 9.-12.kl.
Interešu izglītības pulciņu Mātes dienas koncerts
Skolas evakuācijas mēģinājums
un izstādes
Ģeogrāfijas pēcpusdiena 7.kl.
„Zimgaļu” viesošanās pie sākumskolēniem
Vokālā ansambļa „Cīrulītis” pasākums
Pēdējais zvans 9.un12.kl.skolēniem
Vides nedēļa un Lielā talka
Tautas deju festivāls Carnikavā
Diskusija „Iegūto matemātikas zināšanu
„Paliec sveika, sākumskola!”
pielietojums ikdienā”
Liecību izdošana un svētku līnijas
Projektu nedēļa „Es gribu zināt par…” 1.-8.klašu skolēniem
Mācību ekskursija pa Vecrīgu 8.kl.
Skolas konference
Jūnijā:
Stila nedēļa
13.06. Devīto klašu izlaidums
Tautas deju kolektīvu skate
21.06. Divpadsmito klašu izlaidums
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07.01.2013.-31.03.2013.
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Olaines sākumskola
Velda Veinberga, Olaines sākumskolas direktora vietniece
Ekoprogrammas aktivitātes
Noslēdzies makulatūras un bateriju vākšanas konkurss. Esam savākuši 22,6 kg bateriju un 620 kg makulatūras.
Paldies visiem par dalību aktivitātēs!
Esam iesaistījušies stādu audzēšanas konkursā.
Latvijas Stādu audzētāju biedrība jau otro gadu pēc kārtas aicina visu Latvijas skolu 1. – 6. klašu skolēnus un
skolotājus piedalīties stādu audzēšanas konkursā “Dārznīca”.
Arī šogad mēs konkursa ietvaros iejutīsimies dārznieku lomās un sešu mēnešu laikā pašu spēkiem mēģināsim
izaudzēt
trīs
augus.
Savus
novērojumus
dokumentēsim
„Augu
dienasgrāmatā”.
Pagājušajā gadā konkursā piedalījās skolas ekopulciņš, bet šogad jau četras klases izteica vēlēšanos izmēģināt savus
spēkus augu audzēšanā. Šogad konkursā piedalās 1.e, 2.e, 3.e, 4.e un 2.d klase.
Projekta dienās 3., 4. un 5.aprīlī palīdzēsim ar savām idejām citiem un izzināsim tēmu „Transports”.
Pasākumi
07.02. – skolas zēnu un meiteņu komandas piedalījās Olaines novada tautasbumbas sacensībās.
Meiteņu komanda ieguva 2.vietu, zēnu komanda 3.vietu.
Paldies skolotājai Elīnai Filipsonei!
08.02. – skolā notika audzināšanas stunda „Drošība internetā”.
12.02. – pieci skolas skolēni piedalījās strapnovadu matemātikas olimpiādē.
Alīna Brinkeviča (3.e) ieguva atzinību.
Paldies skolotājai Tatjanai Bardovai un pārējiem pedagogiem par ieguldīto darbu!
12.02. – pie mums viesojās Olaines 2.vidusskolas jaunieši ar projektu „Dzīvnieki un pilsēta”.
22.02. – skolā notika dzimtās valodas pēcpusdiena un skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” Uz
otro kārtu tika izvirzīti Daniels Veinbergs (3.d) un Kristiāna Kristija Bergmane (1.d)
Paldies skolotājai Antrai Žurovskai!
22.02. – trīs skolas skolēni piedalījās starpnovadu latviešu valodas olimpiādē.
Endija Rozenbauma (4.d) ieguva 2.vietu, Katrīna Zvaigzne (2.d) ieguva atzinību.
Paldies skolotājai Antrai Žurovskai, Ingai Pušmucānei un pārējiem pedagogiem par ieguldīto darbu!
27.02. – skolā svinējām Meteņdienu.
27.02. – drāmas pulciņš un skatuves runas konkursa pirmās kārtas uzvarētāji piedalījās konkursa otrajā kārtā
Olaines 1.vidusskolā.
No Olaines sākumskolas tiesības piedalīties skatuves runas konkursā Ķekavā izcīnīja Daniels Veinbergs (3.d) un
Kristiāna Kristija Bergmane (1.d).
08.03. – visi piedalījāmies Latvijas Dabas muzeja muzejpedagoģiskajā nodarbībā „Latvijas koki caur mūsu
sajūtām”.
Paldies skolotājai Ingai Pušmucānei par nodarbību organizēšanu!
Pasākumi martā, aprīlī, maijā
14.03. – Olaines sākumskolas skolotāju-vecāku diena.
22.03. – topošo pirmklasnieku ekskursija pa skolu.
Aprīlī – sacensības vieglatlētikā, matemātikas pēcpusdiena, 4.klašu konkursa „TIK? CIK?” 4.kārta, skolas „Talantu
šovs”.
03.04.-05.04. – projekta dienas „Transports”.
02.05. – pavasara stafetes.
03.05. – plānojam piedalīties Olaines skolu interešu izglītības kolektīvu koncertā Olainē.
10.05. – Mātes dienas koncerts.
16.05., 17.05., 20.05. – valsts pārbaudes darbi 3.klasēm.
23.05. – topošo pirmklasnieku vecāku sapulce.
31.05. – 4.klašu izlaidums, mācību gada noslēguma pasākumi.
Arī šogad no 10.06.-21.06. plānojam organizēt bērnu vasaras ekonometni.
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Pasākumi: 07.01.2013. – 31.03.2013.
09.01. Skolas administrācija 11. janvārī aicina uz skolotāju atpūtas telpu 5. - 12. klašu skolēnus, kam ir labi un izcili 1.semestra vērtējumi
(šogad kopskaitā 88 skolēni!!!), lai cienātos ar svētku kliņģeri un aprunātos pie tējas tases. Jācer, ka arī nākamo gadu varēsim iesākt ar
pasākumu „Tēja ar direktoru”.
18.01. Skolas aktu zālē pulcējas vidusskolēni, lai cīnītos par titula „Gada klase” iegūšanu. Spraigā cīņā šo titulu izcīna 12.b klase (kl.audz.
Ilona Ivanova). Apsveicam!
21.- 25.01. Parlaments organizē Mākslas dienas. Šajā nedēļā jaunieši organizē savu skolasbiedru mākslas izstādi, starpbrīžos notiek dažādas
radošas darbnīcas, skan dziesmas ģitāras pavadījumā.
25.01. Tautas deju kolektīva (3.-4.kl.un 5.-6.kl.) sadancošanās Salaspils kultūras namā „Rīgava”. Piedalās arī deju kolektīvi” Daina” un
“Ķekaviņa” no Ķekavas novada, ”Sienāzītis” no Salaspils novada, ”Oļi” no mūsu novada un dejotāji no Carnikavas.
31.01. 11.b klases skolēni – K.Indrišonoks, K.Kovaļovs un D.Vuškāns – viesojas Saeimā un piedalās LR saeimas sēdē par Eiro ieviešanas
likuma kārtības pieņemšanu.
01.02.Ikgadējais interešu izglītības pulciņu dalībnieku atpūtas vakars 5.-12.klašu skolēniem. Šogad visus ar koncertu priecē Miks Dukurs un
Kārlis Indrišonoks, pēc koncerta notiek karnevāls – diskotēka.
4.-8.02. Iesaistāmies Vislatvijas bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”. Skolā tiek organizēta izlietoto bateriju vākšanas akcija. Kopā
esam savākuši 186 kg 665 g izlietoto bateriju!! Visaktīvākās klases, kas savākušas visvairāk bateriju: 1.c klase – 42.725 kg; 7.b klase 27.795 kg; 2.b klase – 22.87 kg.
5.02. Parlamentārieši (Dita Sisene - 9.kl., Kate Jansone - 9.kl. un Aleksandrs Geržatovičs - 11.kl.) un skolotāja Līga Gulbe dodas uz jauniešu
forumu "Cieni sevi un citus internetā" par drošību internetā, kurā piedalās jaunieši no visas Latvijas.
07.02. Saliedēšanās pasākums abu Olaines skolu 10.un11.klasēm. Paldies Mārītei Zaubei, pašvaldības speciālistei izglītības, jaunatnes un
kultūras lietās, par saturīgo pasākumu.
13.02. Septiņdesmit deviņi 9.-12.klašu skolēni piedalās Vislatvijas karjeras izglītības akcijā „Ēnu diena”.
14.02. Valentīna dienā skolā viesojas grupa "PeR", kas skolēnus priecē ar diviem aizraujošiem bezmaksas koncertiem. Pēc pasākuma skolēni
var saņemt autogrāfus, aprunāties un nofotografēties ar mūziķiem.
15.02. Valentīna dienas pasākums 7.-12.klasēm. Liels paldies 11.a klases skolniekam Helmutam Laipniekam par pasākuma organizēšanu!
18.02. Bioloģijas pēcpusdiena 7. klasēm
18.-22.02. Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”. Kopā esam savākuši gandrīz 7,8 tonnas – 7473,85kg makulatūras!!! Visaktīvākie
makulatūras vācēji:1.c klase (kl. audz. V. Kušķe)– 575.200 kg; 2.b klase (kl. audz. S. Medne) – 572 kg;3.c klase (kl. audz. S.Teile) – 532.700
kg; 4.a klase (kl. audz. A. Zīle) – 495,200 kg; 5.b klase (kl. audz. D. Mieze) – 490 kg.
19.02. Vēstures pēcpusdiena 9.klasēm
7.- 20.02. Meteņu pasākumi 1. – 4.klašu skolēniem. Liels paldies skolotājai Silārei!
21.02. Matemātikas pēcpusdiena 5.klasēm.
21.02. Mūsu skolas 7.-12. klašu komanda kopā ar vēstures skolotāju E.Rudzāju piedalās izglītojošās sacensībās „Noķer Olaines vēsturi!”
Olaines muzejā.
22.02. Žetonu vakars divpadsmitajām klasēm. Liels paldies divpadsmitajiem un klašu audzinātājām Inesei Bračulei un Ilonai Ivanovai par
jaukajām emocijām!
26.02. Krievu valodas pēcpusdiena 6.klasēm.
26.02. Ģeogrāfijas pēcpusdiena 10.klasēm.
27.02. Daiļrunas konkurss 1.-3.klašu skolēniem. Paldies skolotājai Ilzei Orstei!
28.02. Parlamenta prezentācijas diena.
1.03. 3.-4.kl.un 5.-6.kl.tautas deju kolektīvs piedalās starpnovadu 3.-6.kl.tautas deju kolektīvu sadancošanā Siguldas pagasta kultūras namā.
Draudzības koncertā piedalās arī tautas deju kolektīvi “Purenīte” un ”Vizbulīte ”no Siguldas,” Ķekaviņa” no Ķekavas vidusskolas,
”Avotiņi” no Allažiem un arī “Pienenīte” no Jaunolaines kultūras nama. Pēc koncerta dejotāji var izdejoties diskotēkā.
4.-8.03. Matemātikas nedēļa 5.-8.klašu skolēniem. Paldies matemātikas skolotājiem!
4.03.Liepājas leļļu teātra izrāde "Lāčradzis" pirmskolai un sākumskolai.
8.03. Aktu zālē pulcējas skolas interešu izglītības pulciņu 1.-4.klašu dalībnieki, lai izpriecātos karnevālā - jautrajā disenītē, kuru vada
atraktīvais Ēriks Balodis. Paldies lielajiem parlamentāriešiem par palīdzību pasākuma organizēšanā!
11.-15.03. Skolā notiek Droša interneta nedēļa, kuras laikā skolēni tiek rosināti pārdomāt savu rīcību virtuālajā vidē, lai tā būtu emocionāli un
fiziski droša. Liels paldies parlamentāriešiem Aleksandram Geržatovičam, Ditai Sisenei un Katei Jansonei, kas divas dienas vada četras
izglītojošas lekcijas 5.-6.un 9.-12.klašu skolēniem. Savukārt pie 7.-8.klašu skolēniem ar izglītojošu lekciju viesojas biedrības „Drošs
internets” pārstāvis.
11.03. Sadarbībā ar ASV vēstniecību skolā viesojās basketbola komandas Jūrmala/ Fenikss spēlētājs Kendrick Shamar Brown.
14.03. Vidusskolēnu tikšanās ar pēdējo divu gadu absolventiem, lai sīkāk uzzinātu par studiju iespējām Latvijas augstskolās un studentu
dzīvi. Paldies visiem absolventiem, kas atraduši laiku atnākt uz savu skolu!
19.03. 5.-6. klašu tautas deju kolektīva sadancošanās Ķekavā.
20.03. Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” 2.kārta Doles tautas namā, kur piedalās arī 10
mūsu skolas skolēni.
20.03. Lasīšanas projekta noslēgums - vidusskolēnu tikšanās ar interneta žurnāla "Satori" galveno redaktoru Ilmāru Šlāpinu. Paldies
skolotājai Inai Velbergai!
21.03. Lielā diena kopā ar folkloras kopu "Tarkšķīši " sākumskolēniem. Paldies skolotājai Silārei!
21.03. Pogu vakars 9.klašu skolēniem. Paldies devītajiem un klases audzinātājām I.Grigorjevai, I.Tiščenko, I.Dominai!
23.-31.03. Jauniešu apmaiņas projekts "Māksla veido vienojošus tiltus" Austrijā (programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros). Projektā piedalās
6 skolas parlamentārieši un bibliotekāre Aija Jankava.

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

