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05.01. – 10.03.2017.

MĒS LEPOJAMIES
Olaines pilsētas 50.gadadienas svinīgajā pasākumā ar Olaines novada domes Atzinības rakstu tika
apbalvoti pieci Olaines 1.vidusskolas darbinieki:
 direktora vietniece Evelīna Stepiņa
 skolotāja Sanita Šeflere
 skolotāja Silvija Garoza
 skolotāja Olga Zujeviča
 medicīnas māsa Maija Kravčevska
Ar Goda rakstu “Olaines novada lepnums” tika apbalvots mūsu skolas direktors Jāzeps Volāns.
Alise Melne (10.kl.) Valsts bioloģijas olimpiādē ieguvusi 3. vietu!
Paldies Alisei un skolotājai Leldai Balodei!
No 2017.gada janvāra Olaines novada pašvaldības stipendijas saņem 33 vidusskolēni- Bračulis Rainers Gunārs,
Brahmanis Artūrs, Cimoška Valērija, Fursa Kristīne, Gailīts Rolands, Jerins Vladislavs, Kožemjakina Aleksandra, Locs
Marks, Miķelsone Agnese, Rituma Agnese, Romanoviča Ksenija, Seļezņova Luiza Valērija, Švāne Linda, Tomsone
Vendija, Buķe Katrīne, Eiduks Kārlis, Kurme Alīne, Melne Alise, Strods Tomass, Temirjovs Vladislavs, Vanaga Krista
Viola, Vēvere Nika Valērija (10.kl.), Balode Beāte, Lapiņa Samanta, Skudra Annija, Stramkalis Vairis, Stūre Zane, Šmite
Sindija, Ratsepa Ramona, Slikšāns Artūrs, Vinogradova Alisa (11.kl.), Pušpure Evita Kristiāna, Veļikodnaja Inita
(12.kl.). Lai Jums veicas mācībās un citās aktivitātēs!

AKTUĀLA INFORMĀCIJA
Ar šī gada 7. martu skolā darbību uzsāk jauns interešu izglītības pulciņš – atlētiskā vingrošana 9.-12.kl.,
pulciņa vadītājs Andis Zeile.

Pirmklasnieku reģistrācija
2010. gadā dzimušo bērnu reģistrācija pamatizglītības ieguves
uzsākšanai 2017./2018. mācību gadā notiek līdz 3.aprīlim
Dokumentus pieņem 111. kabinetā:
 PIRMDIEN NO 15.00 LĪDZ 18.00
 OTRDIEN, TREŠDIEN, CETURTDIEN NO 12.00 LĪDZ
16.00
 PIEKTDIEN NO 8.00 LĪDZ 11.00
Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē:
 uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID);
 raksta direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa pieejama
skolā uz vietas vai skolas mājas lapā:
http://www.o1vsk.lv/index.php/skola/uznemshana);
 uzrāda bērna dzimšanas apliecību un iesniedz tās kopiju;
 iesniedz izziņu, ka tiek apmeklēta izglītības programma
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai
(izņemot PII „Dzērvenīte, „Magonīte”, „Zīle” un skolas
pirmsskolas grupu).
Topošo pirmklasnieku vecāku informācijas diena 30. martā
plkst.18.30 Olaines 1. vidusskolas konferenču zālē.

9.klašu skolēniem un
vecākiem!!!
2017.gada 21. martā
plkst.
18.00 skola organizē 9.klašu
vecāku
kopsapulci
par
gatavošanos valsts pārbaudes
darbiem, to norisi un jauniešu
tālākās
izglītības
iespējām.
Sapulcē piedalās arī skolas
administrācija un psiholoģe.
Gaidīsim
Jūs
113.kabinetā
1.stāvā!
Olaines 1. vidusskolas administrācija
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PASĀKUMI
05.01. – 10.03.2017.
12.01. “Panākumu Universitāte”. Reklāmas speciālistes Ingas Jerzjukovas lekcija “Reklāma un sabiedriskās attiecības-no brīfa līdz
pēdējam radošam materiālam”.
13.01. Pasākums “Tēja ar direktoru”. Uz tēju kopā ar administrāciju tiek aicināti tie 5.-12. klašu skolēni, kuriem 1. semestra liecībā visi
vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm. Šogad tādi ir 98 skolēni. Aicinātie tiek gan īpaši sumināti, gan uzklausīti viņu ieteikumi
turpmākajai skolas attīstībai.
13.01. Parlaments iesaistās Vispasaules Sniega dienā un pēc stundām organizē aktivitātes – sniegavīru celšanu, sniega eņģeļu veidošanu
un konkursus. Noslēgumā – tējošana parlamenta telpā.
13.01. Policijas lekcija 7.a klasei “Tavs drošais internets”.
16.01. Konkurss “Galvas rēķinu rekordists” 4.klasēm.
18.01. Skolas daiļrunas konkurss 4.-12.kl.skolēniem.
19.01. Tā kā 20.01. ir Barikāžu aizstāvju atceres diena, 8.-12.klašu skolēni kopā ar pedagogiem Olaines Kultūras namā noskatās
dokumentālo filmu "Tēvu barikādes". Filma tiek analizēta vēstures stundās.
24.01. ASV vēstniecības vieslekcija "Karjera diplomātiskajā dienestā, stereotipi par ASV" 11.un 12.klašu audzēkņiem.
26.01. Žurnālistes Nellijas Ločmeles lekcija "Kā atšķirt patiesību no meliem medijos?" 6.klašu skolēniem.
26.01. "Superklase" 3.-4.klasēm. Paldies visiem dalībniekiem un pasākuma organizatorēm – Vinetai Kušķei un Sandrai Teilei! Šī gada
Superklase – 4.a klase.
30.01.-03.02. Parlaments skolā organizē Kultūras nedēļu. Katra klase pie sava kabineta durvīm pieliek pašizveidotu savas klases
vizītkarti, centrālā vestibila ekrānā var apskatīt parlamenta izveidotas prezentācijas par Latvijas arhitektūru un māksliniekiem,
starpbrīžos notiek daudzu iecienītais pasākums “Just dance!” Nedēļais galvenais pasākums – Talantu šovs, kur savu talantu rāda
14 mūsu skolas talantīgie skolēni, kuri ir pieteikušies šim pasākumam: Nellija Ņeļubina (4.b) – mākslas vingrošana, Dana
Ļebedeva (1.a) un Jānis Leo Zommers (3.b) – sporta dejas, Aurēlija Drigota (6.a) – mākslas vingrošana, Margarita Konošonoka
(6.b) – vokāls, Anastasija Kudrjavceva (6.b) – mākslas vingrošana, Adriana Reitmane (3.a) un Kristiāns Zommers (5.a) – sporta
dejas, Linda Elizabete Nikolajeva (2.b) un Zanda Līva Locika (2.b) – mākslas vingrošana, Līva Zommere (2.c) – flauta, Klaudija
Stepka (2.a) – flauta un Agnese Liene Stomere (2.a) – solo, Elīna Vilkena (4.b) – klavieres. Paldies visiem talantiem! Ceram, ka
šāds pasākums būs arī nākamgad!
31.01. Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku lekcija "Kā mēs sargājam Latviju?" 10.-12.kl.
06.02. - 10.02. Bateriju vākšanas noslēguma nedēļa. Tiek apkopoti visa gada bateriju vākšanas rezultāti. Visa gada laikā esam savākuši
379 kg 318 g bateriju. Paldies visiem, kas piedalās! Visaktīvākie šogad: 2.b kl. (kl.audz. S.Medne) – 111kg 900g; 6.c kl. (kl.audz.
S.Garoza) – 70 kg 509 g; 2.a kl. (kl.audz. T.Jumtiņa) – 53 kg 112 g.
07.02. “Panākumu Universitāte”. TV personības Annas Rozītes diskusija “Uzvedības kultūra savstarpējā komunikācijā” un uzņēmēja,
mārketinga speciālista Gundara Strazdiņa lekcija “Komandas formula”.
08.02. Banku augstskolas rektora Andra Sarnoviča lekcija “Finanšu pratība un kredītinstrumenti” 10.-12.kl.skolēniem.
10.02. Ik gadu visā Eiropas Savienībā 11. februārī tiek atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa 112 diena, tāpēc 6.klasēm
notiek izglītojoša nodarbība par ugunsdzēsēju profesiju un 112 tālruņa numuru. Paldies Markusa Maikla Bendzuļa mammai par
iniciatīvu!
10.02. Žetonu vakars. Paldies divpadsmitajiem un klases audzinātājai Inesei Zālei par sirsnīgo pasākumu!
14.02. Dabas zinātņu (bioloģija, fizika, ķīmija, ģeogrāfija) nodarbība sestajām klasēm "Dabas zinātņu profesiju karuselis". Pirmo vietu
sīvā sacensībā iegūst 6.b klases komanda, kuras dalībnieki ir Anastasija Kudrjavceva, Nikoja Gurjanova, Kārlis Rūja un Gustavs
Auziņš.
17.02.TDK “Dzērve” (5.-6.kl. un 7.-10.kl.) draudzības koncerts Siguldas1.pamatskolā.
20.02.-24.02. Olaines 50 gadu jubilejas nedēļa, kurā notiek dažādi pasākumi. Sīkāku informāciju skatīt “Olainei – 50” pasākumu plānā!
25.02.-26.02. Jauniešu deju kolektīva "Dzērve" deju nometne mūsu skolā, lai labāk sagatavotos gaidāmajai skatei.
25.02. TDK "Dzērve"(5.-6.kl.,7.-10.kl.) piedalās TDA"Ritenītis"70.gadu jubilejas ieskaņu koncertā Berģu kultūras centrā.
27.02. Gatavojoties Zemes stundai, lekcija 8.klašu skolēniem par vides problēmām (Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis) un
iepakojuma nozīmi ikdienā (Tetra Pak Baltijas projektu vadītāja vides jautājumos Marija Slaidiņa).
27.02.-03.03. Makulatūras vākšanas noslēguma nedēļa. Visa gada laikā esam savākuši 10 tonnas, 623 kilogramus, 100gramus
makulatūras. Visaktīvākās klases – 3.c (kl.audz. S.Teile) – 1309 kg 450 g; 2.b (kl. audz. S.Medne) – 1185 kg; 1.a (kl.audz.
I.Seļuka) – 1092 kg; 2.a (kl.audz.T.Jumtiņa) – 1072 kg 500 g.
28.02. Desmit vidusskolēni kopā ar latviešu valodas skolotāju Ingu Laipnieci dodas uz Ādažiem, lai piedalītos Starptautiskajā Dzimtās
valodas dienas konkursā.
02.03. Ikgadējais pasākums vidusskolēniem “Gada klase”.
02.03. Starpnovadu konkurss mūsu skolā "Pazīsti savu organismu!"
03.03. 7.-10.kl. TDK "Dzērve" piedalās izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu pasākumā "Lecam pa jaunam, lecam pa
vecam!" Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnos.
06.-10.03. Matemātikas nedēļa 5.-8.klasēm, kas noslēdzas ar "Matematiko" konkursu.
10.03. Devīto klašu “Pogu vakars”. Paldies devītajiem un klašu audz. – L.Balodei, D.Miezei, B.Zutei!
10.03. “Panākumu Universitāte”. Finansistes, kulinārijas ekspertes Ilzes Jurkānes lekcija ”Kā būt efektīvam darbiniekam un darba
devējam”, skolēnu prezentācijas “Biznesa idejas atspoguļojums”.
11.03. Jauniešu deju kolektīva “Dzērve” koncerts Skultē.

05.01.2017.- 10.03.2017.

ĪSZIŅAS

3.lpp.

2.LPP

Olaines 1. vidusskolas organizētie pasākumi “Olainei – 50”
Datums
26.01.

Pasākums, aktivitāte
“Superklase” Tēma – Olaine.

Mērķauditorija
3.-4.kl.

01.02. – 01.03. Literāro un vizuālo darbu radīšana grāmatai par Olaini

5. – 12.kl.

01.02. – 01.03.
02.02.
17.02. – 28.02.
20.02.
20.02.
20.02.
20.02.–24.02.
20.02.–24.02.
20.02. – 03.03.
21.02.
21.02.

1. – 12.kl.
6.kl.

21.02.–20.03.
22.02.
23.02.
23.02.
24.02.
27.02.-03.03.
28.02.

Klases stundas un vēstures stundas par Olaini
Viktorīna “Olaine un skola skaitļos”
1.-4.kl. zīmējumu izstāde “Mana pilsēta – Olaine”
Īsfilmas “Olaine jauniešu acīm” demonstrēšana
Svinīgā klases stunda “Olainei – 50”
Mācību stunda muzejā “Olaines vēsture”
Mācību stunda muzejā “Olaines vēsture”
Plakātu un eseju “Mana dzimtā pilsēta” izstāde svešvalodā
Fotosiena “Olaine mazo un lielo olainiešu acīm”
Spēle “Es mīlu tevi, Olaine!”
Debates Olaines novada domē
Izstādes “Mana skolotāja un rakstniece Vija Upmale”
atklāšana un atmiņu pēcpusdiena
Izstāde “Mana skolotāja un rakstniece Vija Upmale”
Spēle “Es mīlu tevi, Olaine!”
Mācību stunda muzejā “Olaines vēsture”
Gleznas “Pieskaries Olainei!” veidošana
Raidījuma “Ielas garumā. Olaine.” demonstrēšana
Radošais darbs “Olaines vēsture – tad un tagad”
Debates Olaines novada domē

marts-aprīlis

Vijas Upmales biogrāfijas un darbu iepazīšana

1.-6.kl.

01.03.

Mācību stunda muzejā “Olaines vēsture”

7.b kl.

02.03.

“Gada klase. Olaine rullē!”

10.-12.kl.

Sociālo zinību projekts “Olaines iedzīvotāji statistikā”
8. klašu sociālo zinību projekta “Olaines iedzīvotāji
statistikā” rezultāti

8.kl.

Projektu dienas “Olainei 50” un ozolu stādīšana

1.-8.kl.

21.02.

06.03.–24.03.
27.03.
19.04.-21.04.
20.04.
24.04.-10.05.
11.05.-22.05.
12.05.
20.05.

Grāmatas (skolēnu radošie darbi par Olaini) atvēršanas
svētki
Sociālo zinību projekts “Atklāj Olaini no jauna!”
Foto pulciņa izstāde “ Mana Olaine”
7.kl.skolēnu radīto īsfilmu “Atklāj Olaini no jauna!”
demonstrēšana
Olaines novada svētku deju lielkoncerts

1.kl.
parlaments
1. – 4.kl.

10.-12.kl. un skolotāji
11.kl.

Atbildīgais
V.Kušķe, S.Teile
Latv.val. un vizuālās
mākslas skolotāji
Kl. audz. un vēstures sk.
Matemātikas skolotāji
Sākumskolas MDG
Parlaments
1.klašu audzinātājas
L.Gulbe
Sākumskolas MDG
Svešvalodu MDG
Sākumskolas MDG
Parlaments
L.Dreimane
A.Jankava, L.Gulbe

5.-9.kl.
8.b kl., 8.c kl.
1.-12.kl. un skolotāji
1.-12.kl. un skolotāji
7., 8., 10.-12.kl.
12.kl.

A.Jankava
Parlaments
L.Dreimane
Parlaments
Parlaments
L.Dreimane
L.Dreimane
Sākumsk. skolot.,
literatūras skolotāji
L.Dreimane
L.Gulbe, A.Jankava
un darba grupa
I.Vilciņa
I.Vilciņa
Klašu audzinātāji un
L.Balode
I.Laipniece

7.kl.

I.Vilciņa
I.Vilciņa

1.-12.kl. un skolotāji

I.Vilciņa
A.Freimane, J.Gogulis

Skolas interešu izglītības pulciņu dalība skatēs





09.02. Teātra pulciņš ar literāro uzvedumu, kas izveidots no 12.klases rakstītiem dzejoļiem, piedalās starpnovadu (Carnikavas,
Ķekavas, Salaspils, Olaines un Ikšķiles) mazo formu uzvedumu konkursā un iegūst I pakāpi. 30.martā turam īkšķus, lai izdotos
veiksmīgi piedalīties 2.kārtā Jūrmalā! Paldies mūsu aktieriem un pulciņa vadītājai Ingai Laipniecei!
16.02. visi trīs skolas vokālie ansambļi piedalās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2015":
"Cīrulīši", 1.-4.kl. (sk.L.Kārkliņa) - II pakāpe;
"Unda"(jaunākā grupa) - III pakāpe;
Mākslas pulciņš un Ilustratoru pulciņš piedalās Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā LIDICE 2017 Latvijas kārtā.
Lepojamies ar Ilustratoru pulciņa (sk. Silvija Silāre) dalībnieci Valēriju Zaharenko un mākslas pulciņa (sk.Jānis Tkačuks)
dalībnieci Darju Grigorjevu - Latvijas kārtas laureātēm.
Atzinība XVI Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras" 2017 Danielam Zagorskim, Ilustratoru
pulciņš - sk. S.Silāre.
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Izstāde par Viju Upmali
Aija Jankava, bibliotekāre

Rakstniecei un kādreizējai Olaines 1.vidusskolas skolotājai Vijai Upmalei šogad apritētu astoņdesmit pieci. 21.februārī bibliotēkā
sirsnīgā rakstnieces ģimenes un laikabiedru lokā tika atklāta Vijas Upmales piemiņas izstāde “Mana rakstniece un skolotāja Vija
Upmale”.
Visas bērnu grāmatas savulaik tapušas Olainē, grāmatu varoņu prototipi ir olainieši, jautrie un labestīgie piedzīvojumi norit mūsu skolas
telpās un mūsu pilsētā. Mākslas filma „Saulessvece” pēc viņas darbu motīviem ieguvusi Lielo Kristapu.
Izstāde ir kā liecība, ka dzīvojam Olainē – Vijas Upmales pilsētā.

“Gada klase” 2017

Aija Jankava, bibliotekāre
2.martā notika vidusskolēnu lielās sacīkstes. Šī gada pasākuma devīze - Olaine rullē!
Sacīkstes par ceļojošo goda titulu Gada klase notika jau 11.reizi, šoreiz jaunā formātā. Pārbaudījumus vidusskolēniem veidoja un vērtēja
skolotāji, Olaines novada pašvaldības un Olaines vēstures un mākslas muzeja darbinieki, veidojot īpašu piederības sajūtu mūsu pilsētai.
“Gada klases 2017” titulu izcīnīja 12.klase.

Skolēnu mācību uzņēmumu aktivitātes
Elita Kalnbērza, Brigita Eltermane, Komerczinību skolotājas

 Junior Achievement Latvija organizētā starptautiskā projekta "Central Baltic Student Enterprise without Borders" ietvaros mūsu
skolas 10. un 11.klašu skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) aktīvi piedalījušies starptautiskajā SMU gadatirgū Tallinā 11.februārī kopā
ar somu, zviedru, beļģu, Moldovas jauniešiem un reģionālajā SMU gadatirgū Helsinkos 3.martā. Ar katru reizi pieaug SMU
mārketinga aktivitāšu līmenis, visu četru projektā iesaistīto valstu skolēni arvien vairāk sadraudzējušies un nopietni gatavojas
starptautiskajam SMU festivālam, kas notiks 4.-6.aprīlī Rīgā un gadatirgum-projekta noslēguma konferencei Stokholmā 8.-10.maijā.
Lai veicas jaunajiem uzņēmējiem A.I.Ķupei, R.Gailītim, A.Brahmanim, V.Stramkalim!
 Skolā notikuši divi SMU tirdziņi-14.februārī un 7.martā. Paldies mazāko klašu lielajiem uzņēmējiem un vecākiem, kuri palīdz
sagatavoties!
 11.martā Rīgā, tirdzniecības centrā Domina notiks Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgus-2017, kurā piedalīsies
divi mūsu uzņēmumi-LEMO un VIKEM. Aicinām visus sestdien uz t/c Domina atbalstīt mūsu skolēnus!

Vidusskolas jaunieši - Olaines domes deputātu ādā
Liene Dreimane, vēstures skolotāja
Par godu Olaines 50. jubilejai politikas un tiesību stundu ietvaros tika organizētas debates Olaines novada domes sēžu zālē.
Jaunieši debatēja divās komandās (par un pret), neskatoties uz savu personīgo viedokli centās veidot pamatotus argumentus, lai
aizstāvētu savu pozīciju, pilnveidotu argumentēšanas, kritiskās domāšanas prasmes un mācītos no savas un citu pieredzes.
21. februāri debatēs piedalījās 11.klases jaunieši, kuri debatēja par diviem jautājumiem - "Olaines un Jaunolaines nosaukums - jāmaina
vietām" un "Olaines novada pašvaldība - jauniešiem draudzīga pašvaldība".
28. februārī debatēs piedalījās 12.klases jaunieši, kuri debatēja par diviem jautājumiem - "Olaines novada jaunā identitāte - aktīvs,
industriāls, zaļš" un "Olaines novada pašvaldība - jauniešiem draudzīga pašvaldība".
Debates tika organizētas sadarbībā ar jauniešu biedrību "MĀK-ONIS" un Olaines novada pašvaldību.

Taupības nedēļa
Ekopadome

No 16. līdz 20. janvārim skolā notika "Taupības nedēļa", kurā aktīvi iesaistījās visi skolas skolēni. Skolēni savās klasēs gatavoja plakātus
- aicinājumus taupīt (izslēgt) elektrību, kad tā nav nepieciešama un taupīt ūdeni. Visās klašu telpās pie elektrības slēdžiem un izlietnēm
izvietoti šādi aicinājumi. Veicām reidus pa skolu, lai konstatētu, kurās klašu telpās starpbrīžos ir izslēgta elektrība. Konstatējām, ka
lielākajā daļā telpu tā ir izslēgta, bet vēl ir uz ko tiekties!

Sports
Aivis Lataks, estētisko priekšmetu MDG vadītājs
26.01. Olaines 1.vsk. piedalījās starpnovadu skolu sporta sacensībās "Tautas bumba" 2005./2006. dz.g.
Meiteņu komanda ieguva 3. vietu, zēnu komanda ieguva 5. vietu.
15.02. Draudzības spēle florbolā skolas 7.-9.kl. florbola pulciņa komandai pret Rīgas komandu „Vanagi”. Olaines 1. vsk ieguva 2. vietu
ar rezultātu 15:17.
23.02. Olaines novada izglītības iestāžu sporta spēles šorttrekā 1.-12. klasēm.
1.-2. kl. zēni: Ričards Skrāģis, 1.vieta; Stefans Strukovs, 2.vieta; Kārlis Grundmanis, 4.vieta.
1.-2. kl. meitenes: Nellija Ēvalde, 1.v; Patrīcija Zommere. 2.v.; Zane Leja, 3.v.
3.-4. kl. zēni: Toms Kuzmins, 1.v.; Olafs Bindulis, 2.v.; Valters Mezītis, 3.v.
3.-4. kl. meitenes: Valērija Zaharenko, 1.v.; Estere Lamberte, 2.v.; Elīna Staģīte, 3.v.
5.-6. kl. zēni: Ernests Kazakevičs, 2.v.; Rinalds Matisons, 3.v.; Niks Stikāns, 4.v.
5.-6. kl. meitenes: Everita Evertovska, 1.v.; Evita Jauntirane, 2.v.; Elīza Ella Biķerniece, 3.v.
7.-9. kl. zēni: Kristaps Mārtiņš Bukšs, 1.v.; Patriks Balodis, 2.v.; Ēriks Spriņģis, 3.v.
7.-9. kl. meitenes: Ilze Zavadska, 1.v.; Justīne Seļuka, 4.v.; Alise Vītuma, 5.v.
01.03. Olaines 1.vsk. piedalījās starpnovadu skolu sporta sacensības florbolā. Zēnu komanda, 2003./2004. g. dz., ieguva 3. vietu.
Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe

