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08.01. – 11.03.2018.

Mēs lepojamies
2018.gada 21.februārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā tika pasniegtas Ekselences balvas 25 labākajiem
matemātikas, ekonomikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas skolotājiem, kurus šim konkursam pieteikuši vecāki,
skolēni, skolas administrācija. Izglītības un zinātnes ministrijas pateicību par izcilu darbu inovatīva mācību
procesa nodrošināšanā saņēma Ekselences balvas pretendente - mūsu skolas bioloģijas skolotāja Lelda
Balode, kuru ik gadu ļoti atzinīgi novērtē arī skolēni, piešķirot titulu “Skolas dvēsele”. APSVEICAM!

Skolas interešu izglītības pulciņu dalība skatēs





12.02. Teātra pulciņš ar literāro uzvedumu “Stundas temats – Zenta Mauriņa” piedalās starpnovadu (Carnikavas,
Ķekavas, Salaspils, Olaines un Ikšķiles) mazo formu uzvedumu konkursā un iegūst II pakāpi. Paldies mūsu
aktieriem un pulciņa vadītājai Ingai Laipniecei!
15.02. skolas vokālie ansambļi “Unda” un “Cīrulītis”, kā arī trio “Unda” piedalās starpnovadu vokālās mūzikas
konkursā "Balsis 2018" un visi iegūst II pakāpi.
Mākslas pulciņš, Ilustratoru pulciņš un Kokapstrādes pulciņš piedalās Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā
LIDICE 2018 Latvijas kārtā. Lepojamies ar Mākslas pulciņa (sk. Jānis Tkačuks) dalībnieci Santu Kristiānu
Zeltiņu un Kokapstrādes pulciņa (sk.Aivis Ernstsons) dalībnieku Alfrēdu Auziņu - Latvijas kārtas laureātiem.
06.03. Skolas 2.-4.klašu koris piedalās starpnovadu koru skatē Doles tautas namā un iegūst II pakāpi.

Pirmklasnieku reģistrācija un vecāku sapulce
Olaines 1. vidusskola 1.februārī uzsāka 2011.gadā dzimušo
bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2018./2019. mācību gadā.
Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 29. martam.
1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) līdz 22.
jūnijam ir iesniedzis:

bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);

izziņu, ka bērns ir apguvis programmu piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai.
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
22. martā plkst.18.30 skolas jaunā korpusa konferenču zālē
aicinām vecākus uz topošo pirmklasnieku vecāku sapulci!

No 2018.gada janvāra Olaines
novada pašvaldības stipendijas
saņem 36 vidusskolēni - Linda
Borbale, Betija Griķe, Dana Matuzone,
Eduards Riekstiņš, Sintija Rodze, Elza
Valdmane, Ksenija Vasiļjeva, Greta Vilāne
(10.kl.), Artūrs Brahmanis, Kristīne Fursa,
Rolands
Gailīts,
Vladislavs
Jerins,
Aleksandra Kožemjakina, Kristaps Kromans,
Agnese Miķelsone, Agnese Rituma, Luiza
Valērija Seļezņova, Linda Švāne, Vendija
Tomsone, Katrīne Buķe, Kārlis Eiduks, Alīne
Kurme, Alise Melne, Vladislavs Temirjovs,
Krista Viola Vanaga, Nika Valērija Vēvere
(11.kl.), Edvīns Judins, Dāniels Ķeiris,
Samanta Lapiņa, Valdis Lapo, Ramona
Ratsepa, Annija Skudra, Artūrs Slikšāns,
Vairis Stramkalis, Zane Stūre, Alisa
Vinogradova (12.kl.). Lai Jums arī turpmāk
izdodas izvirzīt sev augstus mērķus!

9.klašu skolēniem un vecākiem!!!
2018.gada 28. martā plkst. 19.00 skola organizē 9.klašu vecāku kopsapulci par gatavošanos valsts
pārbaudes darbiem, to norisi un jauniešu tālākās izglītības iespējām. Gaidīsim Jūs 113.kabinetā, 1.stāvā!
Olaines 1. vidusskolas administrācija

2.lpp.
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PASĀKUMI
08.01. – 11.03.2018.
Pasākums "Tēja ar direktoru", kurā ar skolas administrāciju tiekas skolēni, kam 1.semestra liecībā bijuši tikai labi un teicami
vērtējumi. Omulīgā atmosfērā tiek uzklausītas skolēnu vēlmes ikdienas darba uzlabošanai.
13.01. Jauniešu deju kolektīvs “Dzērve” piedalās sadancošanās koncertā Lēdurgā.
15.01. Panākumu Universitātes pasākums BA “Turība” – “Prezentācija un pašprezentācija” (mūziķis Pēteris Upelnieks, TV seja
Gundega Skudriņa, dziedātāja Kristīne Šomase, aktieris un dziedātājs Rihards Lepers).
16.01. Visi 9.-12.klašu skolēni Olaines Kultūras namā noskatās Latvijas simtgadei veltīto dokumentālo spēlfilmu "Ievainotais
jātnieks" par tēlnieku Kārli Zāli un Brīvības pieminekļa tapšanu. Pirms seansa ievadvārdus saka Olaines Pieaugušo izglītības
centra vadītāja Rudīte Babra.
18.01. Fizikas eksperimenti Jauno dabaszinātnieku skolas dalībniekiem. ESF projekts Nr.8.3.2.2.
18.01., 15.02., 8.03. ESF projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros skolā viesojas fiziķis un astronoms Aivis
Meijers – piedalās 3., 6., 10.klašu skolēni un citi interesenti.
19., 22.01. Prezentācijas par barikāžu laiku. Paldies vēstures skolotājai Lienei Dreimanei!
22.01. Skatuves runas konkurss 1.-3.klasēm. Uz starpnovadu skati izvirzīti – Keita Šmite, 1.c kl. un Roberts Virsis, 3.b kl.
22., 23.01. Vidusskolēni piedalās projektā "Euroscola", kur notiek gan Eiropas Parlamenta komisiju sēžu izspēle, gan Eiropas Padomes
plenārsēdes izspēle. Paldies Agnesei Ritumai (11.kl.) par iniciatīvu un politikas skolotājai Lienei Dreimanei par atbalstu!
23.01. Kultūras nedēļas ietvaros skolas teātra pulciņš garajos starpbrīžos iepazīstina visus ar improvizācijas teātri.
23.01. Pie foto pulciņa dalībniekiem viesojas skolas absolvente Ilze Vējkrīgere, kura šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē
multimediju komunikāciju.
24.01. Skatuves runas konkurss 4.-12.klasēm. Uz starpnovadu skati izvirzīti – Artūrs Ralfs Joksts, 5.a kl; Marija Patrīcija Jureviča, 9.c
kl.; Katrīne Buķe, 11.kl.
24.01. Kultūras nedēļas ietvaros parlaments garajos starpbrīžos organizē viktorīnu par Latvijas kultūras notikumiem un aicina visas
klases izveidot savu sapņu tautastērpu.
24.01., 7.03. ESF projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros "Jauno Dabaszinātnieku skola" 10.klašu skolēni dodas uz muzejpedagoģisko
nodarbību Dabas muzejā.
25.01., 23.02. ESF projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros "Jauno Dabaszinātnieku skola" 3.klašu skolēni dodas uz muzejpedagoģisko
nodarbību Dabas muzejā.
26.01., 9.02. ESF projekta Nr 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros "Jauno Dabaszinātnieku skola" 6.klašu skolēni dodas uz muzejpedagoģisko
nodarbību Dabas muzejā.
26.01. Kultūras nedēļas ietvaros parlaments aicina pēc stundām piedalīties galda spēles "Scrabble" izspēlē.
30.01. Policijas lekcija 7.c klasei par kriminālo un administratīvo atbildību.
02.02. Žetonu vakars. Paldies divpadsmitajiem un klases audzinātājai Lilitai Zujevai par burvīgo pasākumu!
05.-09.02. Visa gada laikā savākto bateriju lielā nodošana, svēršana un rezultātu apkopošana. Visčaklākie vācēji šogad bijuši – 3.b klase.
06.02. Karjeras izglītības nodarbība12.klasei ar Rīgas Ekonomikas augstskolas pārstāvjiem.
06.02. Pasākumu cikla “Latvijas personības” ietvaros 11.klase tiekas ar Renāru Zeltiņu.
07.02. Visā Latvijā šonedēļ tiek atzīmēta 112 diena, tāpēc 5. klašu skolēniem notiek VUGD pārstāvju organizēta nodarbība par
pareizu rīcību ārkārtas situācijās.
07.02. Sociālās akcijas "Programmēšanas stunda” ietvaros izglītības fonds Start (IT) rīko akciju “Back To School”. Tās ietvaros
šodien skolā viesojas informācijas tehnoloģiju speciālists, “Accenture Latvija” projektu vadītājs Romāns Lukašenko, kurš
stāsta 11. un 12. klašu skolēniem par savu profesiju, aktualitātēm un izaicinājumiem, kā arī programmēšanu, jaunajām
tehnoloģijām.
07.,08.02. Ekopadome organizē Tukšo šķīvju dienu, kurā skolēni tiek aicināti pusdienās izēst tukšus šķīvjus.
13.02. Panākumu Universitātes pasākums BA “Turība” – “Pašapziņa un pašvērtējums”. (TV raidījuma «Superbingo» vadītājs un
hokeja kluba Rīgas «Dinamo» tehniskais direktors Armands Simsons, TV raidījumu vadītāja un uzņēmēja Grēta Gorjučko, TV
realitātes šova «Robinsoni» uzvarētājs un Liepājas fitnesa kluba «Gym Lāčplēsis» īpašnieks Māris Šveiduks).
08.,09.02. Meža karjeras dienas 9.-12.klašu skolēniem. Organizatori – Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Valsts
mežiem. Nodarbības laikā mežinieks Pēteris Stepiņš stāsta par meža nozari un tās profesijām, papildinot skolēnu zināšanas
bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā.
08.02. Policijas lekcija "Tavs drošais internets" 4.a un 4.c kl.
08.02. 3.b klase apmeklē Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbību par Sveču dienu un Meteņiem.
09.02. VUGD pārstāvju organizēta nodarbība 2.-3. klasēm par pareizu rīcību ārkārtas situācijās.
12.-17.02. Ikgadējā labdarības nedēļa “Atver sirdi!”
12.02. Labdarības tirdziņš.
13.02. Pirmsskola apmeklē Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbību par Sveču dienu un Meteņiem.
14.02. Ēnu diena.
14.02. VUGD pārstāvju organizēta nodarbība 1. klasēm par pareizu rīcību ārkārtas situācijās.
14.02. Skolēnu mācību uzņēmumu Valentīna dienas tirdziņš.
15., 16.02. 1.a un 2. c klase apmeklē Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbību par Sveču dienu un Meteņiem.
16.02. Labdarības tirdziņš.
16.02. TDK "Dzērve" (4.-5.kl. un 6.-8.kl.) dodas uz Siguldas 1.pamatskolu, lai piedalītos draudzības koncertā un izballētos diskotēkā.
12.01.

08.01.2018.- 11.03.2018.
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2.LPP – tirdziņš, koncerts un izsole.
17.02. Labdarības pasākuma “Atver sirdi! noslēgums
19.-23.02. Gada laikā savāktās makulatūras nodošana un rezultātu apkopošana. Čaklākie vācēji šogad bijuši – 3.a, 3.b, 4.c klase, kas
nodevuši vairāk nekā tonnu makulatūras, un 7.c klase, kas savākuši vairāk nekā 2 tonnas makulatūras.
20.02. Policijas lekcija 7. c klasei par narkotiku kaitīgumu.
20.02.-26.02. 5.-7.kl. meiteņu rokdarbu izstāde "Latviešu izšuvumi mūsdienās".
21.02. Ikgadējais vidusskolēnu pasākums “Gada klase”. Titulu iegūst – 12.klase!!
22.02. 9.-12.klašu skolēnu tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli.
22.02. Šodien notiek krievu valodas pasākums "Kas? Kur? Kad?" 7.klasēm.
22.02. 6.b kl. klases stundā dodas uz Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbību par Olaines vēsturi.
23.02. 2. b klase apmeklē Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbību par Sveču dienu un Meteņiem.
24.02. Jauniešu deju kolektīvs “Dzērve” piedalās sadancošanās koncertā Salaspilī.
24.02.-04.03. “Erasmus” projekta “Water unites us”’ aktivitāte Portugālē.
27.02. "Sporto visa klase" 5.klašu dalībnieki dodas uz Jūrmalu, lai piedalītos sacensībās.
27., 28.02. 1.b, 7.c, 6.c un 10. kl. klases stundā dodas uz Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbību par Olaines vēsturi.
28.02. Pasākumu cikla “Latvijas personības” ietvaros 3.b klase tiekas ar izklaides parka "Avārijas brigāde" vadītāju Mārtiņu Brezaucki.
01.03. “Latvijas personības”. 4.c klase tiekas ar diriģentu Gintu Ceplenieku.
01.03. Parlamenta pārstāvji piedalās Izglītības attīstības centra un Britu Padomes jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas
projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties. Dalīties.” reģionālajā forumā “Tie esam mēs!” Rīgas Ķengaraga vidusskolā.
02.,03.03. JDK "Dzērve" divu dienu deju nometne skolā un deju precizēšanas seminārs, gatavojoties lielajai skatei, Jaunolaines Kultūras
namā.
06.03. Šodien turam īkšķus par 2.-4.klašu kori, kas piedalās starpnovadu koru skatē.
07.03. Garajos starpbrīžos konferenču zālē notiek “Just dance!”, kur visiem iespēja izdejoties mūzikas ritmos.
08.03. Okupācijas muzeja nodarbības 9. un 12.klašu skolēniem.
09.03. Devīto klašu Pogu vakars. Lai izdodas!
09.03. "Matematiko" turnīrs 5.-8.klasēm.
10.03. Jauniešu deju kolektīvs "Dzērve" piedalās sadancī “Mēs un jūs – kopā danči būs!” Skultē.
Ēnu diena
Viktorija Agafonova, karjeras konsultante
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras
izglītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu
jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.
Pateicoties skolēnu veiksmīgi uzrakstītajām motivācijas vēstulēm,
mūsu jauniešiem bija iespēja nokļūt vispieprasītākajos uzņēmumos.
Olaines 1. vidusskolas 8.-12.klašu skolēni Ēnu dienā devās iepazīt 45
profesiju pārstāvjus - ostas kapteini, kuģu vadītāju, zemes operāciju
vadītāju un gaisa satiksmes vadības dispečeri starptautiskajā lidostā
"Rīga", pasažieru apkalpošanas aģentu, vides inženieri, ķīmijas
inženieri, ceļu būvinženieri, būvvaldes speciālistu teritoriālplānojuma
jautājumos, biologu, programmētājus, IT projektu vadītāju, uzņēmējus,
zobārstu, horeogrāfu, valdes locekli Paula Stradiņa universitātes
slimnīcā, fizioterapeiti ORTO klīnikā, kadetus un vecāko inspektori
Valsts policijas koledžā, otorinolaringologu, reitterapeitu, bērnu ārstu
BKUS, psiholoģi, dizaineri, menedžerus, sabiedrisko attiecību
speciālistu Rīgas pašvaldības policijā, komandieri Valsts ugunsdrošības
un glābšanas dienestā, korporatīvo attiecību speciālistu Swedbankā,
hipermarketa vadītāju, personāla daļas vadītāju, pārdošanas vadītāju,
finanšu vadības departamenta direktori Iekšlietu ministrijā, aktierus
Valmieras Drāmas teātrī, ģenerālsekretāri un priekšsēdētāja biedru LR
Saeimā, Olaines novada pašvaldības priekšsēdētāju, direktora vietnieci
Olaines mūzikas un mākslas skolā. Portālā www.enudiena.lv ēnu
devējus atrada 22 Olaines 1. vidusskolas jaunieši.
Skolēnu saņemtajos Ēnu dienas apliecinājumos no uzņēmēju puses
uzteikta mūsu jauniešu mērķtiecība, domāšana, atvērtība, atbildīgums,
ieinteresētība, zinātkāre, sportiskums.
Ēnu dienas izvērtējumā skolēni norādīja, ka, lai veiksmīgāk sagatavotos
studijām izvēlētajā nozarē, skolā vairāk būtu jāpievērš uzmanība
matemātikai, dabaszinātnēm, valodām, uzņēmējdarbībai, informātikai,
sportam, spējai uzņemties atbildību, radošām aktivitātēm.

Lielās vidusskolēnu
“Gada Klase 2018”

sacīkstes

Aija Jankava, bibliotekāre
21. februārī spraigā sacensību gaisotnē
noritēja sacensības vidusskolēniem “Gada
klase 2018”.
Pasākums notika cikla “Olaines 1.vidusskola
ceļā uz Latvijas simtgadi” ietvaros, akcentējot,
ka Latvijas valsts galvenā vērtība esam mēs
paši – skolēni, skolotāji, mūsu skolas
absolventi.
Trīs vidusskolas klases savu prasmīgo
kapteiņu virsvadībā sacentās prāta, roku, kāju,
mēles un zināšanu veiklībā.
Pasākumu vadīja skolotājas Vineta Kušķe un
Sandra Teile, vērtēja žūrija, kura ar savu
klātbūtni vairoja
vidusskolas
jauniešu
patriotismu un piederību skolai un valstij:
direktors Jāzeps Volāns, Olaines novada
domes
izpilddirektors
Ģirts
Batrags,
sabiedrisko attiecību eksperts Ivars Svilāns,
Skolas 2030 satura izstrādes eksperts mākslas
jomā Bruno Bahs, Pasaules trīskārtējais
čempions skeitborda slalomā un 2 Ginesa
rekordu īpašnieks Jānis Kuzmins, Olaines
vēstures un mākslas muzeja vecākais
speciālists Māris Ribickis, Latvijas valsts
simtgades jauniešu rīcības komitejas locekle
Brigita Medne, Mācību centra "Alfa"
robotikas pedagogs Ilgvars Putāns un Olaines
1.vidusskolas radošo skolotāju apvienība.
Uzvaras laurus plūca 12.klase. Sumināti!

4.lpp.
Labdarības nedēļa “Atver sirdi!”
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Līga Gulbe, direktora vietniece audzināšanas darbā
Ikgadējā labdarības nedēļa “Atver sirdi!” šogad tika veltīta mazā olainieša Alena Bartuševica veselības uzlabošanai. Jau
Ziemassvētku gaidīšanas laikā notika pirmie labdarības tirdziņi. Labdarības nedēļa šajā mācību gadā bija Valentīna dienas
gaisotnē – no 12. līdz 17. februārim. 12. un 16. februārī notika labdarības tirdziņi, kuros tika aicināti iepirkties skolēni un
skolas darbinieki. Visu nedēļu skolas bibliotēkas Domātavā bija apskatāma izstāde “SirdsLieta”, kur varēja aplūkot
labdarības izsolei paredzētos darbus. Tika rakstītas vēstules un zīmēti zīmējumi mazajam Alenam. Nedēļas kulminācija –
17.02., kad aicinājām Olaines novada iedzīvotājus uz labdarības tirdziņu, izsoli un pašu sagatavoto koncertu. Paldies visiem,
visiem, kas palīdzēja Alenam gan ar domām, gan labiem darbiem!
Visa saziedotā nauda – 4802,50 € tika ieskaitīta fondā ziedot.lv īpaši izveidotā Alena Bartuševica kontā. Paldies visiem
labajiem eņģeļiem saka arī Alena ģimene!

Erasmus
Lilita Zujeva, projekta koordinatore
No š.g. 24.02. līdz 03.03. Olaines 1.vidusskolas delegācija 5 cilvēku sastāvā devās uz pirmo Erasmus+ projekta 'Water
unites us' mobilitāti Paredes de Coura, Portugālē. Braucienā devās projekta koordinatore Lilita Zujeva, skolas direktors
Jāzeps Volāns un 10.klašu skolēni Lauris Meļņikovs, Markuss Baratinskis un Kristiāns Miglinieks.
Mobilitātes laikā visas partnervalstis prezentēja savu mājas darbu “Vietējās tradīcijas” un “Ūdens sporta veidi”, bija tikšanās
ar Paredes de Coura pašvaldības pārstāvjiem. Vizītes laikā apmeklējām Paredes de Coura muzeju, iepazināmies ar pilsētas
vēsturi, guvām priekšstatu par vietējām tradīcijām un svētku pasākumiem. Bija iespēja apmeklēt arī tuvākesošās pilsētas
Melgaco un Viana do Castelo. Diemžēl slikto laika apstākļu dēļ mūsu skolēniem nebija iespēja izmēģināt savus spēkus
sērfošanā, taču varējām mazliet izbaudīt okeāna varenību. Nedaudz iepazinām arī Porto.
Nākamā projekta tikšanās notiek no 14.04. līdz 21.04., skolu braucienā pārstāv 11. klases skolnieces Alīne Kurme, Nika
Valērija Vēvere, Ksenija Vasiļjeva, skolotājas Lilita Zujeva un Lelda Balode. Mājas darba tēma – “Ūdens ķīmiskais sastāvs
un tā parametri”.

Viesos rakstniece Inga Ābele
Ina Velberga, skolotāja
22. februārī skolā viesojās rakstniece Inga Ābele. Daži no klātesošajiem bija lasījuši viņas grāmatu "Duna", kura tapusi
vēstures romānu sērijā "Mēs. XX gadsimts", citi bija redzējuši izrādi "Klūgu mūks", kas tapusi pēc tāda paša nosaukuma I.
Ābeles romāna.
Rakstniece runāja par to, kāpēc viņai patīk rakstīt - tas esot interesanti - nosaukt vārdā jūtas un jūtu nianses, atrast visam
plūstošajam un mainīgajam īstos vārdus. Mums, klausītājiem, bija patiess prieks piedzīvot arī rakstnieces gaišo personību un
nesavtīgo gatavību dalīties ar domām un piedzīvoto. Skolēni, kuri pasākumā piedalījās, atzina, ka šādas tikšanās iedvesmo
un būtu labi, ja to būtu vairāk.
Sports
Aivis Lataks, estētisko priekšmetu MDG vadītājs
03.02.2018. Kuldīgas manēžā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Olaini U18 grupā lodes grūšanā pārstāvēja Samanta
Čunčule un Ēriks Spriņģis. Samanta Čunčule izcīnīja 3. vietu.
16.02.2018. noslēdzās vieglatlētikas sacensības telpās "Ziemas kauss 2018" U10 un U12 grupām. Kopā tika aizvadīti trīs
posmi.
U10 GRUPĀ:
1.vieta - Valdemārs Plūme (30m), Sofija Zagladova (270m), Adriana Semjonova (augstlēkšana);
2.vieta - Sofija Zagladova (30m), Letīcija Kazakēviča (augstlēkšana), Valdemārs Plūme (pildbumbas mešana);
3.vieta - Hugo Mārtiņš Kroms (augstlēkšana), Ralfs Skalbe (pildbumbas mešana).
U12 GRUPĀ:
1.vieta - Adriana Reitmane (30m);
2.vieta - Adriana Reitmane (augstlēkšana);
3.vieta - Adelīna Rubene (30m, 450m), Estere Strautniece (augstlēkšana), Raimonds Šņepsts (pildbumbas mešana).
27.02.2018. Olaines 1. vsk. 5. klases startēja "Sporto visa klase" projekta stafetēs. 5.b,c klase izcīnīja 3. vietu, un 5.a klase
izcīnīja 5. vietu.
28.02.2018. Olaines 1. vsk. 2004./2005. g.dz. zēni piedalījās starpnovadu sacensībās florbolā un izcīnīja 3. vietu.
06.03.2018. Olaines 1. vsk. 4. klases startēja "Sporto visa klase" projekta stafetēs. 4.a.klase izcīnīja 7. vietu, 4.b klase
izcīnīja 11. vietu, 4.c klase – 6. vietu.
Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe

