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Šķibes pamatskolas avīze  

                                                                                                                2012. gada janvāris                                                                                                                                                                                                                                              

 

         2011./2012. mācību gada pirmais semestris ir 

noslēdzies.  

         Visčaklākie var smaidīt, jo liecībā ir tikai 8, 9 

un 10 balles (vai pielīdzināts vērtējums). 

         Pirmajā rindā no kreisās puses: Edgars 

Grakovičs (1. kl.), Paula Šķupele (1. kl.), Amanda 

Ieva Tutāne (2. i kl.), Īvs Zvejs (2. i kl.). 

         Otrajā rindā no kreisās puses: Loreta Ozola (3. 

kl.), Kitija Šķupele (7. i kl.), Elīna Smetaņina (5. i 

kl.). 

                                                                                 

    

        Par savām sekmēm priecājas arī  

tie, kam liecībā ir 7, 8, 9 un 10 balles  

(vai pielīdzināts vērtējums). 

        Pirmajā rindā no kreisās puses:  

Valters Valts (1. kl.), Ričards  

Kristiāns Tidrihs (1. kl.), Vjačeslavs 

Poruks (1. kl.), Jēkabs Kristiāns  

Kalniņš (1. kl.), Artis Ralfs Uzaris  

(2. i kl.). 

        Otrajā rindā no kreisās puses: 

Diāna Miķīte (2. i kl.), Katrīna  

Kononoviča (2. i kl.), Margarita  

Jauģiete (2. i kl.), Evelīna Roze-Puja  

(1. kl.), Marta Laure (3. kl.), Sabīne  

Mitkus (3. kl.). 

        Trešajā rindā no kreisās puses: 

Valda Elīza Antonova (7. i kl.), Inga  

Sūngaile (7. i kl.). 

 

 

Fotogrāfijās nav: Sofija Čerņavska (8. i kl.), Anţelika Grakoviča (5. i kl.), Ralfs 

Kristiāns Jakušonoks (2. i kl.). Viņu liecībā ir 7, 8, 9 un 10 balles (vai pielīdzināts 

vērtējums). 

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem par labajiem un izcilajiem 

sasniegumiem mācību darbā!  
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Direktores sleja 

 

Jaunais avīzes numurs ir iznācis kopā ar pirmo sniegu, kas liecina, ka klāt ir ziema, bet tas, 

protams, nav vienīgais jaunums skolā, tādēļ tagad par to, kas jauns skolā sagaidāms otrajā 

semestrī. 

Skola uzsākusi jauna ESF finansēta projekta ,,Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanas un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai 

izglītībā” realizāciju.  

Projektā darbojas desmit skolas pedagoģiskie darbinieki: K.Dvurečenska, M.Smetaņina, 

S.Daņiļčenko, E.Spička, O.Roţko, Z.Kursīte, K.Tabors, G.Lukstiņa, V.Čepule, I.Pokule. Par 

projekta realizāciju kopumā atbild skolas direktore S.Pluģe. 

Trīsdesmit trīs 5.-8. klašu skolēni apmeklē pagarinātās dienas grupas nodarbības, ir 1.-9. 

klašu skolēni, kas jau apmeklē un turpmāk apmeklēs cita veida nodarbības un konsultācijas.  

Projekta gaitā skolēniem tiks piedāvāta mācību ekskursija, nometnes, kultūras aktivitātes 

un citi pasākumi. 

Projekta rezultativitātes mēraukla – skolēnu uzvedības un sekmju līmeņa uzlabošanās. 

Ceram, ka minētais rezultāts tiks sasniegts. 

Ar 2. semestra sākumu skolā darbību uzsākusi jaunsargu grupa, kuras vadītāja ir 52. 

kājnieku bataljona zemessardze Baiba Bēķe.  

Decembrī skolā notika jaunsargu kustības prezentācija, kura šķita interesanta un saistoša. 

Cerams, ka skolēni, kuri būs iekļāvušies jaunsargu kustībā, pilnveidos savas fiziskās un morālās 

īpašības gan nodarbībās skolā, gan nometnēs ārpus skolas. 

Jaunsargu nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 13.50 līdz 15.20. 

 Janvāra mēnesī skolas mājas lapā tiks ievietota arī jauna informācija par aktualitātēm 2. 

semestrī.  

Lai visiem spēka pilns jaunais darba cēliens! 

              Šķibes pamatskolas direktore S. Pluģe 
  

Ziemassvētku brīnums 

Plānojot savu darbu, kādā no sanāksmēm Skolēnu padome sāka spriest par Ziemassvētku 

loterijas izveidi, ko varētu īstenot tikai ar sponsoru atbalstu. Mēs nesēdējām rokas klēpī salikuši un 

nolēmām rīkoties. Skolēnu padomes pārstāvji kopā ar Sofijas mammu Ludmilu Čerņavsku griezās 

pie uzņēmumu pārstāvjiem.  

Esam priecīgi par uzņēmumu atsaucību un sapratni, jo mūs atbalstīja SIA „Būvfirma 

Vītols” ar materiālu atbalstu Ls100, SIA „Onikss AB” ar materiālu atbalstu Ls100 un SIA 

„Mārksmens” veikalu tīkls „top!” ar konfektēm, dāvanu maisiņiem un citām noderīgām lietām 

mūsu mērķa realizēšanai. 

Pateicoties sponsoru atsaucībai iecerētā loterija izdevās un katrs skolēns saņēma kādu 

dāvaniņu. Liels paldies šo uzņēmumu atsaucīgajiem vadītājiem un viņu darbiniekiem! Mēs vēlam 

jums veiksmīgu un bagātīgu 2012. gadu!  

Direktores vietniece izglītības jomā M. Smetaņina 

 

Ziemassvētku dāvana mazajiem draugiem 

 

Mūsu skolā jau vairākus gadus ir šī interesantā un, galvenais, noderīgā un ļoti 

nepieciešamā tradīcija – atbalstīt dzīvnieku patversmē mītošos kaķus un suņus. Arī šogad 

aicinājām visus piedalīties šajā akcijā, lai ar kaķēnu un kucēnu barību palīdzētu LLU VMF 

Klīniskās universitātes mazajai dzīvnieku patversmei Jelgavā.  

Liels paldies visiem, kuri piedalījās un nebija vienaldzīgi! Ar katru labo darbu pasaule 

kļūst gaišāka!  

Direktores vietniece izglītības jomā M. Smetaņina 
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...vēl nozīmīgākie un interesantākie notikumi 2011. gada nogalē mūsu skolā... 
 

 

Interesantā ekskursija 

 

11. novembrī mēs, 3. klases skolēni devāmies mācību ekskursijā uz Jelgavu. Vispirms 

devāmies apskatīt Jelgavas pils un Latvijas Lauksaimniecības universitātes muzeju. Muzeja 

vadītāja Ginta Linīte pastāstīja par Jelgavas pils vēsturi, arhitektūru, būvvēsturi. Uzzinājām, ka 

Jelgavas pilij raksturīgas daţādas leģendas par pils spokiem, īpaši Balto dāmu. Ar nepacietību 

gaidījām ieraudzīt pašu interesantāko objektu – Kurzemes hercogu kapenes. 

 

Pēc tam devāmies iepazīties ar LLU 

veterinārmedicīnas fakultāti. Šajā fakultātē sagatavo 

veterinārārstus un pārtikas inspektorus. Iejutāmies arī studentu 

lomā - apmeklējām auditoriju, noskatījāmies prezentāciju par 

dzīvniekiem, apskatījām daţādu dzīvnieku skeletus.  

Pēc tam mūs aizveda uz dzīvnieku klīniku. Operāciju 

zālē mums parādīja daţādas lietas, ko kādreiz ir apēduši 

dzīvnieki – adatas, lodes, cimdus, knupīti utt. Ar interesi 

apskatījām rentgena un ultrasonogrāfijas kabinetus. Iejutāmies 

arī zobārsta lomā.  

 

Tālāk devāmies uz Mazo 

dzīvnieku patversmi – izolatoru. 

Izolatorā ietilpst kaķu novietne ar 

30 vietām, suņu novietne ar 11 

boksiem un 6 būriem mazākiem 

suņiem, 15 āra voljēriem un 

specializēto Lipīgo slimību 

izolatoru novērošanai aizdomu 

gadījumos uz trakumsērgu. Mēs 

atvedām arī cienastu. Uzzinājām, 

ka patversmei ļoti nepieciešamas 

segas, jo ārā suņiem ir auksti. 

Daţi no mūsu klasesbiedriem bija 

gatavi ņemt kādu pamesto 

dzīvnieciņu. 

 

 

 

 

Braucot mājās neaizmirsām, ka ir 11. 

novembris - Lāčplēša diena. Tāpēc nolikām 

svecītes pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. 

Noteikti iesakām jums šo ekskursijas 

maršrutu. Nenoţēlosiet! 

 

3. klases skolnieces Sabīne Mitkus un                  

                                            Loreta Ozola 
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Stāstnieku konkurss 

 

26. novembrī Rīgā notika Valsts izglītības satura centra rīkotā XV Stāstnieku konkursa 

„Teci, teci, valodiņa 2011” finālsacensības, kur bija sabraukuši novadu konkursu uzvarētāji no 

visas Latvijas.  

No Šķibes pamatskolas piedalījās septiņi skolēni, kas kā folkloras kopas „Dzīpariņi” 

dalībnieki uzvarēja Zemgales novada Stāstnieku konkursā. Arī Rīgā viņi kaunā nepalika:  

1. klašu grupā: Paulai Šķupelei – VISC I pakāpes diploms, 

             Jēkabam Kristiānam Kalniņam – VISC II pakāpes diploms, 

     2. klašu grupā: Annijai Ozolai – VISC I pakāpes diploms,  

                         Amandai Ievai Tutānei - VISC III pakāpes diploms, 

3. klašu grupā: Anastasijai Garlukovičai – VISC III pakāpes diploms, 

8. klašu grupā: Laurim Ozolam – VISC II pakāpes diploms. 

Paldies skolēniem, skolēnu vecākiem un folkloras kopas „Dzīpariņi” vadītājām Kornēlijai 

Dvurečenskai un Veltai Lejai par Šķibes pamatskolas skolēnu lielisko sniegumu finālsacensībās! 

Folkloras kopas „Dzīpariņi” dalībnieki Šķibes pamatskolas vārdu ir darījuši zināmu visā Latvijā. 

Folkloras kopas „Dzīpariņi” dalībniece, Šķibes pamatskolas 7. i klases skolniece  

Daila Krista Kukaine 

 

 

 

 
                    

Šķibes pamatskolas stāstnieki, folkloras kopas „Dzīpariņi” dalībnieki, kopā ar citu skolu 

bērniem Zemgales novada Stāstnieku konkursā Nākotnes Saieta namā 2011. gada 2. novembrī.  
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Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa 

 

No 21. līdz 25.novembrim skolā tika organizēta „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa”. Visas 

nedēļas garumā skolēniem bija iespēja piedalīties daţādās aktivitātēs: 

 risināt „dienas uzdevumus” ģeogrāfijā, matemātikā, dabaszinībās; 

 pārbaudīt savas zināšanas „reizināšanas virpulī” un dabaszinību konkursā „Izzini 

pasauli!”; 

 „vides dienā” bija iespēja noskatīties filmas par klimata pārmaiņām; 

 notika matemātikas olimpiāde 1. – 8. klašu skolēniem. 

Nedēļas noslēgumā tika 

organizēts pasākums, kurā 

piedalījās skolēnu komandas no 

2.-8. klasēm. Ţūrijas komisijā 

bija skolēni no 9. i klases. 

Dalībniekiem vajadzēja pildīt 

daţādus interesantus 

uzdevumus matemātikā, 

ģeogrāfijā, dabaszinībās, 

informātikā. Skolēniem bija 

iespēja parādīt savu prasmi, 

iztēli, atjautību šajos mācību 

priekšmetos. 

Arī skatītājiem nebija ļauts 

garlaikoties. Viņi risināja 

daţādus pasākuma vadītāju 

dotus uzdevumus. 

Skolas Atzinības rakstus un dāvanas saņēma: 

uzvarētāji matemātikas olimpiādē: 

1. klase: Edgars Grakovičs -1.v., Paula Šķupele – 2.v., Valters Valts – 3.v. 

2. i klase: Īvs Zvejs – 1.v., Amanda Ieva Tutāne – 2.v., Katrīna Kononoviča – 3.v. 

3. klase: Sabīne Mitkus – 1. – 2.v., Marta Laure – 1. -2.v., Loreta Ozola – 3.v. 

4. i klase: Kristaps Čerņavskis – 1.v., Artūrs Kolkovskis – 2.v. 

5. i klase: Anţelika Grakoviča – 1.v., Artūrs Kristiņins – 2.v., Elīna Smetaņina – 3.v. 

6. i klase: Madara Jauģiete – 1.v., Jeļizaveta Buhovecka – 2.v. 

7. i klase: Inga Sūngaile – 1.v., Valda Elīza Antonova – 2.v., Kitija Šķupele – 3.v. 

8. i klase: Sofija Čerņavska – 1.v.; 

nedēļas aktīvākie skolēni: 

Elīna Smetaņina, Anţelika Grakoviča, Arnita Māske, Madara Jauģiete, Veronika Kisļaka, Inga 

Sūngaile, Kitija Šķupele, Valda Elīza Antonova, Kitija Mālkalne, Agnese Fišere, Airita Rubene, 

Sofija Čerņavska, Artūrs Ivanovs; 

reizināšanas virpuļa uzvarētāji: 

Janeks Janiševs – 3.klase, Līga Ivzāne – 3.klase; 

dabaszinību konkursa uzvarētāji: 

Ralfs Kristiāns Jakušonoks, Samanta Daņiļčenko, Mihails Djačenko, Madara Jauģiete. 

Noslēguma konkursa rezultāti: 

komanda „Gliemeţi” – 85 p. – 1.v. 

komanda „Zinātnieki” – 72 p. – 2.v. 

komanda „Datortārpi” – 70,5 p. – 3. – 4. v. 

komanda „7 Planētas” – 70,5 p. – 3. – 4. v. 

Paldies skolotājām Dailai Daņiļēvičai, Maijai Mirdzai Neļķei, Valdai Silantjevai par 

interesantiem uzdevumiem! 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas MK vadītāja Olga Roţko 
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Garšīgais saldējums 

 

Kādu dienu skolotāja Maija Mirdza Neļķe atnesa lapu ar konkursa “Saldējuma kociņu otrā 

dzīve” noteikumiem. Klasē kopīgi tos izlasījām un nobalsojām par piedalīšanos šajā konkursā. 

Mēs nolēmām, ka piedalīsimies. Jābalso bija arī par to, ko attēlosim mūsu darbā. Mūsu klasē 

tiešām valda demokrātija. Bija vairāki varianti, no kuriem mums visvairāk patika saldējuma pils 

un saldējuma kuģis. Klase sadalījās divās grupās: viena par pili, otra par saldējuma kuģi, tomēr 

beigās izvēlējāmies saldējuma burinieku (kuģi), jo pieļāvām domu, ka pilis varētu būt daudziem.  

Pagāja vairākas dienas. Mums vēl nebija ideju, kā un no kā veidot mūsu burinieku. Vecāku 

sapulcē klases audzinātāja vecākiem izstāstīja par mūsu vēlmi piedalīties konkursā un par 

materiāla nepieciešamību - daudz saldējuma kociņu. Anţelikas mamma teica, ka viņa varot dabūt 

daudz kociņu. Kad kociņi tika atvesti, tad radās nākamā problēma – mēs nezinājām, kā taisīt pašu 

kuģi. Domājām, ka mums varētu palīdzēt zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs. Tomēr 

nolēmām, ka palīdzēs Toma tētis, jo viņš ir galdnieks. Ar Toma tēti sarunājām laiku, kad viņam 

būs iespēja atnākt un palīdzēt mums. Jau nākošajā dienā mūsu darbs konkursam “Saldējuma 

kociņu otrā dzīve” bija gatavs, un tas tika iedots mākslas skolas audzēkņiem Elīnai, Anţelikai un 

Kirilam, lai viņi papildina kuģi ar burām, karogiem. Kad burinieks bija pabeigts, mēs sākām 

veidot tam apkārt jūru un saliņu ar bāku. Tad atlika nokrāsot jūru, uzrakstīt aprakstu un 

nofotografēt klasi. Kopā mēs izlietojām 453 kociņus. Mēs aizsūtījām fotogrāfijas, aprakstu un 

sākām gaidīt rezultātu. 

Tad mūsu skolotājai Maijai Mirdzai Neļķei piezvanīja no “Balbiino” un sacīja, ka mēs 

esam vieni no līderiem 5.-9. klašu grupā un esam laimējuši 10 litrus saldējuma, kā arī vienojās par 

dienu, kad brauks pie mums ciemos.  

 6. decembrī viņiem vajadzēja atbraukt plkst. 13.00. Mēs jau ilgi un nepacietīgi gaidījām. 

Un viņi ieradās. Līga un “Balbiino ” saldējuma sniega cilvēks Yeti. Mēs spēlējām spēles ar 

saldējuma kociņiem, likām puzli, atbildējām uz jautājumiem, par ko mums deva balviņas: skaisto 

mācību penāli un uzlīmju komplektu. Beigās viņi mums uzdāvināja 5 litrus vaniļas un 5 litrus 

šokolādes kokteiļa saldējuma. Kopā veseli 10 litri!  

Mūsu klase ir apmierināta ar dalību šai konkursā. Mēs vēlamies, lai būtu vairāk šādu 

interesantu konkursu.  

5. i klases skolniece Elīna Smetaņina 
 

 

Visi priecājas 

par ciemiņiem - 

Balbiino 

pasākuma 

organizatori 

Līgu Diuri un 

Yeti! 

 

 

 

Redaktore  

Sarmīte Višķere 


