2015. gada janvāra numurs

Mēs
lepojamies
Ir noslēdzies
2014./2015. mācību gada 1.
semestris. 17 skolēni varēja
priecāties par saviem
sasniegumiem mācību
darbā.
1. rinda no kreisās
puses:
Jegors Sņetkovs (3.
kl.), Jānis Lomakins (2.
kl.), Imants Lielaisramans
(3. kl.), Rainers Gruzdovs
(2. kl.).
2. rinda no kreisās
puses:
Paula Šķupele (4.
kl.), Beāte Mitkus (2. kl.),
Diāna Sīle (1. kl.),
Maksims Sņetkovs (3. kl.),
Kerija Linda Zaķe (3. kl.), Annija Romanovska (1. kl.), Annija Ozola (1. kl.).
3. rinda no kreisās puses:
Īvs Zvejs (5. kl.), Elīna Smetaņina (8. kl.), Kristers Kaupiņš (3. kl.), Edgars Grakovičs (4. kl.).
Fotogrāfijā nav Arņa Vīksnes (3. kl.), Ričarda Jakušonoka (1. kl.).
Par skolēnu veikumu priecājas arī skolotāji un bērnu vecāki. Paldies vecākiem un skolotājiem par
ieguldīto darbu audzēkņu izaugsmes veicināšanā!

Atskatoties uz paveikto
Skolēnu padomes 1. semestra darbs
Šogad skolēnu padome darbu uzsāka jaunā sastāvā. Pievienojās daudz jaunu skolēnu, kuri vēlējās
pilnveidot un attīstīt gan sevi, gan skolas dzīvi.
No 10. oktobra līdz 17. oktobrim notika skolas prezidenta vēlēšanas. Piedalījās 4.-9. klašu skolēni.
Par skolēnu padomes prezidenti ievēlēja 8. klases skolnieci Elīnu Smetaņinu. „Par” nobalsoja 60 skolēni,
„pret” – 7, nederīgi bija 5 vēlēšanu biļeteni.
24. oktobrī notika Helovīna svētki. Skolas telpas tika izrotātas atbilstoši šim pasākumam. Daudzi
skolēni bija „pārvērtušies” par raganām, spokiem un citiem personāžiem.
No 20. oktobra līdz 24. oktobrim audzēkņiem tika piedāvāts konkurss „Ko tu zini par Helovīnu?”.
Tajā piedalījās ļoti daudz skolēnu. 24. oktobrī rīkojām Helovīna svētku ballīti. Atsaucība bija ļoti liela.
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Dejojām, skrējām, ēdām konfektes, smējāmies un lieliski pavadījām laiku, apgūstot arī ko jaunu. Šajā
dienā pie jaunāko klašu skolēniem ciemojās skolas spoki. `
14. novembrī, pirms valsts dzimšanas dienas, spēlējām patriotiskas spēles un darbojāmies
interesantās darbnīcās. Rīta pasākumā mūs priecēja latviešu nacionālās dziesmas, kas radīja pirmssvētku
sajūtu.
Pirms Ziemassvētkiem organizējām „Ziemassvētku nedēļu”. Glītrakstīšanas konkurss, atrakcijas,
klašu dekorēšana atbilstoši svētkiem, pasts – tas viss priecēja katru skolēnu. 12. decembrī bija Rūķu
diena. Uzvilkuši sarkanbaltās cepurītes, veidojām „dzīvos vilcienus”, sportojām kā īsti rūķi, klausījāmies
Ziemassvētku dziesmas un spēlējām spēles.
Nākošajā
nedēļā
skolēnus
apciemoja Skolēnu
padomes
Ziemassvētku vecīša
palīgi – rūķi, kuri
vēstules un mazas
dāvaniņas aizgādāja
pēc piederības.
Skolas
ziņojumu
stendā
varēja lasīt noderīgu
informāciju,
kura
bagātināja
skolēnu
intelektu.
Bija
iespējas
piedalīties
dažādās
aptaujās,
kuru rezultātus apkopojot, varēja uzzināt skolas audzēkņu viedokli.
Skolēnu padomes darbā piedalījās arī brīvprātīgie skolēni, kuriem saku lielu paldies!
Pēc manām domām, 1. semestrī esam daudz paveikuši. Ceru, ka skolēniem, skolotājiem un
vecākiem patika šīs dažādās aktivitātes.
Liels paldies skolotājiem un vecākiem par atbalstu un uzticību!
Jaunajā gadā prieku, veselību, pacietību un uzdrīkstēšanos darīt vēl vairāk!
Elīna Smetaņina, Šķibes pamatskolas Skolēnu padomes prezidente

Svētki
Šķibes pamatskolai – 125
„Šķibes pamatskola pirmo reizi skolas
durvis vēra 1889. gada 15. oktobrī. Pirms
125 gadiem Šķibes pagasta skolā jeb, kā to
sauca tajā laikā, Aleksandra muižas skolā,
mācību stundas notika vienā telpā, kur kopā
mācījās visi 46 skolēni. 1889./1890. mācību
gadā skolu obligāti bija jāapmeklē 126
dienas. Jau no pirmajām dienām skola tika
atzīta kā ļoti laba.
125 gadi skolai ir pārmaiņām bagāts
periods, jo tās dzīvē kā spogulī redzami visi
vēsturiskie notikumi. Šais gados skolai
nācies daudzkārt pārtapt, atjaunoties un
tālākvirzīties”, šī atziņa izskanēja 15.
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novembra pasākumā.
Mūsdienās skolas darbs ir pilnveidojies: izveidotas jaunas mācību programmas, uzlabojusies
skolotāju metodiskā darba kvalitāte, arī skolēnu zināšanas. Tagad Šķibes pamatskolā mācās 132 skolēni.
Skolas direktore ir Sandra Pluģe, kuras vadībā skolas mācību procesā audzēkņiem tiek piedāvātas trīs
izglītības programmas. Ja Šķibes pamatskolas dibināšanas laikā strādāja divi skolotāji, tad šodien – 30. Ir
apgūtas jaunas tehnoloģijas, ikdienā vairs nevaram iztikt bez datoriem, e-klašu žurnāliem un
interaktīvajiem mācību līdzekļiem.

2014. gada 15. novembrī Šķibes pamatskola svinēja savu 125 gadadienu, aicinādama uz to visus
bijušos darbiniekus, absolventus. Ieradās vairāk kā 400 viesu. Vissenākais absolvents bija no 1953. gada
izlaiduma, visjaunākie no 2014. gada.
Par Šķibes pamatskolas 125
gadu jubilejas salidojumu skolas
direktore
Sandra
Pluģe
saka:
„Priecājos, ka izdevās realizēt
ieplānoto. Ieraudzīju daudz pazīstamu,
sen neredzētu seju. Prieks bija arī par
to, ka savu darbinieku sejās redzēju
neviltotu
gandarījumu
par
šo
pasākumu.”
Skolotāja Olga Rožko stāsta:
„Esmu priecīga, ka bija ieradušies 6
mani
klasesbiedri,
kurus
pati
sazvanīju. Un viņi arī to nenožēloja.
Patīkami, ka bijušie skolēni
vēlējās satikt ne tikai savus
klasesbiedrus, bet arī skolotājus.”
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Skolotāja Maija Mirdza Neļķe, kas skolā strādā no 1964. gada 1. janvāra, stāsta: „Prieks bija, ka no
katras manas audzināmās klases bija ieradies pa kādam audzēknim, pat no 1964. gada skolas beidzējiem
bija ieradušies divi.
Salidojums deva ļoti lielu pozitīvu enerģiju turpmākam darbam.”
Skolotāja Olga Vinogradova strādā skolā no 1976. gada un arī dalās iespaidos par skolas 125 gadu
jubilejas salidojumu: „Bija patīkami redzēt 5 skolēnus no savas audzināmās klases, no kuriem divi nebija
redzēti kopš izlaiduma, tas ir, pirms 31 gada. Ļoti priecājos kopā ar viņiem, ka audzēkņu dzīve ir
izdevusies un arī matemātika tajā noderējusi.
Pozitīvas emocijas sagādāja gan pasākuma svinīgās daļas norise, gan arī tikšanās ar sen neredzētiem
cilvēkiem.”
Marianna Smetaņina, kas pati ir mācījusies Šķibes pamatskolā un tagad par skolotāju savā skolā ir
nostrādājusi jau 25 gadus, saka: „Liels prieks bija satikties ar skolotājiem, kurus dzīves ceļi ir aizveduši
tālu projām pasaulē. Tikpat liels prieks bija redzēt savus klasesbiedrus un bijušos skolotājus.
Gandarījums par to, ka bija uzaicināts fotogrāfs un tika radīta iespēja iemūžināt sevi bildēs kopā ar
satiktajiem cilvēkiem.”
Daiga Kaupiņa, direktores vietniece izglītības jomā: „Izdevās! Prieks par tik brīnišķīgu daudzu
tikšanos vakaru!”
Arī esošie skolēni tam gatavojās ar lielu atbildības sajūtu, bet skolotāji domāt par salidojuma norisi
sāka jau pirms diviem gadiem.
„Ļoti gaidīts notikums, kas piepildīja lolotās cerības un sniedza gandarījumu par bijušo skolēnu
atdevi”, saka Daiga Kaupiņa.
Sandra Petrova, Šķibes pamatskolas 1982. gada absolvente: „Mans klases audzinātājs bija Jānis
Spundis. Žēl, ka viņš nevarēja ierasties. Ļoti priecājos, ka satiku savus bijušos klasesbiedrus. Viens no
viņiem nebija redzēts kopš paša izlaiduma.
Izstaigājām un apskatījām klašu telpas vecās skoliņas ēkā, kas tagad ir Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skola.
Tas viss radīja pozitīvas emocijas.”
Elīna Smetaņina, Šķibes pamatskolas 8. klases skolniece: „Skolas 125 gadu jubilejai veltītais
salidojums bija lielisks. Skolotāji kopā ar skolēniem radīja šo brīnumjauko gaisotni, kura ilgi paliks katra
sirdī. Mūsu galvenais uzdevums bija atdzīvināt atmiņas par bijušajiem skolas gadiem.
Uzstājoties redzēju cilvēku emocijas atspoguļojamies viņu sejās. Neizpalika arī pa asarai. Nē, ne no
skumjām, bet gan no prieka.
Man bija prieks par atnākušajiem
cilvēkiem un par viņiem sagādāto iespēju
redzēt, sajust sevi un savus vienaudžus tāpat
kā pirms daudziem gadiem, aplūkot attēlus,
pakavēties atmiņās un arī kārtīgi izdejoties.”
Paldies par skaistajiem ziediem, kas tika
bagātīgi dāvināti skolotājiem! Paldies par
dāvanām! Paldies par satikšanās prieku,
jaukajiem kopā būšanas brīžiem un patīkamo
noskaņojumu Šķibes pamatskolas 125 gadu
jubilejas
salidojuma
organizētājiem,
dalībniekiem un viesiem!
Sarmīte Višķere, Šķibes pamatskolas
skolotāja
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Notikumi
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa
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2014./2015. mācību gadā „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu” jomas nedēļa notika no 24. līdz 27.
novembrim.
Šajā nedēļā skolēniem tika piedāvāts veikt dažādus praktiskus uzdevumus.
Katra diena bija interesanta.
 1.-4. klašu skolēni veica praktisku darbu – no
avīzēm veidoja ugunsnovērošanas torni.
Sākumskolas klašu skolēni pildīja dažādus uzdevumus:
klase – Iepazīsti kokus. Skolēni ar skolotāju gāja uz Nākotnes
ciema parku, mērīja koku resnumu, atrada koku, kas ir tikpat
augsts, cik skolēns, meklēja interesantāko koku.
klases skolēni izvēlējās vienu koku savas mājas tuvumā. Mērīja tā
resnumu, augstumu un zīmēja, kāda izskatās koka lapa vai skuja.
Matemātikas stundā ar tabulas palīdzību noteica dažu koku sugu
vecumu.
klases skolēni veidoja meža dzīvnieku barošanās ķēdes.
klases skolēni, veicot matemātiskos aprēķinus, iepazinās ar pūču
sugām, to lielumu, risināja uzdevumus par pūču spārnu platumu.
5. klases skolēni skaitīja zaļos augus skolas telpās, bet 6. klases
skolēni apstrādāja šo informāciju.
6. klases skolēni skaitīja kokus Nākotnes ciema parkā un veidoja
kolāžu " Nākotnes ciema parks rudenī”, bet 7. klases skolēni
apstrādāja iegūto informāciju.
8. klases skolēni mērīja koku apkārtmērus, apstrādāja informāciju un izveidoja prezentāciju. Atklāja, ka
pie bērnudārza aug dižozols.
9. klases skolēni mērīja koku augstumu, kā arī izgatavoja ierīci, ar ko mēra koku augstumu.
Visas nedēļas laikā skolēniem bija iespēja ne tikai vērot dažādus eksperimentus fizikā, ķīmijā,
dabaszinībās, bet arī piedalīties dažu eksperimentu veikšanā. 25. novembrī skolotāja Valda Silantjeva
sagatavoja un iepazīstināja skolēnus ar „Saistošiem eksperimentiem ķīmijā”.
Notika matemātikas olimpiāde 1.-9. klašu skolēniem.
Skolas Atzinības rakstus saņēma:
klasē Annija Romanovska – 1.v., Ričards Jakušonoks – 2.v., Annija Ozola – 3.v.;
klasē Rainers Gruzdovs – 1.v., Jānis Lomakins – 2.v., Beāte Mitkus – 3.v.;
klasē Kristers Kaupiņš – 1.v., Kerija Linda Zaķe – 2.v., Laura Kokina – 3.v.;
klasē Ričards Kristiāns Tidrihs – 1.v., Edgars Grakovičs – 2.v., Vjačeslavs Poruks – 3.v.;
klasē Katrīna Kononoviča – 1.v., Īvs Zvejs – 2.v., Amanda Ieva
Tutāne – 3.v.;
klasē Janeks Janiševs – 1.v., Sabīne Mitkus – 2.v.;
klasē Līga Korme – 3.v.;
klasē Elīna Smetaņina – 1.v., Linards Zaķis – 2.v.;
klasē Vadims Sņetkovs – 1.v.
Nedēļas noslēgumā visi skolēni iepazinās ar paveikto darbu rezultātiem. Skolēniem bija iespēja
iepazīties ar prezentācijām un uzzināt daudz interesantu faktu par skolas telpaugiem, Nākotnes ciema
parka augiem, par resnāko un augstāko koku mūsu skolas apkārtnē.
5. klases skolēni dabaszinības stundā veidoja projekta darbus. Visi skolēni iepazinās ar
interesantākajiem darbiem.
Katrīna Kononoviča un Olīvija Patrīcija Jermakova iepazīstināja ar savu projektu par augiem un
dzīvniekiem skolas apkārtnē.
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Ar ļoti interesantu ekskursijas maršrutu no Nākotnes līdz Smārdei iepazīstināja Jekaterina
Lankeviča, Lelde Nebare, Ēriks Bergmanis un Emīlija Āboliņa.
Arī nedēļas noslēguma pasākumā skolēniem bija iespēja vērot un veikt eksperimentus, kurus
rādīja skolotāja Valija Cimmere un Olga Rožko.
Paldies skolotājām Dailai Daņiļēvičai, Maijai Mirdzai Neļķei, Olgai Vinogradovai, Valdai
Silantjevai, Valijai Cimmerei par interesanti sagatavotajiem un novadītajiem darbiem šajā nedēļā!
Paldies klases audzinātājām par atbalstu!
Olga Rožko, tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas MK vadītāja

Helovīna svētki skolā
2014. gada 24. oktobrī skolēnu padomes aktīvisti skolā rīkoja Helovīna
svētku pasākumu.
Pirmā stāva gaitenis bija izrotāts, tāpat arī zāle, kur notika atmiņā paliekošs
pasākums un diskotēka.
Pie kāpnēm pirmajā stāvā bija galds ar darbam nepieciešamām lietām, kur
Alīna Jermakova, Madara Jauģiete un Līga Korme zīmēja uz sejas Helovīna
dienai atbilstošus zīmējumus tiem skolēniem, kuri to vēlējās.
Pēc stundām pie zāles durvīm stāvēja gara rinda ar skolēniem, kas gaidīja
savu kārtu uz Helovīnu pasākuma norisi, jo tajā varēja tikt tikai tie, kuriem uz
sejas vai rokām bija Helovīna dienai atbilstošs zīmējums vai uzvilkts kostīms.
Pasākuma laikā skolēniem bija jāpiedalās dažādās spēlēs.
Viena bija tāda, kas visiem visvairāk palika atmiņā. Visi dalībnieki tika sadalīti divās komandās,
kuras savā starpā sacentās. Komandām arī bija divi galvenie varoņi – meitene un zēns, kuriem vajadzēja
iet uz skatuves un dejot. Zēnam dejā bija jātur meitene uz rokām, bet pārējiem vajadzēja atbalstīt. Balvā
abas komandas saņēma svētkiem attiecīgu balvu – ķirbi ar konfektēm.
Helovīna svētkiem veltīts pasākums bija interesants. Tas patika visiem skolēniem. Izrādījās, ka
pasākuma dalībniekiem ļoti patika vienam otru baidīt.
Līga Korme, 7. klases skolniece

Pa sniegavīra pēdām.
11. decembrī mums bija ekskursija ,,Pa
sniegavīra pēdām’’.
Ekskursijas sākumā mums parādīja filmiņu
par Dobeles sniegavīriem. Pēc filmas mēs
sadalījāmies komandās, lai spēlētu spēli, kurā ar
metamkauliņa palīdzību bija jāuzzīmē sniegavīrs.
Mūs uzcienāja ar žāvētu ābolu čipsiem un
tēju.
Veidojām arī sniegavīru atstarotājus. Te
katrs varēja likt lietā savu fantāziju.
Pēdējā aktivitātē mums ar aizsietām acīm
bija jāpiesprauž sniegavīram deguns, acis, mute
vai pogas.
Tas bija ļoti jautri!
Ričards Kristiāns Tidrihs, 4. klases skolnieks
Redaktore Sarmīte Višķere

6

