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Šķibes pamatskolas avīze 

                                                                                        2012. gada marts 

 

Direktores sleja 

 

Mūsdienās paplašinās skolas iespējas informēt vecākus par skolas un katra 

bērna dzīvi, kas saistīta ar skolu, gan ar tradicionālo, gan mūsdienīgo pieeju (skolas 

mājas lapa, mācību sociālais tīkls ,,Mykoob” u. tml.), tāpēc daļa vecāku arvien mazāk 

laika atrod, lai klātienē tiktos ar skolas pedagoģisko personālu gan pēc savas 

iniciatīvas, gan skolas darbinieku. 

Mani izbrīna fakts, ka arvien vairāk vecāku (galvenokārt pēc klašu audzinātāju 

teiktā) neierodas gan uz plānotajām tikšanās reizēm, gan nevar atrast laiku ierasties 

skolā pēc skolas darbinieku ierosinājuma. 

Arī man šajā mācību gadā ir izveidojušās 2 agrāk nepiedzīvotas situācijas, kad 

vecāki neierodas skolā (bez brīdinājuma) uz sarunu pie skolas direktora pēc tikšanās 

laiku saskaņošanas. 

Protams, ka mans pienākums un labā griba ir panākt šo sarunu ar vecākiem 

esamību, bet kāpēc tas ir mans pienākums un labā griba, nevis vecāku vēlme runāt par 

esošām problēmām, iesaistīties to risināšanā. 

Skolā bērni nāk un aiziet, bet vecākam katrs bērns dots uz mūžu.  

Diezgan daudzi valstī spēkā esošie normatīvie akti liek vecākiem sadarboties 

ar izglītības iestādi, un skolai ir tiesības izmantot savas pilnvaras, liekot vecākiem 

sadarboties ar skolu, bet vai vārds ,,liekot” neliek sarauties katra normāli domājoša 

vecāka prātam un sirdij.  

Vecākam ir jāgrib, jāvar, jāmēģina, jāiniciē sadarbība ar skolas darbiniekiem 

sava bērna šodienas un nākotnes interešu vārdā. 

Ja vecāki ignorē skolu, tad skolas prasības ignorē arī bērni, kuri ir vecāku 

dzīvesstila, uzskatu, izturēšanās spogulis. 

 Ne velti saka, ka aiz katra veiksmīga vīrieša muguras ir gudra sieviete, arī aiz 

katra veiksmīga skolēna muguras ir saprotoši, domājoši vecāki, kuri sadarbojas ar 

skolu sava bērna interešu vārdā.  

Ja šī sadarbība nenotiek, piemēram, nepietiekošās vecāku vēlēšanās 

sadarboties dēļ, tad ir problēmas ar bērnu uzvedību, sekmēm un nākotnes 

perspektīvām. 

Aicinu vecākus sadarboties ar skolu kā ieinteresētiem, līdzvērtīgiem 

partneriem, lai jūsu bērna izaugsme, dzīves ceļa izvēle ļauj jums dzīvē priecāties par 

sava bērna profesionālajiem un darba panākumiem, nevis bēdāties, domājot un 

taisnojoties par bērna trūkumiem un nespēju atrast vietu dzīvē, kurus, lai kā to 

negribētos atzīt, lielā mērā esat radījuši paši. 

Lai sadarbība starp vecākiem un skolu rada prieku par veiksmīgu jauno 

paaudzi! 

Skolas direktore S. Pluģe 
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Mācību priekšmetu jomas „Cilvēks un sabiedrība” pasākumi 
 

Mācību ekskursija uz Ziemassvētku kauju 

vietām 

 

         2012. gada 10. janvārī mūsu skolas 6.-9. 

klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz 

Ziemassvētku kauju  norises vietu - Tīreļu 

purvu.  

         Pirmā pasaules kara laikā no 

1917. gada 5. janvāra līdz 11. janvārim kaujas 

notika starp Krievijas un Vācijas karaspēku ar 

mērķi ieņemt Jelgavu.  

Vēsturiskajā ekspozīcijā „Mangaļu” mājās mūs sagaidīja gids - kareivis Māris, 

kurš pastāstīja par Ziemassvētku kauju norisi un mācīja izprast vārda „disciplīna” 

nozīmi. Visi skolēni tika sadalīti divās komandās, lai savā starpā sacenstos dažādos 

pārbaudījumos. Kareivim jābūt gudram un attapīgam, tādēļ mums tika izdalītas darba 

lapas, bet atbildes bija jāmeklē vēsturiskajā ekspozīcijā.  

Otrajā pārbaudījumā mācījāmies mest 

granātas no guļus stāvokļa, jo kareivim sevi jāprot 

aizsargāt un vienlaicīgi uzbrukt. Tas nemaz nebija 

tik viegli...  

Tad sekoja trešais 

uzdevums. Kara laikā tika lietoti 

dažādi ķīmiskie ieroči – indīgas 

gāzes. Lai saprastu, kā jutās tā 

laika ziņnesis, stafetes 

dalībniekiem bija jāuzvelk 

gāzmaskas, jāpārvar šķēršļu josla 

un neskarts jāatnes ziņojums. Mums izdevās!   

Pēc pārbaudījumiem visi atpūtāmies pie ugunskura un dzērām gardu zāļu tēju.  

Atpakaļceļā visiem bija izdevība uzkāpt skatu tornī, kas ļāva aplūkot apkārtni 

no augšas. Laiks bija skaidrs, tādēļ redzējām ļoti tālu. 

Mums ļoti patika ekskursija – gan uzdevumi un stafetes, gan kareivja Māra 

stāstījums un iespēja iejusties tā laika kareivju ikdienā. 

6.i klases skolniece Benita Beatrise Ozola 

 

Mis un Misters 2012   

 

Mūsu skolā 10. februārī notika pasākums „Mis un Misters 

2012”. Lai iegūtu šo titulu, dalībniekiem, sacenšoties citam ar 

citu, jāparāda sava atjautība, veiklība, praktiskums, 

saimnieciskums. No 4. – 9. klašu skolēniem bija jāpiesakās 

vismaz vienam pārim. Rezultātā no 5.i klases pieteicās divi pāri, bet no 9.i klases 

nebija neviena pāra.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Pirmais_pasaules_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/1917._gads
http://lv.wikipedia.org/wiki/5._janv%C4%81ris
http://lv.wikipedia.org/wiki/11._janv%C4%81ris
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         Titula iegūšanā sacentās Ērika Kobjakova 

un Kristaps Čerņavskis no 4.i klases, Elīna Jēgere 

un Artūrs Kristiņins no 5.i klases, Arnita Māske 

un Kirils Kačkans no 5.i klases, Veronika Kisļaka 

no 6.i klases un Artūrs Zvirgzdiņš no 5.i klases, 

Agnese Indra Fišere un Aleksis Šters no 7.i klases 

un Santa Lemza un Edvīns Piskunovs no 8.i 

klases. 

Kad visi uzdevumi bija izpildīti un rezultāti 

apkopoti, tad par konkursa „Mis un Misters 2012” uzvarētājiem kļuva Agnese Indra 

Fišere un Aleksis Šters no 7.i klases, 2. vietu ieguva Santa Lemza un Edvīns 

Piskunovs no 8.i klases. Arī skatītāju simpātijas ieguva 

šis pāris. 3. vietā palika Arnita Māske un Kirils Kačkans 

no 5.i klases. Pārējie pāri saņēma pateicības balviņas.  

Bija sagatavots pārsteigums arī skatītājiem. Pirms 

konkursa sākuma zem dažiem skatītāju krēsliem tika 

pielīmētas balviņas, kas bija jānopelna, atbildot uz 

vadītāju uzdotajiem jautājumiem. 

Pasākuma organizētājas un vadītājas bija Sofija 

Čerņavska, Airita Rubene un Benita Beatrise Ozola. 

Izvērtēt pāru sniegumu palīdzēja mājturības 

skolotāja Zanda Kursīte, vēstures skolotāja Katrīna 

Nikolajeva, sporta skolotājs Kaspars Tabors un skolēnu 

padomes locekle 7.i klases skolniece Kitija Mālkalne. 

8.i klases skolnieces: Sofija Čerņavska,  

Airita Rubene 

 

Stafetes 

 

           8. februārī jomas „Cilvēks un sabiedrība” 

ietvaros notika stafetes. Tajās piedalījās visi 1. – 

4. klašu skolēni. Stafetes vadīja sporta skolotājs 

Kaspars Tabors, viņam palīdzēja visu 1. – 4. 

klašu audzinātājas un pagarinātās dienas grupas 

skolotāja.  

Sākās viss ar to, ka skolēnus nostādīja 

vienā rindā un sadalīja četrās komandās, skaitot 

no viens līdz četri pēc kārtas. Sacensības varēja 

sākties. 

Sporta skolotājs bija sagatavojis piecas stafetes. Tās visas bija ļoti aizraujošas, 

jautras un interesantas. Mums tajās patika piedalīties. Vienaldzīgo nebija.   

Protams, pēc tam bija arī vietu sadalījums: 1. 

vieta – otrajai komandai, 2. vieta – pirmajai komandai, 

3. vieta – trešajai komandai un pēdējā vieta ceturtajai 

komandai. 

Vēlētos, lai šāds pasākums būtu vēl! 

4.i klases skolēni: Tatjana Kisļaka,  

Artūrs Kolkovskis,  

Gundars Zvirgzdiņš 
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Sports 
 

Mūsu viesi 

 

27. janvārī pie mums skolā bija ieradušies 

basketbolisti no Jelgavas basketbola kluba 

„Zemgale”, lai popularizētu basketbolu 

jauniešiem. Pavisam bija deviņi sportisti.  

Sākumā basketbolisti iepazīstināja ar sevi. 

Tad sekoja iesildīšanās treniņš un dažādas 

stafetes mums, skolēniem. Beigās arī 

paši ciemiņi parādīja, ko viņi prot. 

Pēc nodarbības katrs skolēns dāvanā 

saņēma sporta tērpa maisiņu. Sekoja 

kopīga fotografēšanās. 

Mums ļoti patika šis pasākums. 

Arī paši basketbolisti bija apmierināti. 

Viņi teica, ka grib turpināt sadarbību 

ar mūsu skolu un nākamā tikšanās 

varētu būt šī gada maijā. 

Liels paldies skolotājai Dacei 

Jakušonokai, kas šo pasākumu noorganizēja. 

8.i klases skolnieks Artūrs Ivanovs 

 

Sacensības tautas bumbā Platonē 

 

17. janvārī Platones pamatskolā notika sacensības tautas bumbā Jelgavas 

novada 4., 5. klašu zēniem.  

No Šķibes pamatskolas tajās piedalījās Artūrs Kolkovskis, Kristaps Čerņavskis, 

Ņikita Vasins, Artūrs Zvirgzdiņš, Kirils Kačkans, Artūrs Kristiņins.  

Iegūta 8. vieta no divpadsmit komandām. 

Sporta skolotājs Kaspars Tabors 

 

 

Lielais hokejs  

 

Mūsu skolai tika pieteiktas biļetes 

braucienam uz hokeja spēli 28. janvārī arēnā 

„Rīga”. Spēlēja Rīgas „Dinamo” pret Maskavas 

CSKA. 

Ilgi gaidījām šo spēli un gatavojāmies 

tai, jo esam lieli hokeja fani.  

Gaidītā diena bija ļoti auksta, bet tas 

netraucēja doties uz hokeja spēli.  

Pie skolas, sagaidījuši autobusu, iekāpām tajā un pulksten 14.30 devāmies 

ceļā. Autobuss bija liels, bet arī mēs bijām daudz, tāpēc vienalga iznāca sasēsties 

krēslos ciešāk, lai vietas pietiktu visiem.  

Pēc nepilnām divām stundām bijām klāt. Pie ieejas kontrolieris pārbaudīja, vai 

nenesam neatļautas lietas.  
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Sameklējuši savas vietas, iekārtojāmies tajās. Vēl nedaudz atlika laika, lai 

papētītu apkārtni.  

        Spēles sākums bija pulksten 17.00. 

Ar aplausiem sagaidījām abu komandu 

spēlētājus. Nepagāja ne desmit minūtes, 

kad Rīgas „Dinamo” guva pirmos vārtus. 

Tā arī pirmais periods beidzās ar 1:0 Rīgas 

„Dinamo” labā.  

        Otrajā periodā vārtus guva Maskavas 

CSKA. Nu rezultāts bija 1:1. Ar tādu 

rezultātu beidzās otrais periods.  

        Trešajā periodā punktu skaits ilgi 

nemainījās, bet pašās spēles beigās 

Maskavas CSKA guva otros vārtus un, mums par nožēlu, Rīgas „Dinamo” zaudēja. 

Nelīdzēja ne mūsu aktīvā līdzjušana, 

ne arī visu skatītāju uzmundrinātāja 

Jurčika darbošanās.   

Mājās devāmies jau krietnā 

tumsā. No aukstuma autobusam sala 

ciet logi. Bijām noguruši un, lai arī 

Rīgas „Dinamo” zaudēja, bijām 

apmierināti ar redzēto. 

4.i klases hokeja fani: Mihails 

Djačenko, Kristaps Čerņavskis,  

         Ņikita Vasins, Alīna Jermakova,  

Ērika Kobjakova, Līga Korme. 

 

 

Māksla 

 
Skatuves runa 

 
16. februārī Jelgavas un Ozolnieku novadu 

notikušajā skatuves runas pasākumā 1. – 6. klasēm 

žūrijas balvu ieguva Šķibes pamatskolas 2.i klases 

skolniece Annija Ozola un tika izvirzīta uz reģionālo 

konkursu Bauskā. Šķibes pamatskolas 5.i klases 

skolnieks Toms Jauģietis ieguva atzinību.   

                                     Skolotāja Viktorija Čepule 

 

 

 

5. martā Jelgavas un Ozolnieku 

novadu 7. – 12. klašu skolēnu skatuves 

runas pasākumā – konkursā „Dzejas 

kafejnīca” piedalījās Šķibes pamatskolas 

7.i klases skolnieces Daila Krista 

Kukaine un Kitija Šķupele un 8.i klases 

skolnieks Lauris Ozols. Abas meitenes 

ieguva žūrijas simpātiju balvas. 

                       Skolotāja Dace Jakušonoka 



 

6 
 

Radošo darbu konkurss 

 

           Nu jau vairākus gadus Latviešu valodas aģentūra izsludina radošo darbu 

konkursu, kurā aicina piedalīties vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 

skolēnus.  

Atzīmējot Latvijas Valsts 93. 

dzimšanas dienu, aģentūra laida 

klajā grāmatu „Ko, Latvija, Tev varu 

dot?“, kurā apkopoti 2010. gada 

konkursa labākie skolēnu literāro 

darbu fragmenti un zīmējumi. Mēs 

lepojamies, ka šajā grāmatā ievietota 

arī mūsu skolas 7. i klases skolnieces 

Ingas Sūngailes eseja. Krājuma 

veidotāji saka: „Kā liecina krājumā 

apkopotie vēstījumi, arī ar saviem 

mazajiem ikdienas darbiem, labām 

domām un cerībām uz sapņu piepildījumu mēs varam padarīt savu tēvzemi skaistāku 

un laimīgāku.“  

 Arī 2011. gadā Eiropas Valodu dienā aģentūra izsludināja konkursu skolu 

jaunatnei, kuras tēma bija „Starp tevi un mani ir valoda“. Šajā mācību gadā konkursā 

piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs – 

Melnburnas, Briseles, Bostonas, Adelaides un Hamiltonas. Kopā bija iesūtīti 334 

literārie darbi. Ar saviem radošajiem darbiem konkursā piedalījās arī mūsu skolas 7.i 

klases skolēni Inga Sūngaile 

un Aleksis Šters.   

 Radošo darbu konkursa 

Žūrijas komisija, kurā 

piedalījās Rakstnieku 

Savienības, Latvijas 

Literatūras centra, Eiropas 

komisijas pārstāvniecības 

Latvijā, Latviešu valodas 

aģentūras, UNESCO LNK, 

tulkošanas biroja „Skrivanek 

Baltic“ un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras 

centra pārstāvji, 16. februārī 

mūs uzaicināja piedalīties 

Dzimtās valodas dienas pasākumā Eiropas Savienības mājā. 

 Pasākumā tika godināti labākie konkursa dalībnieki, bija iespēja piedalīties 

literārajā meistardarbnīcā, kuru vadīja dzejnieks Guntars Godiņš, kā arī pārbaudīt 

savas zināšanas viktorīnā. 

 Rudenī tiks izdota grāmata „Starp tevi un mani ir valoda“. Priecājamies, ka 

tajā varēsim lasīt arī Ingas un Alekša radošos darbus. 

Skolotāja Inese Pokule 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


