
1 
 

Šķibes pamatskolas avīze 

                                                                                        2012. gada aprīlis 

 

Mūsu latviešu valoda 
 

Mācību priekšmetu jomas „Valoda” nedēļas pasākumi 

 

Valoda 

 

Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens cilvēks ir iemūrējis savu akmeni. /Emersons/ 

No 20. līdz 24. februārim mūsu skolā notika mācību priekšmetu jomas „Valoda” 

nedēļa. Visi pasākumi bija saistīti ar Starptautisko Dzimtās valodas dienu, kas ir 21. 

februārī.  

Katram cilvēkam ir dzimtā valoda. Tā var atšķirties no valsts valodas. Tā ir arī mūsu 

skolā, kur mācās dažādu tautību bērni: latviešu, krievu, baltkrievu, ukraiņu.  

Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda, tāpēc lielākā daļa šīs nedēļas 

pasākumu tika veltīti tai. 

Skolēniem bija iespēja piedalīties 

Meteņu un Masļeņicas svētkos. 

 
Visi audzēkņi aktīvi darbojās pēcpusdienā „Kā mēs runājam?”. To vadīja Jānis Zariņš 

un Raimonds Lejnieks no Jelgavas literārā kluba „Pieskāriens”. Godalgotas vietas ieguva 

Inga Sūngaile no 7.i klases – 1. vieta, Raivo Ivzāns no 8.i klases – 2. vieta, Sofija Čerņavska 

no 8.i klases – 3. vieta. 

Paldies visiem skolotājiem un skolēniem par organizēšanu un piedalīšanos mācību 

priekšmetu jomas „Valoda” nedēļā! 

Mācību priekšmetu jomas „Valoda” MK vadītāja Elvīra Spička 

 

Mācību priekšmetu jomas „Valoda” nedēļas pasākumi 1. – 4. klasēs 

Tēma „Dzimtā valoda” 

 

Mācību priekšmetu jomas „Valoda” nedēļas pasākumu ietvaros 1. – 4. klasēs notika 

latviešu valodas olimpiāde skolā. Rezultāti: 

1. klasē: 1. vieta – Valters Valts, 2. vieta – Jēkabs Kristiāns Kalniņš, 3. vieta – 

Valters Lauris. 

2.i klasē: 1. vieta – Īvs Zvejs, 2. vieta – Lelde Nebare, 3. vieta – Amanda Ieva 

Tutāne. 

3. klasē: 1. vieta – Loreta Ozola, 2. vieta – Sabīne Mitkus, 3. vieta – Janeks 

Janiševs. 
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4.i klasē: 1. vieta – Kristaps Čerņavskis, 2. vieta – Adelīna Līva Garbačova, 3. vieta 

– Līga Korme. 

Glītrakstu konkurss „Rakstu glīti un pareizi”. 

Glītākie rokraksti 1. klasē ir Paulai Šķupelei, Edgaram Grakovičam, Markusam 

Jakušonokam; 2.i klasē ir Diānai Miķītei, Katrīnai Kononovičai, Emīlijai Āboliņai, Ralfam 

Kristiānam Jakušonokam; 3. klasē ir Loretai Ozolai, Līgai Ivzānei, Laurai Ciršai, Janekam 

Janiševam; 4.i klasē ir Adelīnai Līvai Garbačovai, Līgai Kormei, Kristapam Čerņavskim.  

Konkurss „Ilustrācija manai mīļākajai latviešu tautas pasakai vai latviešu 

tautasdziesmai”. 

Paldies par čaklo piedalīšanos 1. un 2.i klašu skolēniem! 

Skolotāja Daiga Kaupiņa 

 

Literārās jaunrades konkurss „Cīnītājs par Latvijas valsti – Oskars Kalpaks” 

 

Literārās 

jaunrades konkurss 

„Cīnītājs par Latvijas 

valsti – Oskars Kalpaks” 

veicināja skolēnus 

apzināties sevi kā Latvijas 

pilsoņus, cienīt un 

godināt savas tautas 

varoņus, būt dzimtās 

zemes patriotiem. 2012. 

gada 6. janvārī pulkvedim 

Oskaram Kalpakam 

apritēja 130 gadi. 

Ikvienam 

konkursa dalībniekam 

bija iespēja izpaust radošumu un literāro talantu. Veiksmīgi konkurējot ar vidusskolēniem, 

arī mūsu skolas 6.i klases skolniece Madara Jauģiete piedalījās O. Kalpakam veltītajā 

konkursā.  

5. martā O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā notika svinīgs pasākums un 

Oskaram Kalpakam veltītā literārā jaunrades konkursa galveno un veicināšanas balvu 

pasniegšana. 

Balvas labāko darbu autoriem dāvāja konkursa patronese Eiropas Parlamenta 

deputāte Inese Vaidere. Pirmo piecu vietu ieguvējiem – ceļojums uz Eiropas Parlamentu 

Briselē. 

Madara saņēma diplomu par 

veiksmīgu piedalīšanos konkursā, Aleksandra 

Čaka CD ar dzeju un dziesmām un grāmatu 

„Oskars Kalpaks”. Priecājos par Madaras 

centību, uzņēmību un lielo gribasspēku!  

Paldies viņas ģimenei par atbalstu!  

Aicinu katru skolēnu domāt, rakstīt, 

pilnveidot savu gribasspēku un rakstītprasmi! 

Piedalieties literārās jaunrades konkursos!  

                                 Skolotāja Guna 

Lukstiņa 
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”Bērnu žūrija” Nākotnes bibliotēkā 

 

Jau kopš 2002. gada Nākotnes bibliotēka piedalās VKKF (valsts kultūrkapitāla 

fonds) rīkotajā kultūras programmas projektā „Bērnu žūrija”. 

Patiess prieks, ka daļa skolēnu nav pazaudējuši lasītprieku un vēlmi lasīt tiešām 

labas, interesantas un apjomīgas grāmatas. Daudzi skolēni ir izauguši, lasot „Bērnu žūrijas” 

piedāvātās grāmatas. Tie bērni, kuri žūrijā piedalās katru gadu, noteikti var lepoties ar 

dāvanu kolekciju: pildspalvām, nozīmītēm.  

„Bērnu žūrijā” – 2011. ar lielu atbildību piedalījās Valda Elīza Antonova, 

Laura Cirša, Agnese Indra Fišere, Līga Ivzāne, Madara Jauģiete, Sabīne Mitkus, 

Loreta Ozola, Inga Sūngaile, Īvs Zvejs. 

Paldies šiem lasītgribošajiem skolēniem! 

Nākotnes bibliotēkas bibliotekāre Rasma Ozoliņa 

 

Ābeces svētki 

 

               Tie ir svētki 1. klases skolēniem, 

kad viņi ir iemācījušies lasīt un rakstīt visus 

burtus ābecē. Mēs, 4.i klases skolēni, daudz 

darījām, lai sagatavotos šiem svētkiem un 

patīkami pārsteigtu skolā pašus mazākos. 

Mūsu skolā tie notika 19. janvārī.  

No papīra pagatavojām puķītes, 

kuras līmējām uz krāsainiem apsveikumiem, 

domājām spēles un atrakcijas. Tatjana un 

Alīna izgatavoja apsveikumu 1. klases 

audzinātājai Viktorijai Čepulei.  

Ceturtdienas rītā gājām rotāt aktu 

zāli, kur bija paredzēts pasākums. Izrotājām sienas ar burtiem, sakārtojām krēslus, salikām 

vietā sagatavotos apsveikumus, spēles un mantas, burtus pielīmējām arī pie aktu zāles 

durvīm. Tad aicinājām 1. klases skolēnus un audzinātāju Viktoriju Čepuli. 

        

 

                Paņēmuši pie rokas katru 1. klases 

skolēnu un audzinātāju, vedām viņus uz 

pasākuma vietu. Nonākuši pie aktu zāles 

durvīm, apstājāmies. Te nu bija pirmais 

uzdevums, kas bija jāpaveic 1. klasei, lai 

tiktu zālē. Bija burtu jūklī jāatrod vajadzīgie 

burti vārdam „ābece” un tie jāsaliek. Tad 

bija spēļu un atrakciju kārta. Mēs izspēlējām 

visas spēles un atrakcijas.  
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Pēc tām pirmklasniekiem bija jādod 

svinīgais zvērests iesākto godam turpināt un tas 

jāparaksta ar savu vārdu. Tad bija kārta 

apsveikumiem. Katram 1. klases audzēknim un 

audzinātājai Viktorijai Čepulei tika pasniegts 

atzinības raksts izrotātos vāciņos. 

Visi bijām priecīgi par paveikto! 

4.i klases skolniece Līga Korme 

 
 

Ciemos pie nākamās pirmās klases audzēkņiem PII „Taurenītis”  

 

Mūs, 4.i klases skolēnus, PII 

„Taurenītis” vadītāja Valentīna Saviča 

uzaicināja ciemos pie sagatavošanas 

grupas audzēkņiem, kas nākošajā 

mācību gadā būs 1. klases skolēni. 

Domājam, ka mums nākamie skolēni 

jāiepazīstina ar skolas dzīvi.  

Lai ietu ciemos, vajadzīgas 

dāvanas. Izdomājām, ka katram 

bērnam un arī audzinātājām noderētu 

grāmatzīmes. Ķērāmies pie darba! Tā 

kā rokdarbos tikko bija darbs ar 

aukliņām, dziju, nopinām pīnītes, ko 

likt grāmatās.  

Pienāca ciemošanās diena. Tā bija piektdiena, 27. februāris. Ienākuši sagatavošanas 

grupas telpās, noģērbāmies. Tur bija ļoti silti. Paņēmām savas skolēnu somas un iegājām 

mācību telpā. Sasveicinājāmies, izstāstījām un parādījām, kam ir jābūt skolēna somā. Katrs 

bērns pienāca un paskatījās mūsu somu saturu. Mēs parādījām penāļus un to, kam jābūt 

penālī. Katru dienu līdzi jābūt rūpīgi sarakstītai un sakārtotai dienasgrāmatai. Grāmatas 

jāapvāko, un tajās jābūt grāmatzīmei. Te bija laiks mūsu sagatavotajai dāvanai! 

Grāmatzīmes-pīnītes bērniem un audzinātājām pasniedza Tatjana un Ņikita. Vēl 

uzdāvinājām arī jaunāko mūsu skolas avīzes „Pēdiņas” numuru. Izstāstījām, ka gandrīz visi 

klasē darbojamies žurnālistikas pulciņā 

un palīdzam veidot rakstus avīzītei. 

Teicām, ka skolā ir arī citi pulciņi, 

kuros var darboties pēc vēlēšanās.   

Izskanēja arī dažas interesantas domas 

no nākamo skolēnu puses. Viens zēns 

ieminējās, ka skolā taču nevarēs gulēt 

pusdienlaiku. Dažs palika tāds domīgs 

pēc šādas atziņas. 

PII „Taurenītis” sagatavošanas 

grupas bērni kopā ar audzinātājām bija 

sarūpējuši apsveikumus un pacienāja 

mūs ar konfektēm. 

Tagad, 19. aprīlī, mazos audzēkņus gaidām ciemos pie mums skolā. 

4.i klases skolniece Adelīna Līva Garbačova 
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Olimpiādes un konkursi 
 

Latviešu valoda  

 

30. janvārī notika 

Jelgavas un Ozolnieku 

novadu latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 8. – 9. 

klasēm. No mūsu skolas tajā 

piedalījās 8.i klases skolniece 

Sofija Čerņavska. 

Skolotāja Guna Lukstiņa 

 

22. martā notika 

Jelgavas un Ozolnieku 

novadu latviešu valodas 

konkurss 1. – 3. klasēm un 

Jelgavas un Ozolnieku 

novadu latviešu valodas 

olimpiāde 4. klasēm. No 

mūsu skolas tajā piedalījās 

Edgars Grakovičs no 1. 

klases, Īvs Zvejs no 2.i klases, 

Loreta Ozola no 3. klases un 

Adelīna Līva Garbačova no 

4.i klases. Pirmo vietu 

latviešu valodas konkursā 1. – 

3. klasēm 3. klašu grupā 

Jelgavas un Ozolnieku 

novadā ieguva 3. klases 

skolniece Loreta Ozola. 

Skolotāja Daiga Kaupiņa 

 

 

 

Matemātika 

Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas 

olimpiāde 5. – 8. klasēm notika 17.februārī Svētes 

pamatskolā. Iegūtās vietas: 

5.i kl. Elīna Smetaņina - 1. vieta; 

          Artūrs Kristiņins - 12. vieta; 

6.i kl. Vadims Sņetkovs - 6. vieta; 

          Madara Jauģiete - 9. vieta; 

7.i kl. Kitija Šķupele - 3. vieta; 

          Valda Elīza Antonova - 6. vieta; 

          Inga Sūngaile - 12. vieta; 

8.i kl. Sofija Čerņavska - 8. vieta. 

Skolotāja Maija Mirdza Neļķe 

 

Informātika 

 

1. martā Staļģenes vidusskolā notika Jelgavas un 

Ozolnieku novadu  informātikas konkurss 6. klasēm. No 

mūsu skolas piedalījās 6.i klases skolniece Veronika 

Kisļaka. Iegūta 7. vieta no 17 iespējamām. 

Skolotāja Daila Daņiļēviča 

 

Vizuālā māksla 

 

2012. gada 15. februārī Svētes pamatskolā notika 

Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkurss. 

Mūsu skolu pārstāvēja un labus rezultātus ieguva 2.i 

klases skolnieks Ralfs Kristiāns Jakušonoks – 1.vieta, 6.i 

klases skolniece Jeļizaveta Buhovecka – 3.vieta, 7.i klases 

skolniece Kitija Mālkalne – atzinība.  

Skolotāja Dace Jakušonoka 

 

Dažādi... 
Pasākums par augļiem 

 

          13. februārī mūsu skolā 

notika pasākums par augļiem 2. 

– 4. klašu skolēniem. No katras 

klases tika izveidota komanda 

piecu cilvēku sastāvā un 

izdomāts nosaukums. 4.i klase 

savu komandu nosauca 

„Zemenes”, 3. klase – „Sārtās 

zemenītes”, 2.i klase – „Kivi”.   

 

Uzdevumi, kurus bija 

sagatavojusi skolotāja Valda 

Silantjeva, bija daudz un dažādi. 

Pats azartiskākais bija ābola 

nomizošana tā, lai miza būtu kā 
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gara, vesela lente 

un vēl ar 

noteikumu pati 

garākā un plānākā. 

 

Dažiem tas 

arī izdevās. Pats 

garšīgākais bija 

augļu, gan žāvētu, 

gan svaigu un 

ievārījumu degustēšana un 

noteikšana. Mēs atzinām, ka mums smiltsērkšķu ievārījums 

negaršo. 

 

Pasākuma beigās kā balvu ieguvām dažādas sēklas, ko 

bija sagatavojusi skolotāja Valda Silantjeva. 

4.i klases skolniece Tatjana  

Kisļaka 

 

 

 

 

Jaunsardze 

 

Mēs esam 4.i klases skolnieki Artūrs, Mihails un Kristaps. Par jaunsardzi mēs 

uzzinājām skolā, kad ieradās Rekrutēšanas un Jaunsardzes departamenta 1. novada daļas 

jaunsargu instruktors Oskars Karls, lai pastāstītu, kas tā tāda ir. Mums tas likās interesanti 

un nolēmām pamēģināt.  

Jaunsardzē mums māca siet dažādus mezglus, soļot, iznākt no ierindas, iziet pie 

komandiera, roku žestus. Mūsu skolā nodarbības notiek divreiz nedēļā pirmdienu un 

trešdienu pēcpusdienās. Vadītāja ir kājnieku bataljona zemessardze Baiba Barba Bēķe. 

Lielākie pasākumi notiek sestdienās. Par vienu pasākumu pastāstīsim. 

Bija auksta ziemas diena. Mums bija jāsapulcējas skolas vestibilā pulksten 9.00, lai 

dotos uz Kalnciema vidusskolu. Sporta zālē mums bija jāsatiekas ar citiem jaunsargiem, lai 

iesildītos 15 kilometru garam pārgājienam. Tad mēs gājām pēc mugursomām, plītiņām, 

uzkabēm, zābakiem. Sastājušies pie skolas, tālāk devāmies uz mežu. Pa laikam mēs 

apstājāmies, lai nedaudz padzertos ūdeni, un gājām tālāk. Nonākuši paredzētajā vietā, mēs 

paēdām. Tālāk gājām līdz dīķim, kur bija paredzēta apmācība ūdenī. To varēja izdarīt tikai 

daži. Mēs to darīt neuzdrošinājāmies. Tālāk ceļš veda atpakaļ uz skolu. Tur dažiem mācīja 

izjaukt un salikt automātu AK-4, citiem siet mezglus. Un tad jau arī bija pienācis laiks doties 

atpakaļ. Gājām uz autobusu, kurš mūs nogādāja līdz mājām. 

Jaunie jaunsargi, 4.i klases skolēni, Artūrs Kolkovskis, 

 Mihails Djačenko, Kristaps Čerņavskis 

 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 

Foto: Sarmīte Višķere, Marianna Smetaņina, Guna Lukstiņa,  

Viktorija Čepule 


