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2017. gada janvāra numurs 

 

Mēs lepojamies 
  

Labākie mācību darbā  

 

Ir noslēdzies 2016./2017. 

mācību gada 1. semestris. 25 skolēni 

varēja priecāties par saviem 

sasniegumiem mācību darbā.  

1. rinda no kreisās puses: Matīss 

Kormis (1. kl.), Artjoms Kononovičs 

(1. kl.), Markuss Truņilovs (2. kl.), 

Ričards Jakušonoks (3. kl.), Jānis 

Lomakins (4. kl.). 

2. rinda no kreisās puses: 

Vanessa Zirne (2. kl.), Marita Cirša 

(2. kl.), Laine Silova (2. kl.), Alise 

Griestiņa (1. kl.), Šarlote Tervite (1. 

kl.), Annija Muižniece (3. kl.), Erita 

Siļina (1. kl.), Annija Ozola (3. kl.), 

Annija Romanovska (3. kl.). 

3. rinda no kreisās puses: Loreta 

Ozola (8. kl.), Samanta Daņiļčenko 

(8. kl.), Kristers Kaupiņš (5. kl.), 

Rainers Gruzdovs (4. kl.), Artūrs 

Cirša (5. kl.), Lienīte Rempe (6. kl.), Marija Karasenko (5. kl.). 

Fotogrāfijā nav Selīnas Frīdbergas (1. kl.), Taisijas Pļavnieces (1. kl.), Ralfa Vīksnes (2. kl.), 

Diānas Sīles (3. 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 veiktais darbs 1. 

semestrī 

 

Mācību gada sākumā skolēnu 

padomē darbojās 15 skolēni un 3 

brīvprātīgie no 5. līdz 9. klasei. Pirmajā 

pusgadā organizējām  interesantus 

pasākumus.  

7. oktobrī skolēnu padome 

organizēja Mūzikas dienu. Katru 

starpbrīdi skolēni klausījās dažāda žanra 
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mūziku, spēlēja spēles, demonstrēja savas prasmes mākslā un dzejoļu sacerēšanā. Bija dota iespēja 

parādīt savu talantu dziedāšanā – skanēja pazīstama melodija, bet vārdi bija jādzied skolēniem.  

21. oktobrī skolēnu 

padome 1. klases 

audzēkņiem organizēja 

rotaļu pēcpusdienu. 

Pasākumā izmantojām 

dažādu spēļu elementus, 

rosinājām  skolēnus būt  

aktīvākiem un zinošākiem.  

Oktobra beigās skolā 

tika organizēts pasākums 

„Helovīns”. Šajā dienā skolā 

darbojās divi skolēni, kas 

bija ģērbušies  spoku 

kostīmos un izklaidēja 

pārējos audzēkņus. Skolēnu 

padome pārbaudīja skolēnu 

zināšanas par Helovīnu.  2. 

stāvā mēs izveidojām foto stūrīti, kurā varēja nofotografēties  kopā ar draugiem, klasesbiedriem un 

skolotājiem. 

16. oktobrī tika organizēta Spēka diena, kurā skolēni varēja sacensties, parādot savu spēku roku 

saliekšanā un iztaisnošanā, lecot ar lecamauklu, virves vilkšanā, „varenajā gājienā” un citās atrakcijās. 

17. novembrī organizējām akciju „Latvijas patriots”, kas bija veltīta Latvijas dzimšanas dienai. 

Skolas foajē skolēni veidoja karodziņus, rakstīja novēlējumus savai valstij, no kartona gabaliņiem 

salika valsts himnu, aizpildīja  darba lapas „Ko tu zini par Latviju?”. 

1. semestra nobeiguma pasākums bija Prieka diena. Skolēni varēja priecāties un piedalīties 

dažādās atrakcijās. Viņi spēlēja „mēmo šovu”, demonstrēja dziedāšanas prasmes, fotografējās.  

No 6. decembra līdz  16. decembrim skolēniem bija iespēja sūtīt apsveikumus klasesbiedriem, 

draugiem, skolotājiem. Bija arī individuālais konkurss „Ko tu zini par Ziemassvētkiem?’’. 

Starp pasākumiem tika organizēti arī sporta turnīri. Sporta skolotāja  Lilija Kudrjavceva un 9. 

klases skolnieks Artūrs Kolkovskis, sporta ministrs, organizēja  futbola un basketbola turnīrus. 

Dalībnieki, kas ieguva labākos rezultātus, tika apbalvoti skolas līnijā. 

Arī šogad mēs, skolēnu padome, apbalvojām  mēneša kārtīgākās klases un tos skolēnus, kuri bija 

pasākumos visaktīvākie.  

Informāciju un fotogrāfijas var aplūkot www.draugiem.lv – domubiedros. 

Mūsuprāt, esam organizējuši visu, ko plānojām. Nākamajā semestrī būsim vēl aktīvāki un atkal 

organizēsim dažādus pasākumus.  

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, kuri mūs atbalstīja un palīdzēja. Aicinu arī pārējos, kas 

bija pasīvāki, iesaistīties aktīvāk un atbalstīt mūs! Būsim aktīvi! 

Alīna Jermakova, skolēnu padomes prezidente 

 

Jomas ,,Tehnoloģiju un zinātņu pamati” nedēļa 

 

2016./2017. mācību gadā „Tehnoloģiju un zinātņu pamati” nedēļa notika no 17. oktobra līdz 21. 

oktobrim. 

Šajā nedēļā  skolēniem tika piedāvāts veikt  dažādus praktiskus uzdevumus. 

Katru dienu skolēniem tika dota iespēja aktīvi darboties. 

17. oktobrī skolēni risināja uzdevumus dabaszinībās. Labākie rezultāti bija 5. klases skolniecēm 

Laurai Kokinai, Ruslanai Kapickai, Marijai Karasenko un Jūlijai Semjonovai. 

http://www.draugiem.lv/
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 Bioloģijā skolēni risināja  atjautības uzdevumus. Notika  tēmas ,,Atbildīgs pārtikas patēriņš” 

integrācija mācību saturā. Skolēni paplašināja savas zināšanas par šo tēmu, skatījās prezentāciju 

,,Veselīgs uzturs" un  minēja krustvārdu mīklu.  

Sākumskolas skolēni piedalījās dabaszinību konkursā. Uzvarēja 2. klases komanda, kurā 

darbojās Laine Silova, Marita Cirša, Marks Jermakovs. 

18. oktobrī skolēni risināja uzdevumus matemātikā un ģeogrāfijā. Labākos rezultātus 

matemātikā ieguva 5. klases skolnieces Marija Karasenko un Laura Kokina, 7. klases skolniece 

Katrīna Kononoviča, 8. klases skolnieces Loreta Ozola, Anastasija Garlukoviča un Samanta 

Daņiļčenko, ģeogrāfijā – 8. klases skolniece Samanta Daņiļčenko.  

9. klases skolēni risināja krustvārdu mīklu ,,Reproduktīvā veselība". 

Sākumskolas skolēniem bija jāizpilda mājas darbs „Uzcel piramīdu! Kurš vairāk?” Konkursa 

rezultāti:  

15 piramīdas uzcēla 1. klases skolniece Šarlote Tervite, 2. klases skolnieks Markuss Truņilovs; 

13 piramīdas uzcēla 1. klases skolnieks Nils Maļinovskis;   

11 piramīdas uzcēla 2. klases skolnieks Rihards Lapiņš;  

8 piramīdas uzcēla 2. klases skolnieks Ralfs Vīksne, 7. klases skolniece Annija Ozola. 

4. klases skolēni piedalījās Latvijas Universitātes A. Liepas konkursā-olimpiādē „Tik vai... 

Cik?”. 

19. oktobrī 5.-9. klašu skolēniem tika piedāvāts piedalīties erudītu konkursā” Zini vai mini”.  

Konkurss tika realizēts, izmantojot tiešsaistes mājas lapu www.kahoot.it.  Konkursa jautājumi tika 

sadalīti vairākās IT tēmās: datora drošība, ergonomika, formāti, datora perifērija, datora 

programmatūra, sistēmbloka sastāvdaļas, operētājsistēmas, skaitļi, datoru vēsture. Kopā tika izspēlētas 

7 kārtas. Katrā kārtā bija 7 jautājumi par vienu tēmu. Visa konkursa laikā ļoti pārliecinoši vadošajā 

pozīcijā bija 9. klases komanda. Visātrāk no konkursa izstājās 5. un 8. klašu komandas. Nākamai ar 

zaudējumu bija jāsamierinās 7. klases komandai. Labas zināšanas parādīja komanda ,,Kristaps kavē”, 

kas visu laiku bija 3. pozīcijā, bet pēdējā kārtā ieguva uzvaru. Gandarījums bija par 6. klases komandu 

,,Team oil”: Edgars Grakovičs, Ainārs Kolkovskis, Markuss Piskunovs, Valters Valts, Jēkabs Kalniņš, 

kas visu konkursa laiku bija vadošās pozīcijās un pēdējā kārtā, apsteidzot komandu ,,Kristaps kavē” 

 tikai par vienu pareizu atbildi, uzvarēja erudītu konkursā ,,Zini vai mini”.  

20. oktobrī  1.-9. klašu  labākie matemātiķi 

piedalījās skolas olimpiādē. 

Skolas Atzinības rakstus  saņēma: 

1. klase: Matīss Kormis – 1. v., Šarlote 

Tervite – 2. v., Artjoms Kononovičs – 3. v.; 

2. klase: Vanessa Zirne – 1. v., Rihards 

Lapiņš – 2. v., Markuss Truņilovs – 3. v.;     

3. klase: Annija Ozola – 2. v.; 

4. klase: Jānis Lomakins – 2. v.;  

5. klase: Kristers Kaupiņš – 1. v., Laura 

Kokina – 2. v., Marija Karasenko – 3. v.; 

6. klase: Ričards Kristiāns Tidrihs – 1. v., 

Edgars Grakovičs – 2. v.,  Paula Šķupele – 3. v.; 

7. klase: Īvs Zvejs – 1. v., Olīvija Patrīcija 

Jermakova – 2. v., Diāna Miķīte – 3. v.; 

8. klase: Loreta Ozola – 1. v., Anastasija 

Garlukoviča – 2. v., Samanta  Daņiļčenko  – 3. v.;  

9. klase: Artūrs Kolkovskis – 2. v. 

Sākumskolas skolēnu komandas piedalījās 

matemātikas konkursā „Apdomā labi, padari 

gudri!”, kurā visvairāk punktu ieguva jauktā 1.-4. 

klašu  komanda šādā sastāvā:  Everts Martinsons 

(4. klase), Gabriela Leskavniece (3. klase), Igors 
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Šihavcovs (2. klase) un Ralfs Zaķis (1. klase). 

21. oktobrī tika piedāvāti  atjautības uzdevumi  fizikā. Skolēni piedalījās konkursā „Elektriskie 

slēgumi”, veica pētījumu „Pārtikas produktu elektrovadītspējas pārbaude” un eksperimentu „Blīvums, 

vielu īpašības”.  

Nedēļa pagāja ļoti ātri.  

Paldies visiem aktīvajiem, darboties un domāt gribošajiem skolēniem! 

Jomas nedēļas uzdevumi bija saistīti ar dažādām tēmām, bet lielāka uzmanība tika pievērsta  

veselīgam dzīvesveidam, patriotiskai audzināšanai un pētnieciskam darbam. 

 Paldies skolotājām! Dailai Daņiļēvičai par konkursu vadīšanu, uzdevumu  gatavošanu 

sākumskolas skolēniem matemātikā un dabaszinībās,  Everitai Zinārei,  Olgai Vinogradovai, Annai 

Kačkanei un Valijai Cimmerei  par interesantajiem uzdevumiem, kas tika sagatavoti un novadīti šajā  

nedēļā, visām par olimpiādes darbu veidošanu un labošanu. 

Paldies klašu audzinātājām par atbalstu! 

Olga Rožko, jomas ,,Tehnoloģiju un zinātņu pamati” MK vadītāja 

 

Jomas ,,Cilvēks un sabiedrība” pasākumi 

 

„Ir Latvijas pilna man dvēsele visa,  

Un mainīt to iespējams nava,  

Jo Latvijas vārds manu asiņu ritā  

Un manos sirdspukstos zvana.”  

/Inguna Būmane-Lūse/ 

Novembris latviešiem ir īpašs laiks. 11. novembrī atceramies Latvijas brīvības cīņās kritušos, 

18. novembrī svinam Latvijas valsts svētkus. 

Ik gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot 

Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta 

karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas 

brīvības cīnītāji. 

11. novembrī skolā viesojās 

šādi 52. kājnieku bataljona 

pārstāvji: kaprālis Juris Ozols, 

vecākais zemessargs Andis 

Žeikars, zemessargs Arnis 

Razminovičs. Skolēni uzzināja, kā 

katram no viņiem ir sākušās 

aktīvās gaitas  zemessargu rindās, 

kāpēc tas viņiem ir svarīgi un 

kāpēc viņiem ir nozīmīga Lāčplēša 

diena. Īpašu interesi audzēkņos 

izraisīja kaprāļa Jura Ozola 

stāstījums par Latvijas jaunsardzes 

organizāciju. Visi guvām ieskatu 

jaunsargu aktivitātēs. 

18. novembris ir Latvijas 

Republikas neatkarības 

atjaunošanas diena. 1918. gadā 

tagadējā Latvijas Nacionālā teātra telpās Tautas padome proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Ik 

gadus šajā dienā notiek plaši svinību pasākumi.  

17. novembrī skolā notika svinīgs pasākums, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 98. 

gadadienai. Šie ir lieli svētki gan Latvijai, gan katram no mums.  
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Skaistus, emocionālus un 

patriotiskus šos svētkus darīja mūsu 

skolas skolēni – dramatiskā pulciņa 

un skolas vokālā ansambļa 

dalībnieki. Liels paldies viņiem, 

skolotājām par priekšnesumu 

sagatavošanu, Valdim Neļķem un 

4. klases skolēnam Jānim 

Lomakinam par izjusto 

priekšnesumu „Vēstule uz bērza 

tāss”!  

Šis bija īpašs brīdis 

pirmssvētku dienā! 

Emīlija Morica, Baldones 

Mūzikas pamatskolas 5. klases 

skolniece, ir teikusi: ,,Ir jāmāk 

sapņot vaļējām acīm, ir jāmāk mīlēt no visas sirds. Mīli Latviju caur asarām un priekiem. Ir jātic un 

jāmīl, tādēļ es lūdzu: „Dievs, svētī Latviju!”.” 

Zanda Kursīte, jomas ,,Cilvēks un sabiedrība” MK vadītāja 

 

Slimību un profilakses centra ikgadējais skolu darba izvērtēšanas pasākums 

 

2. decembrī viesnīcas ,,Island Hotel” konferenču zālē notika 

Slimību un profilakses un kontroles centra organizētais seminārs. 

Tajā piedalījās Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla 

koordinatori. Seminārā tika apspriesta tēma par negatīvā stresa 

mazināšanu un pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu skolas 

ikdienas un mācību darba procesā.  

Tikšanās pirmajā daļā uzrunu teica Slimību profilakses un kontroles centra direktore Iveta 

Gavare. Skolas saņēma apliecinājumus par Veselību veicinošo skolas statusa iegūšanu, kā arī 

Atzinības rakstus par aktīvu dalību Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā (turpmāk – NVV) 

un ieguldījumu skolēnu un skolas darbinieku veselības veicināšanā.  

Ar 2016. gada aktualitātēm iepazīstināja Slimību profilakses un kontroles centra Vecākā 

veselības veicināšanas koordinatore Sanda Terela. 

Noslēdzoties skolēnu zīmējumu konkursam, NVV skolu 

tīkls ir ieguvis jaunu logo. Prezentācijās guvām 

priekšstatu par pasākumiem, kas notikuši V. Plūdoņa 

Kuldīgas ģimnāzijā un Daugavpils 13. vidusskolā un 

saistīti ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

Semināra otrajā daļā vieslektori Zuarguss un 

Lauma Žubīte no biedrības „Latvijas Intelektuālās 

Attīstības fonds” lekcijā „Iededz pozitīvisma spēku”, 

balstoties un fizioloģiskajiem procesiem cilvēkos, 

izskaidroja bērnu negatīvisma mazināšanas iespējas.  

Šķibes pamatskola arī ieguva statusu ,,Veselību 

veicinoša izglītības iestāde”. 

Iesaistoties projektā „Veselību veicinoša izglītības 

iestāde”, kā prioritātes mūsu skolā tika izvirzītas:  

1. Veselību veicinošas vides veidošana (bērniem 

un vecākiem tika sniegtas zināšanas un veidota izpratne 

par tīru un sakoptu vidi, tiek veicināta skolotāju dalība 

apmācībās par veselības veicināšanas jautājumiem). 
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2. Sabiedrības iesaistīšana un līdzdarbība veselības izglītības darbā (skolā tika īstenotas 

aktivitātes un izglītojoši pasākumi ar uztura speciālistu,  zobu higiēnistu u.c. speciālistu 

piedalīšanos; skolēnu un skolotāju iesaistīšanās dažādos sociālajos projektos, piemēram, 

viesošanās dzīvnieku patversmē, skolēnu iesaistīšanās brīvprātīgo darbā, vientuļo cilvēku 

apciemošana svētkos u.c.). 

3. Labu savstarpējo attiecību radīšana starp skolas darbiniekiem un skolēniem, kā arī skolēnu 

vidū (skolā notiek pasākumi skolēnu uzvedības un savstarpējo attiecību uzlabošanas nolūkā). 

Arī turpmāk cenšamies piedalīties Slimību profilakses un kontroles centra piedāvātās 

aktivitātēs. 

Anna Kačkane, Veselību veicinošo skolu koordinatore 

 

 

Sporta pasākumi  

 

Šķibes pamatskolā skolēnu vidū sports ir ļoti populārs. Mācību gada sākumā, 23. septembrī, 

skolas aktu zālē norisinājās Olimpiskais rīts. Sporta pulciņa (1.-4. klases) skolēni skolotājas vadībā 

bija sagatavojuši iesildīšanās kompleksu, kuru izpildīja skolas skolēni un skolotāji. Jāpiemin, ka 

Olimpiskais rīts norisinājās visā Latvijā vienlaicīgi. 

11.10.2016. un 13.10.2016. skolā notika florbola turnīrs, kurā piedalījās 1.-4. klašu skolēni. Tā 

kā florbols kļūst arvien populārāks, likumsakarīgi, ka tas tika piedāvāts skolēniem. Rezultāti: 

1. vieta – 4. klase (5 punkti); 

2. vieta – 2. klase (4 punkti); 

3. vieta – 3. klase (3 punkti); 

4. vieta – 1. klase (1 punkts). 

Rezultatīvākie spēlētāji florbolā: 

A. Kononovičs, M. Kormis (1. klase); 

M. Jermakovs, A. Plutovs (2. klase); 

R. Jakušonoks, D. Nazarovs (3. klase); 

J. Lomakins, R. K. Rozenlauks, R. Tertats (4. klase). 

 

22.11.2016. notika futbola turnīrs 1.-4. klasei. 

Futbols jau laiku laikos ir bijis iecienīts sporta veids skolēnu vidū. Skolēni labprāt iesaistās šajā 

komandu sporta spēlē. Līdzīgi kā florbola turnīrā arī futbolā klases tika sadalītas 2 apakšgrupās, kuru 

uzvarētāji cīnījās viens ar otru, kā arī zaudētāji cīnījās viens ar otru. Rezultāti: 

1. vieta – 2. klase (6 punkti); 

2. vieta – 4. klase (4 punkti); 

3. vieta – 3. klase (2 punkti); 

4. vieta – 1. klase (1 punkts). 

Rezultatīvākie spēlētāji futbolā: 

A. Kononovičs, M. Kormis, V. Jauģiete (1. klase); 

M. Jermakovs, A. Plutovs, M. Neilands, I. Šihavcovs (2. klase); 

D. Nazarovs, H. Sirmis (3. klase); 

R. K. Rozenlauks, H. Zinārs, J. Jauģietis (4. klase). 

Paldies visiem sportot gribētājiem! Nākamais pusgads solās būt turnīriem bagāts gan 

sākumskolas, gan pamatskolas skolēniem!  

Lilija Kudrjavceva, skolotāja 

 

 

Labdarības akcija ,,Ziemassvētku dāvana mazajiem draugiem” 

 

No 5. decembra līdz 16. decembrim skolā notika labdarības akcija ,,Ziemassvētku dāvana 

mazajiem draugiem”, kurā piedalīties tika aicināts ikviens skolēns, skolotājs un vecāks, ziedojot un 
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dāvinot gan barību, gan nepieciešamās lietas LLU Veterinārmedicīnas 

fakultātes (turpmāk – VMF) Klīniskā institūta mazo dzīvnieku 

patversmei Jelgavā. 

Akcijā iesaistījās daudz skolēnu, kas bija apliecinājums viņu 

līdzjūtībai, labestīgai attieksmei un mīlestībai pret dzīvniekiem, kuriem 

dažādu iemeslu dēļ nav māju un saimnieku.  

2. semestra sākumā ziedotās mantas un barība tika nogādātas 

LLU VMF Klīniskā institūta mazo dzīvnieku patversmei Jelgavā. 

Patversmes darbinieki, protams, arī kaķi un suņi, bija ļoti priecīgi.  

Liels paldies skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem par 

atbalstu un dalību šajā akcijā! Atcerēsimies Antuāna de Sent-Ekziperī 

teikto: ,,Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām.” 

Marianna Smetaņina, direktora vietniece izglītības jomā 

 

 

 

Notikumi 
Labo darbu nedēļa 

 

Jau ceturto gadu  no 17. oktobra līdz 23. 

oktobrim piedalāmies ,,Labo darbu nedēļā”.  

Šogad devāmies uz pirmskolas izglītības 

iestādi, lai atvieglotu darbinieku ikdienu un 

palīdzētu aprūpēt bērnus. Mēs mazuļus 

saģērbām un spēlējāmies. Bērni rādīja savas 

mīļākās rotaļlietas un spēles. Laiks pagāja 

nemanot. Darbinieki un bērni bija priecīgi par 

mūsu apmeklējumu. 

Strādājo t kopā, var izdarīt vairāk darbu!  

Anastasija Garlukoviča, 8. klases 

skolniece 

 

 

Skolēni un pedagogi saka paldies 

25. oktobrī Ikšķiles vidusskolā notika Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI)  

iniciatīvas ,,Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies” un 

,,Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies” noslēguma 

pasākums. Bija aicināti gan pieteiktie skolēni un 

pedagogi, gan viņu pieteicēji. 

Skolēni savus aprakstus iesūtīja par sev būtiskiem 

un svarīgiem pedagogiem, pedagogi – par skolēniem. 

Jaukā un sirsnīgā pasākuma moto: „Viens cilvēks var 

mainīt pasauli”.  

Skolotāja Elvīra Spička skolēna nominācijai 

pieteica mūsu skolas absolventus Elīnu Smetaņinu un 

Kirilu Kačkanu. Skolotāja nominācijai mani pieteica 

Elīna Smetaņina. 

Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar iesūtīto 

darbu fragmentiem, noskatīties video veltījumu 

fragmentus, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī baudīt 



8 

 

Ikšķiles vidusskolas skolēnu un mūziķa Valtera Frīdenberga priekšnesumus. 

Ar šo iniciatīvu VBTAI deva iespēju skolēniem un pedagogiem izteikt atzinību, novērtējot tos  

cilvēkus, kas viņu dzīvē bijuši īpaši nozīmīgi. Piesakot savus nominantus, iesūtīto darbu autoriem bija 

jāpastāsta par cilvēku, kurš devis kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējis ar savu piemēru vai 

konkrētu rīcību. Pavisam kopā iniciatīvai tika pieteikti vairāk nekā 140 cilvēki no visas Latvijas. 

Darot labu citiem, darām labāku arī savu dzīvi. Ar labestību, pozitīvu attieksmi, pieklājību un 

sirds siltumu varam veidot tādu vidi, kurā paši ļoti labi jūtamies. Lai labestība katrā mājo ik dienu! 

Ievērosim un novērtēsim arī līdzcilvēku labos darbus!  

Liels paldies skolotājai Elvīrai Spičkai, skolas absolventiem Elīnai Smetaņinai un Kirilam 

Kačkanam par labestību! Paldies  skolas direktorei Sandrai Pluģei, kolēģiem un skolēniem par 

atbalstu! 

Guna Lukstiņa, skolotāja 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 

 

Jau otro gadu skolas bibliotēka 

piedalās starptautiskajā projektā 

,,Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”, kuras 

galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu 

literatūras un kultūras iepazīšana. Šogad 

izvēlētā tēma bija  ,,Nākotne Ziemeļos”. 

Rīta stundas lasījumos sveču gaismu 

radītajā noskaņā 1.-3. klašu skolēni ar  

patiesu interesi klausījās norvēģu 

rakstnieka Stīna Hola grāmatas ,,Gārmana 

vasara” fragmenta lasījumu, atbildēja uz 

jautājumiem, dalījās pieredzē, kā uzveikt 

bailes no nezināmā, runāja par nākotni un 

sapņiem, meklēja globusā, kur atrodas 

Ziemeļvalstis.  

Lai jums pietiek gaismas un mīlestības šajā gada vistumšākajā laikā! 

Inese Pokule, skolas bibliotekāre 

 

Ekoskolu Rīcības dienas 

 

No 7. līdz 13. novembrim jau ceturto gadu Latvijā un 63 citās 

pasaules valstīs notika Ekoskolu Rīcības dienas. To mērķis ir pievērst 

sabiedrības uzmanību vides 

aizsardzībai, parādot saikni 

starp globālajiem 

procesiem un mūsu 

ikdienas paradumiem un 

iedvesmojot mainīt šos 

paradumus. Latvijā 

Ekoskolu Rīcības dienās iesaistījušās vairāk nekā 150 

skolas. 

Šogad Ekoskolu Rīcības dienas veltītas 17 ANO 

Ilgstpējīgas attīstības mērķiem, izceļot šādus ar vidi saistītos 

četrus mērķus: ilgtspējīgu iepirkšanos, dabas vērtību 

aizsardzību jūrā, dabas aizsardzību sauszemē un klimata 

pārmaiņu mazināšanu.  

Arī Šķibes pamatskolā notika Rīcības dienas.   

Sagatavotās aktivitātes bija ļoti daudzveidīgas. 
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7. novembrī 1.-4. klašu skolēniem notika nodarbība 

par sāls un cukura ietekmi uz cilvēka veselību. 

Rīcības dienu nedēļa šoreiz sakrita arī ar Mārtiņdienu.  

10. novembrī notika Mārtiņdienas tirgus, kurā varēja 

iegādāties skolēnu mājsaimniecībās gatavoto, audzēto 

produkciju, mudinot izmantot sezonālos dārzeņus no 

Latvijas.  

Šajā nedēļā bērni izzināja, izpētīja uztura piramīdas 

būtību un veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē. Tā kā 

pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir 

cieši saistīts ar daudzām vides tēmām. Aizvien svarīgāks 

kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, 

vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu 

pasaulē – tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. 

Skolēni zīmējumos atainoja palmu eļļas nelabvēlīgo 

ietekmi uz veselību un tropu mežu izciršanas sekas. 

Stundās šīs tēmas tika apskatītas un pārrunātas, kā arī tika 

izveidotas  uzrunas sabiedrībai par palmu eļļas kaitīgo 

ietekmi uz cilvēku. Arī skolas bibliotēkā skolēniem ir 

pieejami materiāli par pārtikas tēmu.  

Notika skolēnu aptauja par veselīgu uzturu.  

Lai apturētu neatgriezeniskas klimata pārmaiņas un saglabātu līdzšinējo līdzsvaru dabā, viens 

cilvēks nedrīkst radīt vairāk kā 3 tonnas CO2 gadā. 

Oglekļa dioksīds (CO2), kas rodas, dedzinot oglekli 

saturošu kurināmo (ogles, naftu, dabasgāzi) un izvirstot 

vulkāniem, ir galvenā siltumnīcas efektu radošā gāze. 

Ikviens cilvēks ar CO2 kalkulatoru, kas ir atrodams 

interneta adresē http://www.pdf.lv/klimats, var aprēķināt, 

kā viņa dzīvesveids ietekmē klimatu. 

Skolas audzēkņi arī  iesaistījās darbā ar CO2 

kalkulatoru.  

Rīcības dienas skolā noslēdzās  ar plakātu izstādi 

,,Pārtika un klimats”. Tos par dažādām globālajām 

problēmām un iespējām, kā tās mazināt, veidoja paši 

skolēni. 

Paldies skolotājām Gunai Lukstiņai un Dacei 

Jakušonokai, kā arī klašu audzinātājām par skolēnu aktīvo piedalīšanos šajās aktivitātēs! 

Anna Kačkane, Ekoskolas koordinatore 

 

Spēka diena 

 

16. novembrī skolā notika Spēka diena, ko 

organizēja skolēnu padome. 

Spēka dienā varēja piedalīties ikviens un 

iegūt balvas. 

Skolēnu padome organizēja 7 atrakcijas. 

Starp tām bija arī karaoke. Jebkurš, kas 

piedalījās, varēja dziedāt kopā ar saviem 

labākajiem draugiem. Starpbrīžos skolēni aktīvi 

piedalījās šajās atrakcijās. 
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Manuprāt, visiem ļoti patika un mēs, skolēnu padome, esam gandarīti, ka varējām iepriecināt 

pārējos audzēkņus un padarīt viņu ikdienu interesantāku. 

Ērika Kobjakova, 9. klases skolniece 

 

Prieka diena 

 

 14. decembrī skolēnu padome organizēja Prieka dienu, kurā varēja ar apsveikumiem iepriecināt 

savus draugus un skolotājus un piedalīties dažādos konkursos. Prieka dienas noslēgumā skolas foajē 

notika atrakcijas, kurās skolēni kopīgi dejoja, spēlēja spēles, lika puzzles. Tika organizētas dažādas 

atrakcijas, kurās varēja demonstrēt savu talantu, kā arī darbojās foto stūrītis.  

   Aicinājām skolēnus vilkt sarkanās rūķu cepurītes, veidojām „vilcienu”, sportojām un 

izklaidējāmies, klausījāmies Ziemassvētku dziesmas un spēlējām spēles. 

Nedēļas nogalē skolēnus apciemoja skolēnu padomes Ziemassvētku vecītis ar draugiem, kuri 

izdalīja uzrakstītās vēstules.  

Krista Kristiāna Markeviča, 9. klases skolniece 

 

Baltie Ziemassvētki 

 

19. decembra vakars bija 

tumšs un nepatīkami drēgns.  

7. klases skolēni kopā ar 

saviem vecākiem, brāļiem un 

māsām sapulcējās, lai piedalītos 

un palīksmotos sen gaidītajā 

klases pasākumā ,,Baltie 

Ziemassvētki”.   

 Jau oktobra beigās, 

apvienojoties talantu grupās vai 

individuāli, strādājām, gatavojot 

priekšnesumus. Pārskatījām 

senākās fotogrāfijas un 

izveidojām prezentāciju, kas 

atsauca patīkamas atmiņas par  kopā pavadītajiem notikumiem. Sagatavojām dažādas aktivitātes: 

spēles, rotaļas lieliem un maziem.  

Visjautrāk mums pagāja laiks, skolas mājturības un tehnoloģiju kabinetā cepot piparkūkas.  

Klases audzinātāja  mūs ļoti slavēja, jo visu veicām patstāvīgi un ar lielu atbildību. Kā tad citādi! 

Lielākās piparkūkas – dāvanas vecākiem, bet mazās likām svētku galdā, cienājām citus un ēdām paši.  

Pasākums izdevās lieliski! Mūsu 

sagatavotie priekšnesumi – klavierspēle, 

dejas, vingrošana, dziedāšana, anekdošu 

stāstīšana, aktierspēle – daudziem bija 

liels pārsteigums. Prieku un svētku 

noskaņu radīja arī rotaļas, dejas un aktīvā 

vingrošana kopā ar vecākiem. 

7. klases skolēni vēlas pateikties 

saviem vecākiem un ģimenes locekļiem, 

ka viņi atrada iespēju ierasties uz 

pasākumu un kopīgi ieskandināt baltos 

Ziemassvētkus. 

 Margarita Jauģiete, 7. klases skolniece 

 Redaktore Sarmīte Višķere 


