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2019. gada janvāra numurs 

 

Laiks paskrējis nemanot 

 

Klāt 2018./2019. m. g. 1. semestra noslēgums. 

Katrs mācību gads nosacīti paiet kādā zīmē, ievērojama 

notikuma raksturotājā.  

Šāds notikums ir arī ne tikai pagasta izglītības iestāžu, 

bet arī visa pagasta dzīvē, proti, ar 2018. gada 1. septembri 

Nākotnē darbojas viena izglītības iestāde, kas apvieno 

pamatizglītību un pirmsskolas izglītību apgūstošo bērnu loku. 

Pamatizglītības programmā strādājošie pedagoģiskie darbinieki atraduši iespēju piedāvāt savas 

zināšanas pirmsskolas audzēkņiem. Tā pirmsskolā darbojas ne tikai pazīstamie tautu deju un angļu 

valodas pulciņi, bet arī ritma deju, papīra plastikas pulciņi. 

Ar pirmsskolas posma audzēkņiem pēc nepieciešamības darbojas arī speciālais pedagogs. 

Neaizpildīta vakance pirmsskolas posmā ir psihologs. 

2018. gada novembrī ir apstiprinātas jaunās valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kuras 

nosaka, ka ar 2018./2019. m. g. mācību process tiek organizēts kā rotaļnodarbība dienas garumā, 

aizstājot tradicionāli ,,iezīmēto” (pazīstamo) rotaļnodarbību laiku.  

Būtisks akcents liekams uz bērna patstāvīgu darbošanos un skolotāja profesionalitāti, vērtējot 

bērna progresu un virzot viņu uz tālāku izglītojošā materiāla teorētisku un praktisku apguvi. 

Pirmsskolas izglītības skolotāji savā darbā jau šajā mācību gadā pamazām ievieš jauno valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīniju saturu. 

Pamatizglītības pakāpē pats būtiskākais 2018./2019.  m. g. uzdevums ir aprobēt jaunas pieejas 

mācību satura apguvē, ko nosaka Šķibes pamatskolas darbība ESF projektā ,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā”. Kā piemēru varu minēt skolotājas Olgas Rožko darbu 7. klasē ģeogrāfijas mācību 

priekšmeta apguves organizēšanā, skolotājas Everitas Zināres darbu 6., 7., 8. klasēs matemātikā, 

skolotājas Daces Jakušonokas darbu 7. klasē vizuālās mākslas mācību priekšmeta apguves 

organizēšanā. Jaunas pieejas mācību satura apguvē atsevišķās klasēs vai atsevišķās tēmās aprobē arī 

skolotājas Anna Kačkane, Lilija Kudrjavceva, Zanda Kursīte. 

Vērojot skolotāju vadītās stundas, var teikt, ka tās kļuvušas interesantākas, vairāk vērstas uz 

skolēnu praktisko darbošanos un prasmi pašiem novērtēt sasniegto. Kopumā var secināt, ka ir 

jāpalielinās skolēna paša atbildībai par savu mācīšanās procesu un rezultātu. 

Kā palīgs skolotāju darba organizēšanai mācību stundā vasarā ir iegādāti 14 planšetdatori ar 

mērķi produktīvāk veikt diferencēto darbu ar skolēniem mācību stundu laikā.  

Par godu mūsu valsts nozīmīgai jubilejai skolai bijusi un būs iespēja arī 2019. gadā piedalīties 

dažādos pasākumos, kas tiek finansēti iniciatīvas  ,,Latvijas skolas soma” ietvaros. Katrs skolas 

audzēknis no 2018. gada 1. septembra līdz 1. decembrim jau ir piedalījies vismaz vienā iniciatīvas 

finansētā pasākumā.  
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Jau 2. gadu skola darbojas ESF projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, kā ietvaros jau 2. semestra sākumā tiks piedāvātas izbraukuma aktivitātes mācību centrā 

,,Password” 4.-8. klašu skolēniem dabaszinību mācību cikla kompetenču attīstībai.  

Ne tik organizēti un raiti iepriekšminētā projekta ietvaros veicās velosipēdistu braukšanas 

apliecību iegūšana. Cerams, ka 2. semestrī plānotais izdosies un velosipēdistu braukšanas apliecības 

tiks iegūtas. 

Novēlu skolēniem attīstīt savu prātu, izmantojot dažādus piedāvājumus. 

Pedagoģiskajam kolektīvam novēlu veselību un izturību. 

Vecākiem novēlu saprast, ka jūsu bērni ir jūsu labklājības ,,atslēga” ilgtermiņā, bet katrs jauns 

cilvēks ir arī valsts kopējās nākotnes veidotājs. 

Lai mums visiem kopā ražīgs 2019. gads! 

Sandra Pluģe, skolas direktore 

MĒS LEPOJAMIES  

 

Labākie mācību darbā 
 

Ir noslēdzies 2018./2019. mācību gada 1. 

semestris.  

28 skolēni varēja priecāties par saviem 

sasniegumiem. Tikpat čaklo darba rūķu mācību darbā 

bija arī pagājušā mācību gada 1. semestra beigās.  

2018./2019. mācību gada 1. semestri ar 8-10 

ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza 8 skolēni: 

1. rinda no kreisās puses: Kristers Niks Vīksne 

(1. kl.), Mārtiņš Daniels Silavnieks (1. kl.),  Adrians 

Kačkans (1. kl.), 

2. rinda no kreisās puses: Oskars Balodis (3. kl.), 

Šarlote Tervite (3. kl.), Markuss Ikvils (4. kl.), 

fotogrāfijā nav Selīnas Maksimovas (1. kl.) un 

Eritas Siļinas (3. kl.), 

ar 7-10 ballēm (vai pielīdzinātu 

vērtējumu) beidza 20 skolēni: 

1. rinda no kreisās puses: Roberts 

Muižnieks (1. kl.), Jeļena Piļenoka (1. kl.), 

Pjotrs Piļenoks (2. kl.), Melānija 

Kolkovska (2. kl.), Matīss Kormis (3. kl.),  

2. rinda no kreisās puses: Gundars 

Zirnis (2. kl.), Dārta Erno (2. kl.), Alise 

Griestiņa (3. kl.), Diāna Iņķe (2. kl.), 

Rihards Lapiņš (4. kl.), 

3. rinda no kreisās puses: Annija 

Muižniece (5. kl.), Annija Ozola (5. kl.), 

Laine Silova (4. kl.),  

4. rinda no kreisās puses: Marija 

Karasenko (7. kl.), Olīvija Patrīcija 

Jermakova (9. kl.), Margarita Jauģiete (9. 

kl.), Ričards Jakušonoks (5. kl.), 
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fotogrāfijā nav Karolīnas Pahomovas (5. kl.), Kristera Kaupiņa (7. kl.). 

Par skolēnu veikumu priecājas arī skolotāji un bērnu vecāki. Paldies vecākiem un skolotājiem 

par ieguldīto darbu audzēkņu izaugsmes veicināšanā! 

 

Labākie olimpiādēs 

 

Atzinība par 1. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu bioloģijas olimpiādē 9. klasei (Īvs Zvejs, 

skolēns, Anna Kačkane, pedagogs). 

 

JAUNĀS SEJAS SKOLĀ 

 

Alise Dzelzkalēja 
   

Es esmu Alise Dzelzkalēja, mācu tautas dejas Šķibes pamatskolā. 

Jau kādu laiku zināju, ka gribu būt skolotāja, bet nebiju domājusi, ka 

mācīšu tautas dejas. Kādreiz domāju, ka mācīšu fiziku vai matemātiku, 

jo tieši šie mācību priekšmeti bija mīļākie. Esmu pabeigusi Jelgavas 

Spīdolas ģimnāziju. Tur mācījos vides novirziena klasē. Pastiprināti 

apguvu fiziku, ķīmiju un bioloģiju. Bet dzīve ir neparedzama, esmu 

kļuvusi par neaprakstāmi skaistas, bet arī grūtas profesijas pārstāvi. 

Pagaidām vēl studēju un apgūstu deju kolektīva vadītāja 

profesiju. Arī pati dejoju tautas deju ansamblī „Jaunība”, tāpēc neesmu 

aizmirsusi, kā ir būt dejotājam. Šis tautas mākslas veids ļauj man 

izteikt piederību Latvijas valstij.  

Šajā skolā strādājot, ceru uz produktīvu sadarbību un skaistu 

iznākumu, kā arī vēlos, lai bērniem būtu prieks dejot un viņu vecākiem 

skatīties! 

Alise Dzelzkalēja, tautas deju pulciņa vadītāja 

 

Andris Deiko 

 

Šķibes pamatskolā ar 1. septembri darbu ir uzsācis Andris Deiko. Viņš pasniedz mājturības un 

tehnoloģiju stundas 5.-9. klašu zēniem. 

(redaktores Sarmītes Višķeres piezīme) 

Tatjana Savicka 

 
2019. gada 7. janvārī Šķibes pamatskolā sāka strādāt Tatjana Savicka. Viņa pasniedz angļu 

valodas stundas 6.-9. klašu skolēniem. 

(redaktores Sarmītes Višķeres piezīme) 

 

LATVIJAS SIMTGADE 

Latvijai 100! 

 

Simts gadi ir nozīmīgs periods mūsu valstij. Mēs varam ar cieņu un godu svinēt šo 

notikumu. Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums Latvijas labklājībā. Arī 

valsts simtgades svinību galvenais vēstījums skan: „ES ESMU LATVIJA!” Tas atgādina, ka Latvijas 

galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un 

pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. 

Mūsu valsts pirms 100 gadiem ieskanējās ar Baumaņu Kārļa „Dievs svētī Latviju!”. Šī dziesma ir 

saglabājusies kā mūsu valsts simbols.  
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Mūsu valsts vēsturē ir pierakstītas daudzas lapaspuses. 

Daļa no tām ļoti skaudras, bet ir arī priecīgas. Valsts svētku 

pasākumā skolā svarīgākās nodaļas šajā atmiņu grāmatā 

pārlapoja 9. klases skolēni Amanda Ieva Tutāne, Margarita 

Jauģiete, Īvs Zvejs. Piedalījās skolas vokālais ansamblis. 

Dzejoļus runāja paši autori, mūsu skolas skolēni. 

Mūsu vieta ir šeit, starp zilākajiem ezeriem un 

dzeltenākajām rudzu druvām, starp garākajām priedēm un 

varenākajiem ozoliem, pie tuvākajiem draugiem un mīļākās 

ģimenes, mūsu vieta ir šeit, LATVIJĀ! 

Paldies skolas vadībai par Latvijas simtgades kliņģeri, 

paldies pasākuma vadītājiem Margaritai Jauģietei, Amandai 

Ievai Tutānai un Īvam Zvejam. 

Paldies skolotājām Lilijai Kudrjavcevai un Veltai Jansonei par palīdzību pasākuma tapšanā. 

Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” MK vadītāja  

 

Latvijas patriots 

 

15. novembrī skolā notika pasākums ,,Latvijas patriots’’, kuru vadīja skolēnu padome. Bija 

dažādas aktivitātes un uzdevumi, kurus veica 1.-9. 

klašu skolēni. Viņi veidoja puzles, darināja 

karodziņus, uz sejas zīmēja Latvijas karogus un 

salika Latvijas un skolas himnas vārdus pareizā 

secībā. 

Man visvairāk patika ,,Kahoot!’’ interaktīvais 

tests, jo skolēni izmantoja mobilos telefonus, lai 

atbildētu uz dažādiem jautājumiem par Latvijas 

simtgadi.  

Pasākumu bija ļoti interesanti organizēt, un, 

manuprāt, darbs ir labi padarīts.  

Mēs tiešām esam Latvijas patrioti. 

Paldies visiem, kas piedalījās. 

Amanda Ieva Tutāne, 9. klases skolniece 

 

JAUNAS IESPĒJAS 

 

Mācās arī pedagogi 
 

Šķibes pamatskolas pedagogi gūst pieredzi un zināšanas 

ārvalstīs, strukturētos kursus apmeklēja Erasmus + 

programmas 1. pamatdarbības skolu izglītības sektora 

mobilitātes projekta „Pedagoģiskā personāla profesionālā 

pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai” (Nr. 

2018-LV01-KA101-046779). ietvaros. 

Projekta ietvaros bija iespēja gūt pieredzi strukturētos 

kursos „Klases vadības risinājumi skolotājam” Florencē, 

Itālijā. Kursus no 14.10.2018 līdz 21.10.2018 no mūsu 

novada apmeklēja arī pārstāvji no Svētes pamatskolas un 

Staļģenes vidusskolas. 

Dalība kursos deva iespēju arī satikt kolēģus no citām 

Eiropas valstīm, iepazīt citu valstu pieredzi izglītības reformu 

norisē, uzzināt par inovācijām un meklēt jaunas sadarbības iespējas ar citu valstu kolēģiem. Papildus 
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apmācībām varējām aplūkot Florences kultūrvēsturiskos objektus un muzejus, kas bija liels 

piedzīvojums un  baudījums. 

Kursos gūtas zināšanas, pieredze un atziņas par tēmu „Klases vadības risinājumi skolotājam”.   

Viena no piedāvātajām nodarbībām bija  par „Apgriezto klasi” vai „Apvērsto klasi”, kur 

skolēniem tiek piedāvāta metode mācīties „otrādi”. Nodarbību laikā tika arī praktiski veidoti apraksti 

„Apgrieztās klases” nodarbībām un ar tām iepazīstināti citi kursu dalībnieki. 

Īpašs ir 4 B princips: 1) BRAIN (smadzenes) – domā vispirms pats; 2) BOOK (grāmata) – lasi, 

meklē informāciju; 3) BUDDY (draugs) – pajautā draugam, sadarbojies; 4) BOSS (šajā gadījumā – 

skolotājs) – konsultējies ar skolotāju (viņš ir procesa virzītājs un konsultants).  

Lai skolotājs varētu organizēt mācību saturu jaunā veidā, bija iespējams praktiski apgūt un lietot 

dažādas datorprogrammas un mācību vides: Edmodo, Learning Apps, 

Kathoot; Classroomscreen, Geoguessr, Luricstraining, Plickers.  

Atliek tikai pašiem kursu dalībniekiem pamatīgāk iepazīt visas to 

daudzveidīgās iespējas un aktīvi trenēties lietošanā. 

Tomēr visvērtīgākā bija informācija par Polijas, Rumānijas, 

Igaunijas, Spānijas, Francijas valstu kultūru, izglītības sistēmu, mācību 

metodēm, darba organizācijas formām. No šīm valstīm bija ieradušies 

pārējie kursu dalībnieki, Kursa ievadā un nodarbību laikā viņi piedāvāja 

prezentācijas par savām skolām. 

Tagad atliek izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus strukturēto 

kursu laikā apgūto paņēmienu un metožu pārnesei novada izglītības 

iestāžu mācību satura uzlabošanai, kā arī dalīties pieredzē ar kursos 

gūtajām zināšanām ar skolas un visa novada izglītības iestāžu kolēģiem. 

Dace Jakušonoka, skolotāja, kursu dalībniece 

 

ESF projekta ,,Pedagoģiskā personāla profesionālā 

pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai”  

 
Laika posmā no 13. līdz 19. oktobrim es, skolotāja Lilija 

Kudrjavceva, devos gūt jaunas zināšanas uz Beļģijas galvaspilsētu 

Briseli. Tā kā Šķibes pamatskola piedalās  ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”, šī bija 

lieliska iespēja, lai iepazītos ar dažādām metodēm un rīkiem kompetenču un projekta pieejas 

īstenošanā mācību saturā, uzklausītu citu valstu pieredzi un dalīties ar savējo. Protams, bija iespēja arī 

iepazīties ar Beļģijas izglītības iestāžu aprīkojumu, iekārtojumu un mācību materiāliem.  

Tā kā komandējumam bija dota tikai nedēļa, tad šis laiks bija jāpavada ļoti intensīvi, lai pēc 

iespējas vairāk varētu iegūt no redzētā un dzirdētā. Lekcijas un prakstiskās nodarbības notika visas 

dienas garumā vienā no interešu izglītības centriem netālu no Briseles. Nodarbībās piedalījās 3 

Jelgavas novada skolu pārstāvji, skolotāji no Itālijas, Spānijas, Slovēnijas, Somijas, Polijas, Horvātijas. 

Lekcijas vadīja pasniedzējs Alessandro Gariano no Itālijas. Nedēļas laikā tika gūts ieskats par 

kompetencēm, kuras skolēni apgūst Eiropā, par uzņēmējdarbības iespējām skolā, vērtēšanas prasībām 

un kritērijiem, digitālām platformām un praktiskām aktivitātēm, lai mācību procesu padarītu 

interesantāku un vairāk vērstu uz praktiskām darbībām, kā arī par starppriekšmetu saikni.  

No mācībām brīvajā laikā tika apskatīta Brisele, tās vecpilsēta un, protams, Eiropas parlamenta 

ēka. Bija iespēja apskatīt ,,mobilo klasi” jeb ,,Future Classroom Lab”, kurā solus, krēslus un visu 

klases vidi var iekārtot pēc nepieciešamības – grupu darbiem, projekta darbu aizstāvēšanai un citām 

aktivitātēm. Lielu interesi raisīja iespēja darboties prakstiskajā nodarbībā ,,Dis – code open day” – 

nodarbības mērķis bija vienkāršu un beigās jau sarežģītāku robotu programmēšana. Jāpiebilst, ka 

programmēšanu veica skolēni aptuveni vecumā no 9 – 12 gadiem. Arī man bija iespēja programmēt 

vienkāršu robotu, un tas pat izdevās diezgan veiksmīgi.  

Nedēļa Briselē bija jauniem iespaidiem bagāta, kas vēl aizvien saistās ar pozitīvām emocijām un 

jaunu pieredzi.  

Lilija Kudrjavceva, skolotāja, kursu dalībniece 
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INTERESES 

 

LATVIJAS SKOLAS SOMA 

 

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem 

un jauniešiem, tajā skaitā arī Šķibes pamatskolas skolēniem.  

Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt 

un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās 

inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. 

Septembrī ar grandiozu multimediālu koncertu tika atklāta iniciatīva. Pasākumu arēnā Rīga 

apmeklēja 5 Šķibes pamatskolas skolēni, kuri dalījās savos iespaidos un gūtajās zināšanās ar 

klasesbiedriem, tādējādi popularizējot iniciatīvas mērķus. 

1. mācību pusgadā skolēniem bija iespēja iepazīt un apmeklēt pasākumus. 

Pie 1.-4. klašu skolēniem viesojās nevalstisks profesionāls Rīgas teātris „Dirty Deal Teatro” ar 

izrādi „Vai otrā grupa mani dzird?”. Skolēniem klātienē bija iespēja tikties ar tādiem māksliniekiem kā 

Gatis Gāga, Liena Šmukste un Karīna Tatarinova. 

5., 6. un 7. klašu skolēni tikās ar Latvijas Dabas muzeja darbiniekiem, kuri piedāvāja iespēju 

skolēniem iepazīties ar Latvijas dabu un kultūrvēsturisko mantojumu. Šīs grupas skolēniem bija iepēja 

doties arī uz Ozolnieku tautas namu, lai noskatītos vienu no Latvijas simtgades filmām „Bille”. 

8. klases skolēni 15. novembrī devās uz Latvijas Nacionālo teātri, lai klātienē vērotu, kā pirms 

100 gadiem tika dibināta Latvijas valsts. Jaunieši 

apmeklēja multimediālu teātra izrādi „Tikšanās 

vieta – Rīgas pilsētas II teātris.”. Skolēniem bija  

iespēja pašiem personīgi atgriezties 100 gadus senā 

pagātnē Rīgā Pilsētas II teātrī, kur kopā sanāca gan 

drosmīgi un stratēģiski valstiski domājoši, gan 

vienkārši avantūristiski noskaņoti un nejauši 

iesaistīti cilvēki, kas pieņēma vēsturisko Latvijas 

Republikas proklamāciju. Starp patriotiski un 

jūsmīgi noskaņotajiem bija arī skeptiski un visu 

apšauboši cilvēki, starp gudriem un erudītiem – 

apjukuši.  

9. klases skolēni 11. novembrī devās uz 

Dailes teātri. Skolēni apmeklēja izrādi „Planēta 

NR. 85”. Izrāde stāsta par kādu puisi, kas iemanto 

brīnumainu iespēju ceļot laikā. Šajā ceļojumā viņš 

satiek savus vecākus un vecvecākus. Satiek savu 

pagātni un savus senčus, lai atrastu ceļu atpakaļ 

pats pie sevis un savas būtības un saprastu, cik 

brīnišķīga un vērtīga patiesībā ir viņa dzīve. 

Arī nākamajā 2019. gadā Šķibes pamatskolas 

skolēniem būs iespēja uzzināt, iepazīt un izpētīt 

Latvijas kulturvēsturisko mantojumu, inovācijas, 

tikties ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, 

izmantojot iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 

resursus. 

Lilija Kudrjavceva, 8. klases audzinātāja 

 

8. klases skolēni un audzinātāja pirms 

izrādes „Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II 

teātris” 
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EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS 

 

Ekoskolu Rīcības dienas ir plaša ikgadēja 

vides kampaņa Latvijā, kurā aicināta piedalīties 

ikviena Latvijas skola, ar mērķi uzrunāt sabiedrību, 

vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un 

ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs 

problēmas mazināt. Šogad kampaņa notika no 29. 

oktobra līdz 4. novembrim un bija veltīta Vides 

izglītības fondam un arī Eiropas Savienībā īpaši 

svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam. 

Ievērojot, ka plastmasa ir arī būtisks Baltijas jūras 

piesārņojuma avots, kampaņas kopējā tēma ir „NĒ 

vienreizlietojamai plastmasai!”. Vairāk nekā 150 

skolu ieplānoja aktivitātes visas nedēļas garumā. 

Tika rīkotas gan izglītojošas nodarbības, gan praktiskas darbnīcas ikdienā noderīgu ilgtspējīgu 

priekšmetu radīšanai, gan arī veiktas sociālas aptaujas un motivējošas akcijas videi draudzīgākiem 

ieradumiem. 

Arī Šķibes pamatskola katru gadu atbalsta Rīcību dienas un plāno savas aktivitātes. Šogad 

Rīcības dienu ietvaros pētījām, izzinājām un integrējām mācību saturā tēmu „Nē vienreizlietojamai 

plastmasai!” Skolēni noskatījās filmu ,,Plastmasas maisiņa ceļš” par plastmasas ietekmi uz apkārtējo 

vidi. Pēc filmas noskatīšanās 1.-2. klašu skolēni zīmējumos atspoguļoja tēmu ,,Dzīve bez plastmasas!”. 

3.-4. klašu skolēni izveidoja rīcības plānu ,,Nē – plastmasai!’’. 5.-7. klašu skolēni izveidoja infografiku 

par plastmasas iedarbību uz apkārtējo vidi. 5.-9. klašu skolēniem tika organizēts plakātu konkurss ,,Nē-

plastmasai!”. Lietišķās mākslas pulciņš rīkoja darbnīcu ,,Plastmasas izstrādājumu otrreizēja 

izmantošana sadzīves priekšmetu darināšanā”. Rīcības nedēļas noslēgumā vides izglītības pulciņa 

dalībnieki un Ekopadome informēja sabiedrību par plastmasas ietekmi uz vidi (uz katras dzīvojamās 

mājas ziņojuma dēļa tiks izlikta infografika ,,Nē-plastmasai!”). Secinājām, ka nemaz nav tik grūti būt 

tādiem, lai apkārt radītu veselīgu un draudzīgu vidi. Tikai nedaudz jāpadomā un jārīkojas. 

Paldies skolotājām Dacei Jakušonokai, Zandai Kursītei un Olgai Rožko par skolēnu aktīvo 

piedalīšanos šajās aktivitātēs!  

VISI KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ! 

Anna Kačkane, Ekoskolas darba koordinators 

 

Rīcības dienas skolā 

 

No 29. oktobra līdz 4. novembrim  skolā tika organizētas Rīcības dienas. 

Katras  klases skolēniem bija iespēja  piedalīties akcijā ,,Plastmasai – nē!”. 

Paldies skolēniem par aktīvu iesaistīšanos. Īpaši gribētos atzīmēt skolēnus, kuru infografikas bija 

ļoti rūpīgi pārdomātas: 

5. klase – Annija Muižniece, Evita Deiko, Annija Romanovska, 

6. klase – Gabriella Tervite, Rainers Gruzdovs, 

7. klase – Marija Karasenko, Ruslana Kapicka. 

5. novembrī skolā tika organizēta bioloģijas olimpiāde, kurā piedalījās 8 devītās klases skolēni.   

Skolas Atzinības rakstus saņēma: 

Īvs Zvejs – 1. v. 

Olīvija Patrīcija Jermakova – 2. v. 

Margarita Jauģiete – 3. v. 

26. novembrī 1.-9. klašu 38 labākie matemātiķi piedalījās skolas olimpiādē. 

Skolas Atzinības rakstus saņēma 22 olimpiādes uzvarētāji: 

1. klase:  Selīna Maksimova – 1. v., Adrians Kačkans – 2. v., Mārtiņš Daniels Silavnieks – 3. v., 

2. klase: Gundars Zirnis – 3. v., 
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3. klase: Oskars Balodis – 2. v., Matīss Kormis – 3. v., 

4. klase: Rihards Lapiņš – 1. v., Markuss Ikvils – 2. v., Vanessa Zirne – 3. v., 

5. klase: Annija Muižniece – 1. v., Mārtiņš Zambergs – 2. v., Annija Ozola – 3. v., 

6. klase: Jānis Lomakins – 1. v., 

7. klase: Marija Karasenko – 1. v., Kristers Kaupiņš – 2. v., Laura Kokina – 2. v., Jūlija 

Semjonova – 3. v., Emīls Balodis – 3. v., 

8. klase: Ričards Kristiāns Tidrihs – 2. v., 

9. klase: Īvs Zvejs – 1. v., Katrīna Kononoviča – 2. v.,  Olīvija Patrīcija Jermakova – 3. v. 

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

 

NOTIKUMI SKOLĀ 

 

Sakopjam savu pagastu 
 

18. oktobrī, piedaloties akcijā „Labo darbu nedēļa 

2018”, mēs, 6. klases skolēni, sakopām mūsu pagastu.  

Savācām pudeles, papīrus, stiklus un gružus. Tālāk 

devāmies sakopt dabas taku un baseina apkārtni. Tur 

atradām daudz dažādu atkritumu un drazu.  

Šo paveikto darbu mēs reģistrējām 

labodarbunedela.palidzesim.lv mājaslapā, lai arī citi 

redz, ko esam paveikuši.  

Priecājamies par labi padarīto darbu un ceram, ka 

arī citi pagasta iedzīvotāji un viesi priecāsies par tīru 

vidi ap mums. 

Gabriella Tervite, 6. klases skolniece 

 

Helovīna pasākums 

 

19. oktobrī skolēnu padome organizēja Helovīna 

pasākumu, kurā bija dažādas atrakcijas, konkursi un diskotēka. 

Skolēni piedalījās dažādās atrakcijās. Spēlē „Zirnekļu 

meklēšana” dalībniekiem makaronos bija jāatrod gumijas 

zirnekļi. Atrakcijā „Boolings” skolēniem tika  pārbaudīta 

precizitāte bumbiņas mešanā pa mērķi, kas bija papīra glāzīte 

piramīdas virsotnē. Bija jāmet tā, lai pati piramīda netiktu 

izjaukta. „Baiļu istabā” skolēni devās pārbaudīt savu drosmi.  

Dienas garumā bija iespēja piedalīties konkursā „Ko tu 

zini par Helovīnu?”.  Tajā skolēni varēja pārbaudīt zināšanas par 

šiem svētkiem. 

Diskotēkas laikā notika modes skate. Tajā tika vērtēti bērnu lieliskie kostīmi. 

Diena bija fantastiska! 

Īvs Zvejs, 9. klases skolnieks 

 

Likteņdārza sveču konkurss 

Gatavojoties Latvijas Republikas simtgadei, no 1. 

oktobra līdz 5. novembrim 6. klases skolēni piedalījās 

Likteņdārza organizētajā sveču konkursā. 

Konkursa mērķis bija savākt pēc iespējas vairāk parafīna 

un vecās sveces, ko vēlāk pārkausēja jaunās svecēs. Šajā 

konkursā piedalījās 150 klases no 74 Latvijas skolām, kopā 
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savācot 1704,18 kilogramus sveču materiāla. Savāktais materiāls ar SIA „Baltic Candles” palīdzību 

tika izliets 826 jaunās lielās svecēs. 18. novembrī Latvijas dzimšanas dienas svinību pasākumā 

Likteņdārzā no tām veidoja sveču kompozīciju atbilstoši katra reģiona skolēnu savāktā materiāla 

apjomam. 

6. klases skolēni mēneša laikā kopīgi savāca 16 kilogramu sveču. Esam lepni, ka piedalījāmies 

konkursā un ka arī mēs ieguldījām savu darbu Latvijas simtgadei veltītajā pasākumā. Kā pateicību par 

mūsu darbu ieguvām svecīti, kas tika izlieta no Zemgales reģionā savāktā sveču materiāla. 

Liels paldies vecākiem un skolas direktorei par atbalstu! 

Marianna Smetaņina, 6. klases audzinātāja 

 

Rūķu diena 

 

13. decembrī skolēnu padome organizēja Rūķu 

dienu. Katru starpbrīdi skolēniem bija iespēja 

piedalīties dažādās aktivitātēs. Viņi varēja dziedāt 

karaoke izvēlētās Ziemassvētku dziesmas un dejot, 

veidot skaistas un krāsainas apsveikuma kartītes, 

izsaiņot dāvanas, piemēram, maza dāvana, kas 

iesaiņota vairākos papīros, bija jāizsaiņo ar cimdiem 

rokās.  

1.-4. un 5.-9. klašu skolēniem izveidojām 

interesantu erudītu spēli par Ziemassvētkiem. Uz 

jautājumiem vajadzēja atbildēt, izmantojot mobilos 

telefonus. Spēles beigās suminājām katras grupas trīs 

uzvarētājus.  

Manuprāt, šis pasākums bija interesants, jo skolēni aktīvi piedalījās radošajās aktivitātēs. Visi 

dalībnieki priecīgi dejoja un dziedāja. Skolēnu padomes pārstāvji centās izdomāt tādas aktivitātes, lai 

tās patiktu visiem. 

Visu nedēļu skolā darbojās arī Ziemassvētku pasts. Audzēkņu gatavotās apsveikuma kartītes 

saņēma gan skolēni, gan skolotāji. 

Mums bija prieks par atsaucību un aktivitāti. 

Paldies visiem, kas piedalījās! 

Diāna Miķīte, 9. klases skolniece 

 

Radošā darbnīca „Zem rūķa cepures” 

 

Es priecājos, ka skolā decembrī bija iespēja organizēt radošo darbnīcu skolēniem un viņu 

ģimenēm, kurā varēja darboties un radīt interesantas lietas bērni kopā ar vecākiem. Radošā darbnīca 

„Zem rūķa cepures” bija turpinājums rūķu tematikai, kas iesākās 2017. gada nodarbībā „Ziemassvētku 

rūķis”.  

Visi atnākušie varēja izgatavot rūķu cepures, 

panašķēties, parunāties un jauki pavadīt laiku kopā 

ar savu ģimeni. Arī šajā nodarbībā skolēniem bija 

pašiem savs zīmēšanas stūrītis.  

Darbnīcā uz vietas bija daudz dažādu 

materiālu darbam. Katrs dalībnieks kaut ko bija 

atnesis līdzi no mājām.  

Paldies dalībniekiem par atsaucību un 

radošajām idejām.  

Dace Jakušonoka, vizuālās mākslas skolotāja 
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Saldā ekskursija 

 
Mūsu klase 8. novembrī  brauca ekskursijā uz Rīgu. Mēs apmeklējām konditorejas fabrikas 

„Laima” šokolādes muzeju. Tur mums 

stāstīja, kā un no kā gatavo šokolādi. 

Mums bija iespēja arī pašiem pagatavot 

konfektes. 

Šokolādes muzejā bija daudz 

dažādu interesantu aktivitāšu. Citu 

klašu skolēniem arī ieteiktu doties turp 

ekskursijā. 

Nobeigumā braucām uz batutu 

parku „Jump Space”. 

Un visiem diena bija izdevusies! 

Laine Silova, 4. klases skolniece 

 

Nākotnes ciema bibliotēkā 

 

Nākotnes ciema bibliotēkas vadītāja Inta Vīksna 

18. decembrī uzaicināja 3. klases skolēnus uzstāties 

bibliotēkas telpās ar savu sagatavoto lugu „Ziemassvētki 

mežā”, lai godinātu Glūdas pagasta čaklākos lasītājus. 

Interesanti bija uzzināt, ka aktīvākais lasītājs 2018. 

gada laikā ir izlasījis 142 grāmatas. 

Uztraukums bija liels. Bērni tekstu bija 

iemācījušies labi. Beigās prieks bija gan skatītājiem par 

izteiksmīgo sniegumu, gan mazajiem aktieriem par 

nelielām pārsteiguma dāvaniņām, ko bija sagatavojusi 

bibliotēkas vadītāja Inta Vīksna. 

Sarmīte Višķere, 3. klases audzinātāja 

  

PATEICĪBA 
 

Paldies uzņēmumiem, to īpašniekiem 

un privātpersonām, kuri 2018. gadā ir 

ziedojuši līdzekļus Šķibes pamatskolas 

ārpusklases pasākumu organizēšanai: 

ZS ,,Ziemeļi”; 

SIA ,,ONYX INTERNATIONAL”; 

SIA ,,Ergolukss”; 

SIA ,,DAILE AGRO”; 

SIA  ,,Būvfirma Vītols”; 

ZS ,,ZIEDI”; 

Valdai Antonovai; 

Laimonim Antonovam. 

Paldies vecākiem Sandrai Berņickai un Rainai Vīksnei par loterijas organizēšanu! 

Sandra Pluģe, skolas direktore 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


