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MĒS LEPOJAMIES
Labākie mācību darbā
2019./2020. mācību gada 1. semestris ir aizritējis.
Īpašāk priecāties par saviem sasniegumiem varēja 21
skolēns.
2019./2020. mācību gada 1. semestri ar 8-10 ballēm (vai
pielīdzinātu vērtējumu) beidza 4 skolēni:
Dāvids Polukejevs (1. kl.), Oskars Balodis (4. kl.), Marta
Micko (1. kl.) Šarlote Tervite (4. kl.),

ar 7-10 ballēm (vai pielīdzinātu
vērtējumu) beidza 17 skolēni:
1. rinda no kreisās puses: Fēlikss
Rēderis (1. kl.), Justs Romanovskis (1.
kl.), Kristers Niks Vīksne (2. kl.), Adrians
Kačkans (2. kl.),
2. rinda no kreisās puses: Pjotrs
Piļenoks (3. kl.), Evija Upmane (3. kl.),
Jeļena Piļenoka (2. kl.), Roberts
Muižnieks (2. kl.), Paula Zariņa (1. kl.),
3. rinda no kreisās puses: Gundars Zirnis (3. kl.), Dārta Erno (3. kl.), Alise Griestiņa (4. kl.),
Melānija Kolkovska (3. kl.),
4. rinda no kreisās puses: Marija Karasenko (8. kl.), Markuss Ikvils (5. kl.), Annija Muižniece (6.
kl.), Diāna Iņķe (2. kl.).
Par skolēnu veikumu priecājas gan skolotāji, gan vecāki.
Paldies vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu audzēkņu izaugsmes veicināšanā!

Valsts un Zemgales novada pasākumi
3. vieta VUGD konkursā (literāro darbu grupā 5.-8. kl.) ,,Dūmu detektors – mans dzīvības
glābējs” (Jēkabs Jauģietis, Haralds Zinārs, 7. klases skolēni, Marianna Smetaņina, pedagogs).
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Tikšanās pie Ziemassvētku eglītes
Gluži nemanot, aizritējis vēl viens gads.
Gaismas, cerību, labestības un piedošanas laikā
labāk spējam ieraudzīt to, kam ikdienas steigā
esam pagājuši garām. Saredzam gaismu, ko
izstaro silts smaids, labs vārds, mīļums.
Decembris ir laiks, kad vairāk nekā parasti
gribam citiem kaut ko mīļu dāvināt un dāvanas
saņemt arī paši.
Ceturtdien, 19. decembrī, visa kuplā skolas
saime sanāca pie Ziemassvētku eglītes skolas zālē.
Katra klase priecēja gan sevi, gan citus ar pašu
sagatavoto mazo dāvaniņu – priekšnesumu. Tika dziedātas dziesmas, runātas tautasdziesmas un
dzejoļi, rādīts video un iestudētās ainiņas, teikti novēlējumi un izdejotas pašu veidotas dejas mūsdienu
horeogrāfijā. Priecēja videoprojekcijas un muzikālais fons, kas atmosfēru padarīja sirsnīgāku un
mīļāku.
Direktore pateicās tiem skolēniem un viņu ģimenēm, kas apzinīgi bija veikuši savu galveno
darbu – labi mācīties. Arī skolotāju kolektīvs no sirds priecājas par šiem audzēkņiem.
Tuvojoties gadu mijai, allaž aizdomājamies par paveikto, veiksmēm un kļūdām, par apņemšanos,
ka nākamais gads būs vēl labāks nekā iepriekšējais. Saprotot, ka katrs sīkums, katrs smaids un katra
asara ir bijusi vajadzīga, lai mēs taptu garā stiprāki, dvēselē atvērtāki un zinošāki, sperot savus
ikdienas soļus. Te nu gribas atgādināt katram jaunietim, ka ikviens mēs dzīvojam tādā pasaulē,
ikdienā, kādu paši esam izveidojuši ar saviem darbiem, domām, sapratni, attieksmi.
Lai savu ikdienu veidotu pozitīvāku, nevajag daudz. Reizēm pietiek tikai ar to, ka esi draudzīgs,
labestīgs, iejūtīgs. Katrs mazs, labs darbs pārvēršas lielā un sirsnīgā sajūtā, priekā. Tas, kas veikts pēc
labākās sirdsapziņas, dara mūs bagātākus, krietnākus un palīdz augt arī Latvijai.
Novēlu ikvienam darīt un redzēt labu 2020. gadā!
Velta Jansone, mūzikas skolotāja

SVĒTKU PASĀKUMI SKOLĀ
Valsts svētku pasākums
Dzimtene, mūžam mans skatiens
Vaicājot tevī būs vērsts –
Vienīgi tu manai dzīvei
Īstenās vērtības mērs.
(Ārija Elksne)
15. novembrī skolā tika svinēta
Latvijas Republikas 101. proklamēšanas
diena.
Valsts svētkos skolēnu lasītie dzejoļi,
direktores uzruna un skolas ansambļu
dziedātās dziesmas ļāva izjust saikni ar savu
valsti Latviju, mūsu tautu un svinēt svētkus
kopā ar visiem, kam svarīgas nacionālās vērtības.
Paldies skolēniem Jūlijai un Sintijai Semjonovām, Marijai Karasenko, Laurai Kokinai, Gabriellai
Tervitei, Jānim Lomakinam, Evelīnai Počai, Raineram Gruzdovam, Kristeram Kaupiņam un Lainei
Silovai.
Paldies skolotājām Veltai Jansonei un Everitai Zinārei par patriotiskās noskaņas radīšanu!
Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” vadītāja
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Akcija „Latvijas patriots”
Šogad 13. novembrī skolēnu padome organizēja akciju „Latvijas patriots”, kuras mērķis bija
patriotisko jūtu audzināšana skolēnos.
Audzēkņiem bija iespēja piedalīties dažādās atrakcijās. Skolēni lika puzles, kurās bija attēlota
skola un Latvijas valsts kontūra, gatavoja rokassprādzes ar patriotiskiem elementiem, zīmēja uz sejas
patriotiskus zīmējumus, spēlēja kahoot, kur bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latviju.
Es novēlu Latvijai būt tikpat skaistai un priecēt mūs vēl daudzus gadus.
Evelīna Poča, 7. klases skolniece

Svētku nedēļa skolā
No 11. līdz 15. novembrim visi skolēni, skolotāji un skolas darbinieki nēsāja
piespraudīti Latvijas karoga krāsās par godu mūsu valsts svētkiem.
15. novembrī skolotāja Zanda Kursīte organizēja pasākumu, kas veltīts Latvijas
proklamēšanas dienai. Pasākuma gatavošanā piedalījās arī skolēni.
Es vēlos pateikt lielu paldies skolotājai Zandai Kursītei, skolēnu padomei un skolēniem, kas
piedalījās pasākuma organizēšanā.
Evelīna Poča, 7. klases skolniece

MĀCĪBU DARBS
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa
Šajā mācību gadā „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu” nedēļa notika no 4. novembra līdz 8.
novembrim.
Nedēļas ietvaros skolēniem tika piedāvātas
dažādas aktivitātes. 4. novembrī nodarbībā „Aprēķini
savu ietekmi uz klimatu” 7.-9. klašu skolēni
aprēķināja, kā katrs no viņiem ietekmē klimatu. 6.
novembrī nodarbībā „Matemātika ar aizrautību” 1.-3.
klašu skolēni darbojās grupās. 4.-7 .klašu skolēnu
komandām bija iespēja padziļināt savas zināšanas
matemātikā, dabaszinībās, ģeogrāfijā un vērot
eksperimentus.
7. novembrī 1.-9. klašu skolēni piedalījās
matemātikas olimpiādē. Skolas atzinības rakstus
saņēma:
1. klasē – Paula Zariņa – 1. v., Dāvids Polukejevs – 2. v., Justs Romanovskis – 3. v.,
2. klasē – Adrians Kačkans – 2. v., Roberts Muižnieks – 3. v.,
4. klasē – Oskars Balodis – 1. v., Šarlote Tervite – 2. v., Alise Griestiņa – 3. v., Erita Siļina – 3.
v.,
5. klasē – Rihards Lapiņš – 1. v., Markuss Ikvils – 2. v., Laine Silova – 3. v., Vanessa Zirne – 3.
v.,
6. klasē – Mārtiņš Zambergs – 1. v., Ričards Jakušonoks – 2. v., Annija Muižniece – 3. v.,
7. klasē – Gabriella Tervite – 1. v., Edvards Āboliņš – 2. v., Jānis Lomakins – 3. v.,
8. klasē – Marija Karasenko – 1. v., Kristers Kaupiņš – 2. v., Laura Kokina – 3. v.,
9. klasē – Ričards Kristiāns Tidrihs – 1. v..
Paldies arī pārējiem aktīvākajiem konkursu dalībniekiem.
Nodarbībā „Matemātika ar aizrautību” vislabāk veicās:
1. klasē – Fēliksam Rēderim, Paulai Zariņai,
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2. klasē – Adrianam Kačkanam, Robertam Muižniekam, Markusam Ņikiforovam,
3. klasē – Melānijai Kolkovskai, Viktorijai Nazarenko, Edgaram Raienam Siliņam.
Konkursā matemātikā, dabaszinībās un ģeogrāfijā 4.-7. klasēs no 6 komandām labākās bija 2
komandas: ,,Pelmeņi” un ,,Kaķis skapī”. Komanda ,,Pelmeņi”, kurā darbojās Gabriella Tervite,
Karolīna Pahomova, Valērija Tepļakova, Roberts Tertats, Henriks Zinārs, Ance Rubene, ieguva 27
punktus. Komanda ,,Kaķis skapī”, kurā darbojās Jānis Lomakins, Signija Caune, Alise Griestiņa,
Selīna Frīdberga, Annija Romanovska, Ariana Kļimenko, ieguva 25 punktus.
8. novembrī noslēguma pasākumā „Tautas tērpi Latvijā” 2.-4. klašu skolēni tika iepazīstināti ar
tautas tērpiem Latvijā. Nodarbību vadīja Indra Čekstere. Skolēni kopā ar seno amatu prasmju zinātāju
Latvijas kultūras vēstnieci Margitu Porieti mācījās pīt prievītes. Muzikālajā un kustību nodarbībā kopā
ar tautas muzikanti Aigu Auziņu skolēni iepazina dažādu tautu folkloru – dziesmas, rotaļas, pasakas un
ticējumus par apģērbu. Apmācības organizēja biedrība ,,Sadarbības platforma” ar ,,British Council”
pārstāvniecības atbalstu Latvijā.
Paldies skolotājām Dailai Daņiļēvičai, Sarmītei Višķerei, Saivai Kuprišai, Maijai Mirdzai
Neļķei, Annai Kačkanei, Everitai Zinārei par interesantiem uzdevumiem un pasākumu vadīšanu.
Olga Rožko, jomas „Tehnoloģiju un zinātņu pamati” MK vadītaja

PASĀKUMI PII „TAURENĪTIS”
Konkurss „Uzliec pauzi plastmasai!”
Šī mācību
gada septembrī portāls
mammamuntetiem.lv izsludināja radošo darbu
konkursu „Uzliec pauzi plastmasai!”, kurā aicināja
piedalīties ikvienu pirmsskolnieku Latvijā, lai
veicinātu izpratni par plastmasas kaitīgo ietekmi uz
vidi un cilvēkiem.
Konkursā piedalījās vairāk kā 370 grupiņas
no visas Latvijas. Bērni zīmēja, līmēja, veidoja,
spēlēja teātri, devās dabā, lasīja pasaku, pārsprieda
un aizdomājās par to, ko var darīt, lai pasaule kļūtu
tīrāka un sakoptāka.
Savu
dalību
šajā
konkursā pieteica arī Šķibes
pamatskolas pirmsskolas 5gadīgo bērnu grupiņa (25
bērni). Par savu darbu
saņēma pārsteiguma balvu no „LEGO”, bet skolotājas un skolotāja palīgs
saņēma Unas Ulmes jauno grāmatu „Skaistumam nav gadu” no ageless.lv.
Ilze Leskavniece, skolotāja

Skaista, skaista tēvu zeme par visām zemītēm...
Latvijai ļoti piestāv īpašības vārds „skaists”. Skaista ir Latvijas daba, cilvēki, pilsētas, tautas
tērpi, dziesmas un vēl un vēl...
Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā nāk no ģimenes, bet pirmsskolā patriotisms tiek
audzināts atbilstoši katram vecumposmam, ņemot vērā mācību iestādes tradīcijas.
13. novembrī PII „Taurenītis” 5-6 gadu vecuma izglītojamajiem notika sporta pasākums „Pa
Sprīdīša takām” ar mērķi attīstīt nacionālās piederības izjūtu un patriotiskās jūtas, izmantojot fiziskās
aktivitātes.
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Pirms pasākuma bērni bija noskatījušies fragmentus no kinofilmas „Sprīdītis”. Mūzikai skanot,
audzēkņi kopā ar sporta skolotāju Antoņinu Visnapi (Sprīdīti)
devās piedzīvojumu pilnā ceļojumā.

Sprīdītis dodas pa Latvijas
novadiem laimi meklēt. Bērniem
kopā ar Sprīdīti bija jāpārvar dažādi
šķēršļi, jāskrien stafetes, jārotaļājas,
jāpazīst mūzika.
Audzēkņiem ļoti patika stafete „Kurpnieku darbnīca”. Tajā viņi ar āmuriņa palīdzību laboja
kurpes.
Noslēgumā bērni sadevās rokās un kopā ar Sprīdīti, skanot mūzikai „Piena ceļš”, gāja līkloci.
Sprīdītis kopā ar bērniem secināja, ka nekur nav tik labi, kā dzimtajās mājās, kur tevi vienmēr
gaidīs vistuvākie cilvēki.
Antoņina Visnape, sporta skolotāja

Ziemassvētku brīnums
Ziemassvētku brīnumiem tic visi, lai cik lieli vai mazi mēs pirmsskolā būtu.
Ziemassvētkiem gatavojās arī bērni. Jau krietnu laiku pirms svētkiem tika izrotātas grupiņu
telpas, ceptas piparkūkas, līmētas, zīmētas apsveikumu kartiņas.
Arī sportiskais Rūķis 11. un 12. decembrī bija ieradies ciemos un organizēja audzēkņiem spēles,
rotaļas un atrakcijas.
Rūķis sagaidīja bērnus sporta zālē, sasveicinājās un
pastāstīja, cik Rūķiem ir daudz darāmā pirms
Ziemassvētkiem: jāizlasa visas vēstules, jāsagatavo dāvanas
bērniem, jāatnes eglīte no meža, jāsakopj māja.
Rūķis piedāvāja bērniem doties uz Rūķu darbnīcu, kur
valdīja liela rosība. Lai bērni neapmaldītos mežā, bija atstātas
baltas „pēdiņas”, pa kurām bija jāiet. Atnākot uz Rūķu
darbnīcu, visi pārvērtās par rūķiem un sākās darbošanās.
Audzēkņi kopā ar Rūķi vingroja, dziedāja un dejoja jautras
mūzikas pavadījumā.
Visjautrākās bija stafetes ar
bumbām un dāvanu maisiem, kur bērniem
bija jāparāda sava veiklība, ātrums,
precizitāte.
Un kā tad bez pikošanās!
Visapkārt valdīja smiekli, prieks,
jautrība.
Rūķis pateicās par kopā pavadīto
pirmssvētku laiku un pacienāja bērnus ar
piparkūkām.
Antoņina Visnape, sporta skolotāja
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Ziemassvētki Tērvetē
2019. gada 19. decembrī piecgadīgo un sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotājām devās
Ziemassvētku piedzīvojumā uz Tērveti ciemos pie rūķu saimes.

Rūķu sētā norisinājās vides radošās darbnīcas pirmsskolas audzēkņiem Ziemassvētku noskaņā.
Kokapstrādes darbnīcā bērni kopā ar rūķiem iepazina dažādu meža koku stāstus un ar aizrautību
veica uzdoto darbiņu. Katrs darināja savu eglītes rotājumu.
Rūķu māmiņa bērnus aicināja izgatavot draudzības piparkūku, to izveidot, izrotāt un izcept,
iepazīt meža veltes un senos darbarīkus. Piparkūkas rotāšanai bērni izmantoja lazdu riekstus un žāvētas
dzērvenes, kas atrastas un ievāktas Latvijas mežos.
Kopā ar Rūķu meitiņu bērni devās baltā, sniegpārslu bagātā, noslēpumainā putenī un uzbūra
brīnumsniegu.
Bērni kopā ar Vēja māti atrada atbildes uz dažādiem dabas izziņas jautājumiem un iepazina tās
četrus dēlus.
Kopā ar Ziemassvētku vecīti bērni iesaistījās dažādās aktivitātēs.
Nobeigumā nodziedāja savu sagatavoto dziesmiņu un saņēma ilgi gaidīto dāvanu.
Tatjana Kolkovska, skolotāja

ĀRPUSKLASES PASĀKUMI SKOLĀ
Iniciatīvas „Latvijas skolas soma”
aktualitātes Šķibes pamatskolā
Līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā, arī šogad Latvijas skolas aktīvi piedalās iniciatīvas „Latvijas
skolas soma” piedāvātajās aktivitātēs. Projekts „Latvijas skolas soma” ir dāvana katram
vispārizglītojošās skolas audzēknim Latvijas valsts simtgadē.
Tā kā 2019. gads tika atzīmēts kā varonības un valsts veidošanās gads, likumsakarīgi bija
piedāvātos līdzekļus izmantot novembrī, kad atzīmējām Lāčplēša dienu un Latvijas valsts
proklamēšanas gadadienu.
11. novembrī skolā viesojās Liepājas teātra aktieris Ēriks Vilsons ar monoizrādi „Nezāle”.
Aktieris pirms izrādes uzrunāja skolēnus par 11. novembra nozīmību mūsu tautas vēsturē.
Neierastā veidā skolēniem bija iespēja pieredzēt Rūdolfa Blaumaņa noveles „Nezāle” uzvedumu.
Izrādē tika iesaistīti arī skolēni. Tēli tika personificēti. Pirms izrādes aktieris katru tēlu raksturoja,
palīdzēja iejusties skolēniem lomā. Katrs „jaunais aktieris” rokās turēja arī sava atveidojamā varoņa
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portretu. Aktieris viens pats veiksmīgi prata piesaistīt skatītāju uzmanību un interesi, izmantojot vien
balss intonāciju un nedaudz kustību, vēršoties pie skatītājiem ar žestiem un skatienu.
Turpinot atzīmēt Latvijas valsts dzimšanas dienu, 22. novembrī skolēniem tika organizēta
interaktīva spēle „Mūsu Latvijas noslēpumi”. Spēles laikā skolas audzēkņiem bija iespēja nostiprināt
savas zināšanas par Latvijas dabas un arhitektūras daudzveidību, iegūt jaunas zināšanas par Latviju.
Interesanti, ka spēles noteikumi un norises kārtība mainījās atbilstoši
katras klases vecumposmam. Skolēni ar interesi iesaistījās piedāvātajās
aktivitātēs.
Novembra izskaņā daļa 7., 8. un 9. klases skolēnu apmeklēja
kinoteātri „Splendid Palace”, lai noskatītos simtgades visgaidītāko
latviešu kinofilmu „Dvēseļu putenis”. Filma ir vēsturiska kara drāma
pēc tāda paša nosaukuma strēlnieka Aleksandra Grīna romāna
motīviem. Tā ved 100 gadus senā pagātnē. Filmas mērķis bija sniegt
skolēniem ieskatu par 1. pasaules kara gaitu un notikumiem, likt
aizdomāties par zēniem, kas devās aizstāvēt savu dzimteni.
Arī nākamajā pusgadā Šķibes pamatskolas audzēkņi varēs
iesaistīties iniciatīvas „Latvijas skolas soma” piedāvātajās aktivitātēs.
Lilija Andrasone, klašu audzinātāju MK vadītāja

Koncertlekciju cikls „Mūzika Tev”
Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēniem ir iespēja apmeklēt koncertlekcijas skolu jaunatnei
„Mūzika Tev”, ko Valsts SIA „Latvijas Koncerti” rīko daudzu jo daudzu gadu garumā. Divas no
koncertlekcijām tika izmantotas pirmajā semestrī.
16. oktobrī Rīgas Kongresu namā 5. klases skolēni vēroja dziedātāju Kristīnes Prauliņas, Dināras
Rudānes, Ralfa Eilanda un Latvijas Radio bigbenda uzstāšanos. Koncertlekcija „Zelta džezs” gan
mūziķu, gan muzikoloģes stāstījumā bija saistoša un interesanta.
6. klases skolēni 20. novembrī
noskatījās
koncertlekciju
„Mūsu
mūzikls”, kurā tika iepazīstināti ar
Latvijas autoru radītajiem šī žanra
darbiem. Šajā reizē mūs priecēja
dziedātāji Annija Putniņa, Mārtiņš
Ruskis, Atis Ieviņš un Rīgas Doma
kora skolas mūziklu klases audzēkņi un
dejotāji.
Koncertlekciju cikls tiek veidots,
ņemot vērā tēmas, kas ir ietvertas skolu
mūzikas
mācību
priekšmeta
programmā. Tas ir labs papildinājums
un
atkārtojums
teorētiskajām
zināšanām par konkrētām tēmām.
Esmu pateicīga par iespēju būt
šajās koncertlekcijās arī mūsu skolas
skolēniem, jo tās ir gan izzinošas, gan
muzikālas, gan arī audzinošas, par ko ir
parūpējusies arī jaukā, saprotošā un zinošā Karīna Bērziņa.
5., 6. klašu skolēni šo mācību ekskursiju ietvaros klātienē vēl iepazina koncertzāļu vietas Rīgā,
par kurām tiek runāts arī mūzikas stundās un rādīts foto uzņēmumos.
Velta Jansone, mūzikas skolotāja
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Programmas „Dzīvei gatavs” vieslekcijas
9. decembrī programmas „Dzīvei gatavs” ietvaros skolā viesojās Latvijas Republikas Tiesībsarga
biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas Prevencijas daļas vecākā juriste Zanda Rūsiņa.
8., 9. klašu skolēni stundas gaitā apguva tematu par cilvēku tirdzniecību un ar to saistītajiem
riskiem.
Tika
stiprinātas
skolēnu zināšanas par cilvēku
tirdzniecības
dažādajiem
veidiem un attīstīta prasme
atpazīt iespējamos riskus un
pilnveidot zināšanas par savu
tiesību
aizsardzības
mehānismiem.
4., 5., 6. klašu skolēni
nodarbību laikā, izmantojot
interaktīvo spēli, nostiprināja
zināšanas par bērnu tiesībām un
pienākumiem,
pilnveidojot
savas
prasmes
atbildīgi
izturēties pret savām tiesībām un pienākumiem.
Paldies vieslektorei Zandai Rūsiņai par interesantajām un izzinošajām nodarbībām!
Zanda Kursīte, skolotāja

INTERESES
7. klases skolēnu aktivitātes
Lai būtu konkurētspējīgs
darba tirgū un spētu sevi
pierādīt, mūsdienās ir svarīgi
aktīvi darboties un piedalīties
dažādās aktivitātēs, akcijās,
konkursos un citur. Šī gada 1.
semestrī
es,
7.
klases
audzinātāja, aktīvi mudināju 7.
klases skolēnus piedalīties gan
novada, gan arī valsts mēroga
pasākumos.
Pirmais konkurss, kurā
skolēni piedalījās, bija Ceļu
satiksmes drošības direkcijas
organizēts konkurss „Gribu
būt mobils”, kura mērķis bija paaugstināt pamatskolas skolēnu zināšanu līmeni par drošības
jautājumiem ceļu satiksmē. No klases piedalījās divas komandas: „Karstie riteņi” un „Drošās
meitenes”. Pirmajā neklātienes kārtā tika pildīti testi interneta vietnē, atbildēts uz jautājumiem par
drošu braukšanu ar velosipēdu, kas ir aktuāls daudziem jauniešiem. Paralēli šai aktivitātei pieci klases
skolēni izvēlējās iesaistīties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta radošo darbu konkursā „Dūmu
detektors – manas dzīvības glābējs!”. Tā kā no 2020. gada 1. janvāra visos valsts mājokļos jābūt
uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem, šī konkursa mērķis bija veicināt skolēnu un viņu
vecāku izpratni par dūmu detektoru nozīmi mājās un sevis pasargāšanā ugunsgrēka gadījumā. Skolēni
rakstīja dzejoļus atbilstoši tēmai. Haralda Zināra un Jēkaba Jauģieša kopīgais dzejolis ieguva 3. vietu
grupu veidotajā literārajā darbā 5.-8. klasēm! Balvās puiši ieguva dūmu detektorus un biļetes muzeja
apmeklējumam.
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Par godu Latvijas 101. gadadienai
Glūdas pagasta pašvaldība rīkoja konkursu
„Mana ģimene”. 7. klases skolēni rakstīja
domrakstu par savu ģimeni. Par labāko darbu
tika atzīts Jēkaba Jauģieša rakstu darbs, un
visa Jēkaba ģimene tika uzaicināta uz 16.
novembra valsts svētku pasākumu „Latvija
sākas ar ģimeni…”, lai saņemtu balvu.
Novembrī jaunieši iesaistījās konkursā „Mans
zaļais dāvanu iesaiņojums”, kurā, izmantojot
maisiņus, kastītes, pudeles un daudzus citus materiālus, kuriem vairs nav pielietojuma sadzīvē,
skolēniem bija jāizveido unikāls dāvanas iesaiņojums saviem tuvajiem svētkos. Nils Bērziņš, Rainers
Gruzdovs, Jēkabs Jauģietis, Jānis Lomakins, Ralfs Kristians Rozenlauks, Alina Survilova, Gabriella
Tervite un Haralds Zinārs tika uzaicināti uz apbalvošanas un izstādes atklāšanas pasākumu 13.
decembrī tirdzniecības centrā „Rīga Plaza”.
Skolēnu darbi līdz pat 13. janvārim bija
apskatāmi šajā tirdzniecības centrā pie galvenās
eglītes.
Ziemassvētku laiks ir ne tikai ņemšanas,
bet arī došanas un labo vārdu laiks. Decembrī 7.
klases skolēni piedalījās labdarības akcijā
„Eņģeļa pasts”, kas notiek jau 6. gadu. Tās
ietvaros varēja rakstīt sirsnīgas vēstules Latvijas
sociālās aprūpes centros dzīvojošajiem. Katrs
skolēns rakstīja vēstuli kādam izvēlētam

cilvēkam. Kopīgi tika izdomāts, ka mūsu labo vārdu
vēstules sūtīsim uz Valsts sociālās aprūpes centru
„Zemgale”, kura galvenā mītne atrodas Ozolniekos
un kurai ir vairākas filiāles tuvākajās apkaimēs.
Mācību gada otrajā semestrī iesākto darbu
esam nolēmuši turpināt. Jau pirmā semestra izskaņā
izdomājām piedalīties un sākām vākt nepieciešamos
materiālus akciju sabiedrības „Latvijas Zaļais
punkts” organizētai kampaņai „Zaļais restarts II”,
kurā skolēni nostiprinās savas zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību.
Skola ir vieta, kur iespējams ne tikai mācīties no skolotāju stāstītā un mājās uzdotā, bet arī apgūt
daudz jaunu iemaņu un izprast savas vēlmes un sevi, piedaloties dažādos ārpusskolas pasākumos un
aktivitātēs, kas mūsdienu jauniešiem ir pieejamas uz katra soļa. Vajag tikai gribēt! Katrs pats gan ir
savas dzīves kalējs.
Aicinu arī citu klašu skolēnus nepavadīt laiku dīkā, bet aktīvi darboties, veicinot savu
intelektuālo izaugsmi!
Marianna Smetaņina, 7. klases audzinātāja
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Konkurss „Drošākā klase”
Bērni aktīvi iepazīst pasauli gan skolā,
gan ārpus tās. Gādājot par bērnu drošību, jo
īpaši
svarīgi
ir
atgādināt
vienkāršus
noteikumus, kā uzvesties ceļā uz skolu un
skolā.
3. klases skolēni nolēma piedalīties
konkursā 1.-4. klases skolēniem „Drošākā
klase”, kuru organizēja apdrošināšanas
sabiedrība BALTA sadarbībā ar izdevniecību
Zvaigzne ABC un Valsts Izglītības satura
centru.
Konkursā bija jāpiedalās visiem klases
skolēniem. Kopīgi tika izrunātas piedāvātās
situācijas un atbildēts uz 10 jautājumiem.
Klases stundā ar bērniem izvērtās vērtīgas diskusijas par drošu uzvedību skolā un ārpus tās. Bija
jautājums, uz kuru atbildi meklējām pat zvanot tētim.
Manuprāt, ieguvēji bijām visi!
Paldies 3. klases zinātkārajiem skolēniem!
Daila Daņiļēviča, 3. klases audzinātāja

Karjera
Informācijai – 4. decembrī 3 skolēni ( 2 no 7. klases un 1
no 8. klases) uzsāka darbību Latvijas Uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmijas programmā „Esi līderis!”.
Nodarbības notiks 2 reizes mēnesī.
7. klase piedalīsies Jelgavas novada starpnovadu projektā
„Profolio”, kas saistīts ar karjeras iespēju izpēti.
Atgādinu, ka 8. un 9. klases skolēniem ir iespēja
pieteikties uz individuālo konsultēšanu. Sazināšanās e-klasē.
Lāsma Ivanova, pedagogs-karjeras konsultants

2020. gads būs baltās metāliskās Žurkas gads. Kas Žurkai īpašs?
Saskaņā ar ķīniešu horoskopu, Žurkas zīme ir tiem, kas dzimuši 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008. gadā.
Žurkas zīmes pārstāvju raksturojums:
atjautība, ātra reakcija un izveicība – ar Žurku vienmēr izdevīgi atrasties vienā komandā,
taupīgums un ekonomija – Žurka parūpēsies par savu ģimeni un veiks iekrājumus nākotnei,
lai gan no pirmā acu uzmetiena viņa šķiet mierīga, nosvērta un jautra, tomēr
Žurka bieži izjūt pastāvīgu uzbudinājumu un agresivitāti,
Žurka ir azartiska spēlmane un kārumniece un labprāt sevi palutina,
radošums un asa kritika – Žurkai vienlīdz labi padodas abi,
labprātāk izvēlas intelektuālu darbu, nevis fizisku – jo Žurka ir viltniece un
prātotāja,
līdz absurdam godīga, Žurka iet līdz galam it visā, ko uzsākusi,
šīs zīmes pārstāvjiem ir ass un nepiekāpīgs raksturs,
tomēr Žurkām patīk atrasties sabiedrībā un šarmēt cilvēkus, taču šis šarms nereti
robežojas ar manipulēšanu,
vislabākā saderība ar Pūķi, Vērsi un Pērtiķi.
Pēc „1188 Padomi”, Astroloģija/Ezotērika
LAIMĪGU JAUNO GADU!
Izrakstīja Sarmīte Višķere, skolotāja

Redaktore Sarmīte Višķere
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