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2013. gada janvāra numurs 

 

MĀCĪBU DARBS 
 

2012./2013. mācību gada 1. semestri ar 8-10 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza: 

1. klasē – Artūrs Cirša,  Kristers Kaupiņš, Laura Kokina, 

2. i klasē – Paula Šķupele, Edgars Grakovičs, 

8. i klasē – Kitija Šķupele; 

ar 7-10 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza: 

1. klasē – Emīls Balodis, Mendija Burjote,  Kirils Kuzņecovs, Imants Lielaisramans, Alekss 

Macenko, Jegors Sņetkovs, Maksims Sņetkovs, Laura Uzare,  Arnis Vīksne, Aleksandra 

Židiņa, 

2. i klasē – Jēkabs Kristiāns Kalniņš, Ričards 

Kristiāns Tidrihs, 

3. i klasē – Diāna Miķīte, Amanda Ieva Tutāne, Īvs 

Zvejs, 

4. klasē – Marta Laure, Sabīne Mitkus, Loreta Ozola,   

6. i klasē – Elīna Smetaņina, 

8. i klasē – Valda Elīza Antonova, Inga Sūngaile, 

9. i klasē – Sofija Čerņavska. 

 

 

 

DAŽĀDI NOTIKUMI SKOLAS UN SKOLĒNU DZĪVĒ  

2012./2013. MĀCĪBU GADA 1. SEMESTRĪ 
 

Valsts svētku nedēļa Šķibes pamatskolā 

 

Valsts svētku nedēļa skolā sākās 12. novembrī. 

To ievadīja tikšanās ar skolas bijušo skolotāju Gitu 

Jākobsoni, kura dalījās atmiņās par viņas vecāku, 

vecvecāku un pašas piedzīvoto izsūtījumā pavadītajos 

gados Sibīrijā. Fotogrāfijās mēs redzējām gan ikdienu 

Sibīrijā, gan mājas, kur latvieši dzīvojuši, gan 

vagonus, kādos cilvēki vesti izsūtījumā. Daudziem 

skolotājas Gitas Jākobsones stāstījums bija kas jauns 

un iepriekš nedzirdēts, daži atcerējās arī savu 

radinieku stāstīto par pieredzēto Sibīrijā, jo pēckara 

gados gandrīz katrā ģimenē kādam bija jāiet šis 

grūtais ceļš. 

Šajā nedēļā, aizpildot darba lapas, katrs varēja 

piedalīties individuālajā konkursā. Rezultāti bija šādi: 
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1.-4. klašu: grupā 1. vieta – Artūrs Gailītis – 1. klase, 2. vieta – Samanta Daņiļčenko – 4. 

klase, 3. vieta –  Ralfs Kristiāns Jakušonoks – 3. i klase; 

5.-9. klašu grupā: 1. vieta – Aleksis Šters – 8. i klase, 2. vieta – Andris Feldmanis – 9. i 

klase, 3. vieta –  Madara Jauģiete – 7. i klase. 

 

16. novembrī 

skolas zālē notika 

Latvijas Valsts 94. 

gadadienai veltīts 

svinīgs pasākums. 

Zāles skatuvi 

greznoja Valsts 

karogs, tika ienests 

Šķibes pamatskolas  

karogs, visi 

dziedājām Valsts 

himnu un skolas 

himnu, kuras vārdu 

autors ir mūsu 

skolas bijušais 

skolotājs Valdis 

Neļķe.  

Ar skanīgām 

dziesmām, aizkustinošu dzeju un svecīšu iedegšanu skolas foajē tika pavadīta šī 

pēcpusdiena. 

Paldies skolotājai Inesei Pokulei par pasākuma  organizēšanu. 

 Daudz laimes Tev – mūsu Latvija! 

Cilvēks un sabiedrība jomas MK vadītāja Zanda Kursīte 

 

Valsts svētku nedēļas 

ietvaros Šķibes pamatskolā 

viesojās Rimi veselīgas ēšanas 

kustības "Aikāgaršo" šefpavārs 

Normunds Baranovskis. 7. i un 8. i 

klases meitenes ar interesi 

ieklausījās šefpavāra padomos par 

veselīgu uzturu un aizrautīgi līdzdarbojās 

svētku maltītes pagatavošanā.  

Jau pieteikšanās anketā mēs izteicām 

vēlmi iemācīties gardi pagatavot zivi, ko 

ikdienā tik daudz uzturā nelietojam. Svētku 

pusdienās tika pasniegta ar garšvielām krāsnī 
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sutināta zivs, vārīti dārzeņi, svaigu lapu salāti ar diedzētām redīsu sēkliņām. Mēs bijām 

pārsteigtas par zivs patīkamo garšu (arī tad, ja ēdiena pagatavošanā netiek lietota sāls) un 

lieliski pavadīto pēcpusdienu!  

Liels paldies Rimi veselīgas ēšanas kustības "Aikāgaršo" šefpavāram Normundam. 

8.i klases skolniece Kitija Šķupele 

 

Konkurss mājturībā un tehnoloģijās – „Sviestmaize – dzejoļa ilustrācija” 

 

 

 

Konkurss 7.-9. klašu meitenēm notika 

27. novembrī Jelgavas Amatu vidusskolā. No 

mūsu skolas konkursā piedalījās 7. i klases 

skolniece Madara Jauģiete un es, 8. i klases 

skolniece Kitija Šķupele. Ņemot vērā izlozēta 

dzejoļa rindas, mums abām bija jāpagatavo 

sviestmaize no pieejamajiem pārtikas 

produktiem. Mēs izlozējām četrrindi:  

                

 

 

“Katru rītu tūkstoškājis 

  Pamostas un skaita kājas. 

  Kad tās beidzot saskaitītas, 

  Gulēt jāliekas līdz rītam.”  

/L.Briedis/ 

Tūkstoškājis izdevās 

brīnišķīgs! Mums prieks par to! 

8. i klases skolniece Kitija 

Šķupele 

 

 

 

 

 

J. Jaunsudrabiņa 135. dzimšanas dienai veltītais literāro darbu konkurss „Ko es zinu 

par Jāni Jaunsudrabiņu” 

 

  

            Es piedalījos konkursā, kas bija 

veltīts J. Jaunsudrabiņa 135. dzimšanas 

dienai. Literāro konkursu valsts mērogā 

pieteica un vadīja J. Jaunsudrabiņa 

muzeja „Riekstiņi” darbinieces kopā ar 

J.Jaunsudrabiņa biedrības biedriem. 

Tajā piedalījās 36 skolu skolēni no 

dažādām Latvijas vietām. 

 Radošo darbu tēmas bija 

vairākas. Es izvēlējos pētījuma 

veikšanu. 
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    Aptaujāju 5., 6., 8. klašu skolēnus par rakstnieku J. Jaunsudrabiņu un izlasīju viņa „Balto 

grāmatu”. 

    Saskaitīju, cik J. Jaunsudrabiņa grāmatu ir Nākotnes tautas un Jelgavas novada 

bibliotēkās. 

 Man ļoti patika šis konkurss, jo uzzināju daudz jauna par rakstnieku, kas noderēja 

literatūras mācību stundās. Saņēmu Atzinības rakstu par Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas 

saglabāšanu. Turpmākajā mācību darbā noderēs arī iegūtās vērtīgās balvas „Skolēnu 

enciklopēdiskā vārdnīca” un dzejoļu krājums. 

 Iesaku arī citiem piedalīties literāro darbu konkursos!  

6. i klases skolniece Elīna Smetaņina 

  

Skatuves runas pasākums “Tikšanās pie kamīna” 

 

12. decembrī Jēkabnieku kultūras namā notika skolēnu Skatuves runas pasākums 

“Tikšanās pie kamīna”. Mēs, 8. i klases skolniece Daila Krista Kukaine un 9. i klases 

skolnieks Lauris Ozols, piedalījāmies skatuves runas pasākumā, kurā runājām un 

klausījāmies gan pašsacerētus, 

gan dažādu autoru dzejoļus.  

Starpbrīdī mūs cienāja 

ar tēju un piparkūkām. Skolēni 

arī varēja rakstīt dzeju, 

izmantojot pasākuma vadītājas 

Inetas Freimanes dotos vārdus. 

Tā bija ļoti jauka, asprātīga. 

Skolēni dzeju lasīja izteiksmīgi. 

Divi jaunieši priecēja mūs, 

spēlējot ģitāru un  dziedot. 

Manuprāt, bija ļoti 

interesants pasākums. Esiet 

drosmīgi un rakstiet dzeju vai 

runājiet jau zināmu autoru 

dzejoļus!  

8.i klases skolniece Daila Krista 

Kukaine 

 

Skolēnu padomes darbība 

 

1. semestrī skolā aktīvi darbojās skolēni, kas bija iesaistījušies skolēnu  padomes 

darbā.  

Mēs rakstījām plānu, sadalījām pienākumus un uzņēmām jaunus dalībniekus. 

Skolēnu padomes locekļi centās visus iesaistīt pasākumos, padarīt aktīvāku un interesantāku 

viņu dzīvi. Noorganizējām jaunu pasākumu „Nakts pastaigas”. Miķeļdienā palīdzējām 

skolotājai Valdai Silantjevai vadīt atrakcijas. Ziemassvētkos organizējām Ziemassvētku 

pastu, atrakcijas un individuālo konkursu.  

Sporta ministrija organizēja futbola un basktebola turnīrus, kur ļoti daudz 

palīdzēja sporta skolotāja Jana Pogožeļska. Līnijā apbalvoja pirmās, otrās un trešās vietas 

ieguvējus.  

Kārtības ministrija ieviesa jaunu ikmēneša konkursu „Labākā klase”, kurā katru 

mēnesi apbalvoja to klasi, kas dežūrēja viscītīgāk. Visu 1. semestri tā ir bijusi 9. i klase, bet 

varbūt 2. semestrī cita klase dežūrēs labāk? Vēl Kārtības ministrija noorganizēja atstarotāju 

reidu un aptauju par vardarbību.  
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Kopumā skolēnu padomes dalībnieki priecājas par padarīto darbu.  

Skolēni gan varēja būt aktīvāki.  

Ceru, ka skolēni atbalstīs skolēnu padomes rīkotos pasākumus. 

Skolēnu padomes prezidente Benita Beatrise Ozola 

 

Nakts pastaigas 

 

Mūsu skolā 26. oktobra vakarā notika pasākums „Nakts pastaigas”. Tika izveidotas  

komandas „Dzeltenie” un „Sarkanie”. Es biju komandā „Dzeltenie”. Bija pavisam tumšs, 

kad mēs gājām laukā ar lukturīšiem. Mūsu uzdevums bija sameklēt noslēptas vēstules, kurās 

bija paskaidrots, kas jādara tālāk. Vēstuļu meklēšana tumsā bija īsts piedzīvojums. Mūsu 

komanda zaudēja. Uzvarētājiem vajadzēja spiest mums mutē zobu pastu „Lacalut”, bet 

tiesneši aizliedza to darīt. Tā bija tikai spēle. Mēs piedalījāmies un cīnījāmies, un tas bija 

pats galvenais.   

Pēc uzdevumu 

veikšanas laukā skolas 

zālē notika diskotēka 

visiem pasākuma 

dalībniekiem. Uz 

diskotēku bija jāierodas 

interesantos tērpos. Arī 

mūsu klasē bija tērpu 

meistari. Darja 

Anankina bija 

kaķsieviete. Krista 

Kristiāna Markeviča 

bija vampīrs. Kristaps 

Čerņavskis un Mihails 

Djačenko – brāļi 

monstri. Adelīna Līva 

Garbačova bija ragana, 

es – krokodils Dandijs, 

bet citi mani saukāja 

par Danduhu. Sākumā dejoja visa klase kopā, bet, kas gribēja, varēja dejot pa pāriem. 

Visvairāk atskaņotākā dziesma diskotēkā bija „Opa gangnam style”. Visi aktīvi dejoja, arī 

skolotājas. Tas bija fantastiski! Starpbrīdī visi gājām uz klasi iestiprināties ar pašu 

sarūpētiem gardumiem.  

Kad pasākums beidzās, mēs sakārtojām klasi un gājām uz autobusu. Tas jau gaidīja 

mūs pie skolas. Visi bērni tika nogādāti mājās. Netālu no mājas mani gaidīja omīte. Viņa 

atnāca man pretī.  

Pasākums man ļoti patika. 

5. i klases skolnieks Gundars Zvirgzdiņš 

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa 

 

Šajā mācību gadā „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu” jomas nedēļa notika no 26. līdz 

30. novembrim.  

Nedēļas ietvaros  skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes: 

 skolēniem bija iespēja katru dienu pildīt dienas uzdevumus matemātikā, 

ģeografijā, dabaszinībās, piedalīties klašu konkursos; 
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 7. – 9. klašu skolēniem bija organizēti  konkursi „ Zinošais biologs” un „Zinošais 

ķīmiķis”; 

 notika matemātikas olimpiāde 1. – 8. klašu skolēniem. 

Skolas Atzinības rakstus  saņēma olimpiādes uzvarētāji: 

1. klase: Kristers Kaupiņš – 1. v., Imants Lielaisramans – 2. v., Emīls Balodis – 2. v., 

Jegors Sņetkovs – 3. v.; 

2. i klase: Ričards Kristiāns Tidrihs – 1. v., Edgars Grakovičs – 2. v., Jēkabs Kristiāns 

Kalniņš – 3. v.; 

3. i klase:  Īvs Zvejs -1. v., Diāna Miķīte – 2. v., Amanda Ieva Tutāne – 3. v.; 

4. klase:  Janeks Janiševs – 1. v., Sabīne Mitkus – 2. v., Samanta Daņiļčenko – 3. v.; 

5. i  klase:  Kristaps Čerņavskis – 1. v., Gundars Zvirgzdiņš – 2. v.; 

6. i  klase:  Kirils Kačkans – 1. v., Kalvis Nebars – 2. v., Agris Samburskis – 3. v.; 

7. i klase:  Vadims Sņetkovs – 1. v., Madara Jauģiete – 2. v., Benita Beatrise Ozola – 

3. v.; 

8. i klase:  Kitija Šķupele – 1. v., Valda Elīza Antonova – 2. v., Inga Sūngaile – 3. v. 

Kā katru gadu, arī šogad gribu paslavēt skolēnus, kuri aktīvi piedalījās visos 

organizētajos pasākumos.   

Tie bija: Tatjana 

Kisļaka, Kristaps 

Čerņavskis, Adelīna Līva 

Garbačova, Madara 

Jauģiete, Benita Beatrise 

Ozola, Vanesa Iļjina, Valda 

Elīza Antonova, Inga 

Sūngaile, Agnese Indra 

Fišere, Kitija Šķupele, Sofija 

Čerņavska, Lauris Ozols, 

Airita Rubene, Kirils 

Kačkans, Arnita Māske, 

Elīna Jēgere. 

 

Konkursā „Zinošais 

biologs” labākos rezultātus 

ieguva: 

7. i klasē Laima Židiņa; 

8. i klasē Valda Elīza Antonova, Aleksis Šters; 

9. i klasē Sofija Čerņavska. 

Konkursā „Zinošais ķīmiķis” labākos rezultātus ieguva: 

8. i klasē Valda Elīza Antonova, Kitija Mālkalne; 

9. i klase Raivo Ivzāns. 

Paldies visām jomas  skolotājām par interesantiem uzdevumiem! 

                                              Tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas MK vadītāja Olga Rožko 

 

 

Redaktore Sarmīte Višķere   


