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2016. gada janvāra numurs 

 

Mēs lepojamies 

 

Labākie mācību darbā 
 

2015./2016. mācību gada 1. semestri ar 8-10 

ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza: 

1. klasē - Markuss Truņilovs, 

2. klasē – Ričards Jakušonoks, 

3. klasē – Jānis Lomakins, 

4. klasē – Artūrs Cirša, Kristers Kaupiņš, 

9. klasē – Elīna Smetaņina; 

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

1. klasē - Marita Cirša, Rolands Klušs, Rihards 

Lapiņš, Laine Silova, Vanessa Zirne, 

2. klasē – Annija Ozola, Gabriela Leskavniece, 

3. klasē – Edvards Āboliņš, Rainers Gruzdovs,   

4. klasē – Laura Kokina, Jegors Sņetkovs, Kerija 

Linda Zaķe, 

9. klasē – Kirils Kačkans. 

 

Šķibes pamatskolas 9. klases skolniece Elīna Smetaņina – gudrākā un erudītākā Latvijā 

populārajā erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks” 

 

2016. gadā LTV 1 turpina mūs iepriecināt un pārsteigt 

populārā erudīcijas spēle skolēniem  „Gudrs, vēl gudrāks”. 

Jautājumi ietver mācību vielu un sabiedriski aktuālas tēmas 

mūzikā, mākslā, politikā un citās jomās. Tie spēles 

dalībniekiem sagatavoti gan atraktīvā video formātā, gan 

tiešraidē studijā. Raidījumu vada vienmēr pozitīvi noskaņotie 

Valters Frīdenbergs un Kaspars Ozoliņš. 

16. decembrī 9. klašu otrajā pusfinālā piedalījās mūsu 

skolas zinošākā, erudītākā un drosmīgākā skolniece Elīna 

Smetaņina un veiksmīgi iekļuva finālā. Ar viņu kopā bija 

klases audzinātāja Maija Mirdza Neļķe un skolēnu atbalstītāju 

pulks. 

Konkurss ir individuāla spēku pārbaude, kurā var 

pārbaudīt gan savas zināšanas, gan erudīciju. Elīnas mīļākie 

mācību priekšmeti ir latviešu valoda un vēsture. Otro gadu 

vada skolēnu padomi un ir sabiedriski aktīva meitene. 

Erudīcijas spēlē visgrūtāk veicās ar  ķīmijas un matemātikas 

ātri risināmajiem uzdevumiem. 

14. janvārī Elīna piedalījās Jelgavas un Ozolnieku 

novadu vēstures olimpiādē un ieguva 1. vietu, un tajā pašā 



2 

 

dienā no pulksten 15.00 līdz 20.30 

Rīgā cīnījās finālā spēlē ,,Gudrs, vēl 

gudrāks”. Ar 9 punktu pārsvaru pār 

2. vietas ieguvēju izcīnīja gudrākā un 

erudītākā Latvijas 9. klases skolēna 

titulu.  

Elīna ieguva daudz labu un 

interesantu balvu: žurnāla ,,Ilustrētā 

Zinātne” gada abonementu, biedrības 

,,YFU”6 nedēļu mācību apmaiņas 

programmas apguvi Vācijā, 

planšetdatoru, tikšanos ar Valsts 

prezidentu un ceļojumu kopā ar 

spēles vadītājiem un visu klašu 

uzvarētājiem. 

Mēs lepojamies, ka mūsu skolā mācās Elīna Smetaņina! Paldies viņai par godprātīgo darbu, 

pacietību un mērķtiecību ikdienas darbā un arī gatavojoties spēlei! Paldies Elīnas ģimenei, skolotājiem 

un skolasbiedriem par atbalstu! 

Guna Lukstiņa, Šķibes pamatskolas skolotāja 

 

Jaunās sejas skolā  
 

Velta Jansone 

Vai jums patīk strādāt skolā? Kāpēc izvēlējāties tieši šo 

skolu? 

Skolā strādāju jau 29. mācību gadu. No tiem – 

divdesmit piecus Bēnes Mūzikas un mākslas skolā. 

Vispārizglītojošā un Mūzikas skola – tās ir divas dažādas 

vides. Mācos pieņemt vispārizglītojošās skolas ikdienu un 

iejusties Šķibes pamatskolā.  

Šajā skolā nokļuvu, pieņemot dzīves doto piedāvājumu. 

Pēc divu gadu pārtraukuma esmu atsākusi spēlēt mūzikas 

instrumentus un dziedāt. 

Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai 

esat apmierināta ar šo darbu? 

Strādāt vispārizglītojošajā skolā ir interesanti, taču tajā 

pat laikā sarežģīti un reizēm grūti. Skolēnu ir tik daudz, katrs 

ar savu raksturu, uztveres spējām un koncentrēšanos. Mans 

uzdevums – dot viņiem noturīgas zināšanas, un  tas nav 

viegli. 

Jāatzīstas, ka te esmu jau piedzīvojusi sirsnīgus brīžus 

no skolēniem. Tas priecē un dod pozitīvu lādiņu darbam 

tālāk. 

Vai šis darbs ir viegls? Vai mūsu skolas bērni ir 

ieinteresēti mācīties jūsu pasniegto mācību priekšmetu? Jūsu 

novērojumi. 

Jau pirmajās tikšanās reizēs runāju ar skolēniem par mūzikas kā mācību priekšmeta nozīmi un 

vajadzību skolā. Esmu skaidrojusi jauniešiem, ka zināšanas par mūziku ir labs rādītājs katra 

intelektam. Redzu izpratni viņos, taču, kāda izveidosies mūsu sadarbība, būs redzams laika gaitā. 

Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

Pirmajās divās nedēļās man bija grūti. Taču, kad kopā tika noskaidroti un pārrunāti skolēnu 

pienākumi un uzvedības normas skolā un sabiedrībā un atgādināts par manu uzdevumu šajā skolā, 
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varam darīt kopīgu darbu – izzināt mūzikas pasauli. Ceru, ka sapratīsimies labi, jo bērni un jaunieši 

šajā skolā ir jauki. Ar viņiem ir jārunā, jāskaidro, jāatbalsta, jāuzmundrina un jāpaslavē par centību un 

labu veikumu. 

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejutusies darba 

kolēģu vidū? 

Šajā skolā, manuprāt, ir jauks kolektīvs. Kolēģi palīdz ar padomu gan skolas darbā, gan 

sadzīviskās situācijās. Divās dienās nedēļā, kad esmu skolā, ir jāpaspēj tik daudz padarīt, ka brīvā laika 

ar kolēģiem tā īsti nesanāk. Tas tiek izmantots, kārtojot mācību un organizatoriskās lietas. 

 

Jānis Ķusis 

Vai jums patīk strādāt skolā? Kāpēc 

izvēlējāties tieši šo skolu? 

Vēlme strādāt skolā man izveidojās 

vēl 4. klasē, 9. klasē izdomāju, ka mācīšu 

vēsturi. Tā kā var teikt, ka uz šo profesiju 

esmu gājis mērķtiecīgi. Mans darbs man 

ļoti patīk. Esmu no tiem laimīgajiem, kas 

var teikt, ka darbs ir hobijs. 

Šķibes pamatskolā gan esmu nonācis 

nejauši, jo iepriekšējā skolotāja mainīja 

dzīves vietu un man piedāvāja nākt viņas 

vietā. 

Kādas sajūtas radušās pirmajās 

darba nedēļās? Vai esat apmierināts ar šo 

darbu? 

Ar darbu esmu apmierināts. Skola un skolēni ir ļoti jauki. Ļoti labi, saprotoši un atsaucīgi kolēģi. 

Vai šis darbs ir viegls? Vai mūsu skolas bērni ir ieinteresēti mācīties jūsu pasniegto mācību 

priekšmetu? Jūsu novērojumi. 

Nevar teikt, ka darbs ir viegls, jo līdz šim strādāju tikai ar vidusskolēniem un studentiem, tāpēc 

darbs pamatskolas klasēs ir jauns izaicinājums. Bērni ir ļoti dažādi: vieniem vēstures priekšmets patīk 

un viņi ar lielāko prieku to apgūst, ir arī tādi, kuriem vēsture nav sirdslieta, bet ar varu nevienam mīļš 

nebūsi. Gaumes un intereses ir dažādas. 

Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

Par to labāk spriest pašiem skolēniem. Divi mēneši nav liels laiks, kopš strādāju šajā skolā, bet 

liekas, ka kopēju valodu esam atraduši. Mans uzdevums ir mācīt vēsturi tā, lai skolēniem būtu ne tikai 

interesanti un saprotami, bet arī tā, lai 9. klasē visi varētu sekmīgi nokārtot valsts eksāmenu. 

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejuties darba 

kolēģu vidū? 

Skolotāju kolektīvs uzņēma ļoti draudzīgi, saņemu visu nepieciešamo palīdzību, lai varētu pēc 

iespējas ātrāk iejusties kolektīvā. To sarežģī tas, ka diemžēl skolā esmu tikai vienu dienu, piektdien, 

tāpēc pieļauju domu, ka ar visiem kolēģiem nemaz nav iznācis tikties un iepazīties. 

 

Pasākumi, notikumi, fakti… 
 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2015 

 

Mūsu skolas bibliotēka bija viena no 2310 

Ziemeļvalstu bibliotēkām, kas piedalījās projektā, ko 

Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija, bet 

Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un 

biedrību Norden Latvijā.  
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Šīs nedēļas galvenais uzdevums 

ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras 

iepazīšana, kad gada vistumšākajā 

laikā vairāk nekā 2000 publiskajās un 

skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un 

Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas 

sveces un dažādās valodās lasīta 

kopīgi izvēlēta grāmata par kādu 

noteiktu tēmu. Šogad tā bija 

„Draudzība Ziemeļos“. 

Nedēļa iesākās 9. novembrī ar 

Rītausmas stundas lasījumiem 1.-4. 

klašu skolēniem. Viņi tika ievesti 

norvēģu rakstnieces Marijas Parras 

grāmatas „Vafeļu sirds” pasaulē, kura 

stāsta par deviņgadīgajiem Trilli un 

Lēnu un viņu idillisko draudzību. 

Sākumā  noskaidrojām, kuras ir un kur atrodas Ziemeļvalstis. Pārrunājām draudzības nozīmi, 

noskaidrojām, ka draudzības pamatprincipi ziemeļos neatšķiras no draudzības dienvidos. Galvenais ir 

pašam būt labam draugam un censties ar visiem dzīvot draudzīgi. 

Tekstā aprakstīto vidi palīdzēja iztēloties attēli par Norvēģiju. Un tad mazos lasītājus pārsteidza 

„pirāti“, kuri pārbaudīja viņu klausīšanās prasmi.  Neiztika arī bez mājas darba – apsveikuma – 

labākajam draugam. Tos nedēļas laikā varēja apskatīt bibliotēkā.  

Šajā nedēļā bibliotēku apmeklētājiem bija iespējams iepazīties ar Ziemeļvalstu autoru grāmatām, 

literatūras izstādēm par dzīvi Ziemeļvalstīs.  Bija apskatāma grāmatu izstāde „Ko lasa Ziemeļvalstīs“, 

kura aicināja izlasīt jaunus un pārlasīt jau labi zināmos Ziemeļvalstu autoru literāros darbus. 

Nofotogrāfējām arī savu draudzības bildi un nosūtījām to projekta vadītājiem Zviedrijā. 

Inese Pokule, skolas bibliotekāre 

 

 

Kur zemi lai krāšņāku rastu, 

kam skaistākas dziesmas lai dzied, 

kā zemi pie dzintara krasta, 

kā zemi, kur ābeles zied. 

  

Tā zeme ir dzimtene mana, 

te izaugt un dzīvot man ļauts. 

Ik puķe tās vārdu man zvana, 

šo zemi par Latviju sauc. 

/A. Sakse./ 

Valsts svētkus svinēt sākām 11. novembrī, Lāčplēša dienā,  ar sarkanbaltsarkano lentīšu dalīšanu 

visiem skolas skolēniem un darbiniekiem. Kad bijām saposušies, zālē notika svinīgā līnija  par godu 

 Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņai. 

Izzinoša un interesanta  bija Latvijas Okupācijas muzeja izbraukuma nodarbība ,,Latvijas 

Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana”, uz kuru tika aicināti 5.-9. klašu skolēni. 

13. novembra radošajā darbnīcā jebkurš interesents varēja darināt sev patriotisku rokassprādzi, 

bet 16. novembrī katras klases pārstāvji atnesa savu kolāžas ,,Mana Latvija” gabaliņu. Kolāža ,,Mana 

Latvija” izdevās skaista. Tā vēl ilgi priecēja visus mūs. 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītais pasākums skolā notika 17. novembrī.  

Paldies skolēniem Paulai Šķupelei, Annijai Ozolai, Laurai Ciršai, Elīnai Smetaņinai, Jānim 

Lomakinam, Kristeram Kaupiņam, Artūram Kolkovskim un Tomam Jauģietim par aktīvu dalību un 

izjustajiem priekšnesumiem!  
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Pasākuma gaitā visi kopā atcerējāmies Latvijas oficiālos simbolus – karogu, himnu un ģerboni. 

Bez tiem ir arī citi simboli, kas raksturo Latviju: putns – baltā cielava, kukainis – divpunktu mārīte, 

zieds – pīpene, koki – liepa un ozols, minerāls – dzintars, Latvijas likteņa simbols – Daugava, 

neatkarības simbols – Brīvības piemineklis, tradicionālie svētki – Jāņi. Savi simboli ir arī mūsu 

novadam. Par tiem pastāstīja Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja Silvija Zīberte. Paldies par izzinošo 

stāstījumu! 

Šajā vakarā noteikti daudzi Šķibes pamatskolas audzēkņi mājās iededza svecīti par godu mūsu 

Latvijai.  

Taču ne tikai valsts svētkos, bet arī ikdienā atcerēsimies un turēsim godā savu valsti, savu 

Dzimteni! Lai priecīgi svētki! 

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

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa 

 

2015./2016. mācību gadā 

„Tehnoloģiju un zinātņu pamatu” nedēļa 

notika no 23. līdz 26. novembrim. 

Katru dienu skolēniem tika dota 

iespēja aktīvi darboties. 

23. novembrī tika organizēti 

konkursi un atjautības uzdevumi fizikā, 

ķīmijā, bioloģijā un dabaszinībās. 

24. novembrī 1.-9. klašu labākie 

matemātiķi piedalījās skolas olimpiādē. 

Skolas Atzinības rakstus saņēma: 

1. klasē: Rihards Lapiņš – 1. v., 

Markuss Truņilovs – 2. v., Laine Silova – 

3. v.; 

2. klasē: Ričards Jakušonoks – 1. v., 

Diāna Sīle – 2. v., Annija Romanovska – 3. 

v.; 

3. klasē: Jānis Lomakins – 1. v., Rainers Gruzdovs – 2. v.; 

4. klasē: Kristers Kaupiņš – 1. v., Maksims Sņetkovs – 2. v., Jegors Sņetkovs – 2. v., Kerija 

Linda Zaķe – 3. v.; 

5. klasē: Ričards Kristiāns Tidrihs – 2. v., Paula Šķupele – 3. v.; 

6. klasē: Īvs Zvejs – 1. v., Katrīna Kononoviča – 3. v.; 

7. klasē: Anastasija Garlukoviča – 1. v., Sabīne Mitkus – 2. v., Loreta Ozola – 3. v.; 

8. klasē: Artūrs Kolkovskis – 3. v.; 

9. klasē: Elīna Smetaņina – 1. v., Linards Zaķis – 2. v. 

25. novembrī skolēni pildīja atjautības uzdevumus matemātikā un ģeogrāfijā. 

Nedēļa paskrēja ļoti ātri, jo katru dienu bija jāpilda dažādi uzdevumi. Tajos ietilpa gan sarežģīti 

olimpiādes uzdevumi, gan ārstniecības augu meklēšana un krustvārdu mīklu minēšana, gan 

piedalīšanās dažādos konkursos. 

Jomas nedēļas uzdevumi bija saistīti ar dažādām tēmām, bet lielāku uzmanību pievērsām 

transporta un karjeras jautājumiem. 

Nedēļas laikā skolēniem bija jāpilda arī mājas darbi: 1.-4. klašu skolēniem no krāsainā papīra 

bija jāsagatavo ģeometriskās figūras, bet 5.-9. klašu skolēniem – telpiskās ģeometriskās figūras. 

Nedēļas noslēgumā tika organizēta tikšanās ar SIA „Projekts 3” tiltu nodaļas vadītāju Ģirtu 

Šķupeli, kurš iepazīstināja ar savu darbu, parādīja, kā top dažādi  tilti no projekta  līdz gatavam tiltam. 

Tikšanās laikā skolēni ieguva atbildes uz saviem jautājumiem. 
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Pasākuma otrajā daļā  katras klases 

skolēni veidoja savu sapņu auto un prezentēja 

to. Tapa interesanti  auto nosaukumi: 

„Auglītis”, „Varavīksne”, ,,Krāsainā Formula 

XC9”, „WMB”, „Zaļā Lastočka”.  

Paldies skolotājām Dailai Daņiļēvičai 

par sagatavotajiem uzdevumiem sākumskolas 

skolēniem matemātikā un dabaszinībās,  

Maijai Mirdzai Neļķei, Olgai Vinogradovai, 

Valdai Silantjevai, Valijai Cimmerei  par 

interesanti sagatavotu un novadītu nedēļu, par 

olimpiādes darbu veidošanu un labošanu. 

Paldies klases audzinātājām par 

atbalstu! 

Olga Rožko, jomas ,,Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati” MK vadītāja 

 

 

Vides izglītība 
 

Rīcības dienas 

 

No 2. līdz 8. novembrim Latvijā norisinājās 

Ekoskolu Rīcības dienas, kas šogad gan Latvijā, gan 

pasaulē tika veltītas svarīgākajam šī gada vides 

aizsardzības notikumam – ANO klimata pārmaiņu 

konferencei. Kampaņā iesaistījās vairāk kā 130 izglītības 

iestāžu. Rīcības dienas ir globāla mēroga akcija vides 

aizsardzībā ieinteresētajām skolām, kurā ik gadu piedalās 

vairāk kā desmit miljoni skolēnu. Šogad tās Latvijā 

notika jau ceturto reizi. Rīcības dienas mudina jauniešus 

un ikvienu Ekoskolu pārstāvi būt par pārmaiņu 

ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi 

rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā, savās aktivitātēs 

iesaistot sabiedrību. 

Mūsu skolas skolēni un skolotāji arī atbalstīja šo 

pasākumu.  

1.-4. klašu skolēni piedalījās zīmējuma konkursā 

,,Sapņu velosipēds”. 5.-9. klašu skolēni zīmēja plakātus 

par tēmu ,,Klimata pārmaiņas”. Klašu audzinātājas 

skolēniem izskaidroja klimata pārmaiņu problēmas. Arī 

skolas bibliotēkā skolēniem ir pieejami materiāli par 

tēmu ,,Transports”. Lai saudzētu Latvijas mežus, esam 

uzsākuši vākt makulatūru. Šobrīd skolā ir savāktas 3 

tonnas makulatūras. Visaktīvākie ir 7. un 9. klašu skolēni. 

Paldies skolotājām Gunai Lukstiņai un  Dacei Jakušonokai, kā arī klašu audzinātājām par 

skolēnu aktīvo piedalīšanos šajās aktivitātēs! 

Anna Kačkane, skolotāja 
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Pasākums ,,Pievienojies mums – brīvajiem!’’ 

 

25. novembrī mūsu skolā notika Veselības ministrijas un 

Slimību profilakses un kontroles centra rīkots pasākums “Brīvs”. 

6.-9. klašu  skolēni uzzināja, kāpēc ir labi būt brīvam. Pasākuma 

mērķis ir palīdzēt skolēnam izdarīt pareizo izvēli, sniedzot 

informāciju un veidot izpratni par smēķēšanas kaitīgumu 

veselībai.  

Pasākuma pimajā daļā ģimenes ārste stāstīja par 

smēķēšanas kaitīgumu un par slimībām, ar kurām var saslimt 

smēķēšanas rezultātā. Stāstījumu papildināja attēlu prezentācija, 

kurā ļoti spilgti varēja redzēt atšķirību starp, piemēram, vesela cilvēka un smēķētāja plaušām, zobiem 

u.tml. Ārste runāja par sirds un asinsvadu slimībām, par ļaundabīgiem audzējiem, par kognitīviem 

traucējumiem, par smēķētājām grūtniecēm, kā arī par smēķēšanu kā 

nopietnu atkarību.  Skolēni  bija sagatavojušies šim pasākumam. Īpašs 

paldies 6. klases skolēniem un Laurai Lazdiņai un Kirilam Kačkanam 

no 9. klases par mājas darbu sagatavošanu un prezentēšanu.  

Tika organizētas  praktiskas nodarbības. Uzdevumos skolēniem 

bijas jāatpazīst ķīmiskas vielas, kas atrodas cigaretē. Lai uzzinātu 

pareizo atbildi, bija jāsaliek puzle. Uzzinājām, ka cigaretē ir ap 4700 

cilvēka organismam kaitīgu vielu.  

Pasākuma noslēgumā, aicinot pievienoties ,,Zaļo aproču 

kustībai!”, organizatori dāvināja skolēniem brīvības simbolu – zaļu 

aproci, kura apliecina, ka Tu esi brīvs no tabakas un Tev rūp Tava 

veselība. 

Kampaņas vadītājas priecājās par mūsu bērnu sagatavotību, 

aktivitāti un labo uzvedību. Kopumā draudzīgā un darbīgā atmosfērā 

tika pavadītas divas mācību stundas. 

Anna Kačkane, skolotāja 

 

Skolēnu padome 
 

Skolēnu padomes padarītais darbs 1. semestrī 

 

Mācību pusgada sākumā 

skolēnu padomē darbojās 13 

skolēni no 5.-9. klases, bet oktobrī 

darbībā iesaistījās 6 brīvprātīgie 

skolēni. 1. semestra laikā 

organizējām daudz interesantu 

ārpusklašu sporta pasākumu, 

attīstījām un papildinājām skolēnu 

radošumu un zināšanas. 

Pirmais šā gada organizētais 

pasākums – Mūzikas diena, kuru 

organizējām 1. oktobrī, 

Vispasaules Mūzikas dienā. Katru 

starpbrīdi skolā skanēja dažādu 

žanru mūzika, kuras pavadījumā 

skolēni varēja dzejot un zīmēt.  
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15. oktobrī kopā ar 1. klases skolēniem spēlējām spēles, dziedājām un dejojām Rotaļu 

pēcpusdienā. Šajā pasākumā izklaidējām skolas mazākos skolēnus, iesaistot tos vispārattīstošās 

aktivitātēs. 

23. oktobrī, pirms rudens brīvlaika, skolā viesojās četri spoki un dienas otrajā pusē skolēnu 

padome organizēja diskotēku par godu Helovīnam. Pasākuma apmeklētaji piedalījās spocīgās un 

baisās atrakcijās, izpildot dažādus uzdevumus un iegūstot balvas. 

Par godu Latvijas Republikas gadadienai skolēni aktīvi iesaistījās akcijā „Latvijas patriots”, kurā 

bērniem tika piedāvāta iespēja uzzināt Latvijas simbolus un apskatīties un uzvilkt zemessardzes formas 

tērpu. 

Novembra beigās Kārtības ministrija veica atstarotāju reidu, kurā uzzinājām par skolēnu drošības 

stāvokli gada tumšākajos mēnešos. 

Sūtīt apsveikumus draugiem, skolēniem un skolotājiem, piedalīties individuālos konkursos un 

dekorēt klašu telpas bērni varēja no 7. decembra līdz 16. decembrim skolēnu padomes organizētajos 

Ziemassvētku pasākumos. Noslēguma dienā, Rūķu dienā, kopīgi dejojām, spēlējām spēles, likām 

puzles, krāsojām un radījām skolā svētku sajūtu, uzvelkot rūķu cepures un apzīmējot sejas.  

Pusgada laikā Sporta ministrija kopā ar sporta skolotāju Liliju Kudrjavcevu organizēja futbola un 

basketbola turnīrus. Katrā līnijā Izglītības ministrija informēja skolēnus par aktuāliem notikumiem 

valstī un pasaulē, Kārtības ministrija apbalvoja mēneša kārtīgāko klasi un citi skolēnu padomes 

dalībnieki apbalvoja konkursu uzvarētājus, stāstīja par tuvākajiem pasākumiem. 

Pēc mūsu domām 1. semestra laikā esam realizējuši visas savas ieceres un ceram, ka padarītais 

darbs ir ļoti nozīmīgs gan bērniem, gan skolotājiem. 2. semestrī plānojam organizēt dažāda veida 

pasākumus, reidus un aptaujas. Aicinām aktīvāk iesaistīties mūsu darbībā, tādējādi attīstot un 

papildinot sevi un savas prasmes!  

Elīna Smetaņina, skolēnu padomes prezidente 

 

Helovīna diskotēka 

 

23. oktobrī skolēnu padome 

organizēja pasākumu par godu 

Helovīnam. 

No paša rīta skolēnus priecēja 

neparasti baisi izrotāta skola: 

lidinājās spoki, sikspārņi, plīvoja 

oranžas un zaļas virtenes, uzradās 

ķirbji, raganas, kaķi, žurkas, zirnekļi 

savos tīklos. Pirmajā stāvā tika 

paslēpts „līķis”. 

Ceturtās stundas laikā divi 

skolas spoki apmeklēja katras klases 

mācību stundu, lai mudinātu bērnus 

nedaudz pavingrot un atslābt no 

smagās mācību vielas apgūšanas. 

Pulksten 14.00 sākās diskotēka, kurā skolēnu padomes aktīvisti izklaidēja audzēkņus ar 

dažādiem uzdevumiem atbilstoši pasākumam. Sākumā visi klātesošie tika sadalīti četrās komandās. 

Tām bija jāizdomā savs nosaukums un ģerbonis. Sekoja četras rotaļas, kuras bija sagatavojušas katra 

ministrija: kultūras, kārtības, izglītības un sporta. Atrakcijās tika pārbaudītas dalībnieku veiklības, 

prāta, zināšanu, piesardzības un kārtības spējas. Arī skolotājiem tika sagatavoti uzdevumi, kuri nemaz 

tik viegli nebija. 

Pasākuma noslēgumā skolēnu padomes ministri devās apspriest komandu iegūtos punktus, 

tādējādi vienojoties par vietām un balvām. Pirmo vietu ieguva komanda „Zilā bulta”, otro – 

„Smaidiņš”, trešo – „Kropļainie spoki” un ceturtā vieta tika piešķirta komandai „Ripiņas”. 
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Esam ļoti priecīgi par padarīto darbu un ceram, ka priekpilnais noskaņojums ir ticis arī pasākuma 

apmeklētājiem!  

Elīna Smetaņina, skolēnu padomes prezidente 

 

Projekts 
 

Šķupeļu ģimene – bērnu kultūras projekta „Garā pupa” rīkotā konkursa uzvarētāja 

 

Noslēdzies biedrības „Ascendum” bērnu 

kultūras projekta „Garā pupa” daudzbērnu 

ģimeņu konkurss, kas jau trešo gadu tiek 

organizēts sadarbībā ar autopreču un 

vairumtirdzniecības uzņēmumu „Getz Nordic”. 

Mūsu skolas 5. klases skolnieces Paulas 

Šķupeles ģimene piedalījās konkursā, iesūtot 

ideju aprakstu, kā ģimenē esošie talanti spētu 

palīdzēt Latvijai nākotnē. 

Šķupeļu ģimene balvā saņēma iespēju 16. 

janvārī piedalīties īpašā ekskursijā – 

ekspedīcijā „Stunda Domā”: galvaspilsētā 

skatīja Baltijas senākās katedrāles noslēpumus, 

Doma dārzu, iepazinās ar Rīgas dibinātāju 

bīskapu Albertu, aplūkoja krāšņās katedrāles vitrāžas. Ekspedīcijā bērniem Paula Šķupele atraktīvā 

veidā apliecināja arī savas zināšanas erudīcijas turnīrā un ieguva apliecinājumu par piedalīšanos.  

Paldies Paulai Šķupelei un viņas ģimenei par atsaucību! Aicinu skolēnus aktīvāk un drosmīgāk 

piedalīties dažādos konkursos, izmantot piedāvātās iespējas un gūt interesantas balvas! Labprāt 

palīdzēšu! 

Guna Lukstiņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 

Interesanti… 
Izrāde ,,Sniegbaltītes skola’’ 

 

Pirmklasnieki 29. novembrī Jelgavas kultūras 

namā noskatījās muzikālu izrādi ,,Sniegbaltītes skola’’. 

Šī izrāde bija brīnišķīga izklaide un atpūta visai 

ģimenei. Vecākiem bija iespēja tikties ar jau sen 

pazīstamajiem un iemīļotajiem lugas varoņiem. 

Savukārt, bērniem tas bija īsts piedzīvojums, paverot 

Sniegbaltītes skolas durvis. Izrāde „Sniegbaltītes 

skola” veidota divos cēlienos ar vienu starpbrīdi, kura 

laikā bērniem bija iespēja tikties ar pasakas varoņiem 

klātienē, saņemt no viņiem piemiņas kartītes ar 

autogrāfu.  

Izrādes aktieru ansambli veido Latvijā pazīstami 

mākslinieki, mūziķi un TV zvaigznes: Liene Šomase, Santa Didžus, Jānis Kirmuška, Jānis Jarāns, 

Paula Dukure un citi. 

Markuss Truņilovs un Adrians Plutovs no Lienes Šomases ieguva ne tikai autogrāfu, bet arī 

nofotografējās kopā. 

Paldies Vanessas Zirnes un Markusa Truņilova ģimenēm par dāvanu – iespēju aizbraukt uz 

izrādi ar vecāku personīgo transportu!  

Viktorija Čepule, 1. klases audzinātāja 
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Tradīcijas turpinās 

 

Aiz loga jau tumsa, bet pie mums, 9. klases 

skolēniem, ar katru brīdi top gaišāks, jo skolas 

durvis ver mūsu brāļi, māsas, vecāki. Jā, arī viena 

omīte! 

Kāpēc esam šeit? Tāpēc, lai kopīgi priecātos 

par Ziemassvētkiem un Jaungada tuvošanos. 

Kamēr vecāki rūpējas par svētku mielastu, 

vakara vadītāji dod pēdējos norādījumus par 

koncerta gaitu. 

Ar svētku noskaņu zālē ienākusi lielā egle. 

Smaržo piparkūkas, skan Kirila sagatavotā mūzika. 

Tā! Vakara vadītāji Laura un Kirils saka, ka 

varam sākt. 

Vecāki rātni sēž skatītāju vietās. Vai tik klusi viņi bija savos skolas gados? Pieņemsim, ka  

bija… 

Mūs visus uzrunā mūsu klases audzinātāja Maija Mirdza Neļķe. Kopīgi atceramies visu to labo, 

kas paveikts 2015. gadā. Piedalīšanās skolas pasākumos, arī ārpus skolas, makulatūras vākšana u.c. 

Tas sliktais šodien ir kaut kā aizmirsies. 

Kā katru gadu, svētku noskaņai Valda Nelķes dzejolis. Koncerts liek smaidā atplaukt vecāku 

sejām. Divi uzvedumi, anekdotes, deja, bet pats galvenais vēl nedaudz vēlāk. Ziemassvētku rūķis 

atnesis katrai ģimenei dāvanu maisiņu, bet bez priekšnesuma to saņemt nevar. Viena pēc otras ģimenes 

kāpj uz skatuves un rāda savus priekšnesumus. Kalvja mamma pie klavierēm, Toma ģimenes 

ansamblis un visu pārējo sagatavotie priekšnesumi. 

 Pēc priekšnesumiem sarunas pie svētku galda, bet pēc tam visus pārņem dejošanas trakums. 

Vienbalsīgi nolemjam, ka Kalvja tētis ir dejojošākais tētis. 

Paies gadi, bet mēs neaizmirsīsim brīnišķīgos brīžus, kas vienoja mūs šeit,  Šķibes pamatskolā. 

Lai visiem laimīgs 2016. gads! 

2015./2016. mācību gada 9. klases skolēni 

 

Radošā darbnīca ,,Ziemassvētku brīnums”  

 

Šajā mācību gadā pedagoģisko darbinieku kolektīvs ierosināja ieviest jaunu tradīciju, kas 

pulcinātu un vienotu 

skolēnus, vecākus un 

pedagogus. Ziemassvētku 

laiku gaidot, 1. semestra 

izskaņā tika organizēta 

radošā darbnīca 

,,Ziemassvētku brīnums”, 

kas radīja īpašu noskaņu 

skolēniem, viņu vecākiem un 

pedagogiem. Pavadot laiku 

kopīgi darbojoties, radījām 

svētku eņģelīšus, kurus līdz 

18. janvārim varēja aplūkot  

izstādē skolas foajē. 

Dace Jakušonoka, 

skolotāja 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


