2014. gada janvāra numurs

Mēs ar viņiem lepojamies
2013./2014. mācību gada 1. semestri ar 810 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza:
2. klasē - Kristers Kaupiņš,
3.i klasē - Edgars Grakovičs, Jēkabs
Kristiāns Kalniņš (nav foto),
7. klasē - Elīna Smetaņina,
9.i klasē - Kitija Šķupele;
ar 7-10 ballēm (vai pielīdzinātu
vērtējumu) beidza:
1.i klasē - Edvards Āboliņš, Rainers
Gruzdovs, Ariana Kļimenko, Jānis Lomakins,
Beāte Mitkus, Līva Piterniece,
2. klasē - Artūrs Cirša, Laura Kokina,
Imants Lielaisramans (nav foto), Alekss
Macenko, Arnis Vīksne,
3.i klasē - Paula Šķupele (nav foto), Valters Valts (nav foto),
4.i klasē - Diāna Miķīte, Amanda Ieva Tutāne, Īvs Zvejs (nav foto),
5. klasē - Marta Laure (nav foto),
9.i klasē - Valda Elīza Antonova (nav foto).

Iepazīsimies
Miks Kapsis, angļu valodas skolotājs 6.-9. klasēs
Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc
izvēlējāties tieši šo skolu?
Man patīk strādāt skolā, jo man patīk būt
aculieciniekam un līdzgaitniekam cilvēku izaugsmē.
Tieši šo skolu izvēlējos, jo uzskatīju to par izcilu
variantu, kur sākt darbu skolā, par cik līdz tam skolā
strādājis nebiju, un lielāka darba pieredze bijusi
pieaugušo izglītības jomā.
Kādas sajūtas radušās pirmajās darba
nedēļās? Vai esat apmierināts ar šo darbu?
Ir prieks redzēt, ka ir skolēni, kuri ļoti cenšas,
mācās un rāda piemēru tiem, kuru zināšanas nav tik
augstā līmenī. Nemelošu, ir neliela vilšanās, ka
skolas centieni iemācīt bērniem cieņu (piem.,
piecelšanos kājās stundas sākumā) daudzos
gadījumos netiek uztverti kā ļoti nopietns bērna
personības un skolēnu savstarpējas saskarsmes
uzlabošanas un veicināšanas pamats. Tieši
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savstarpējas cieņas trūkums atsevišķu klašu gadījumos man šķiet pats galvenais iemesls, kāpēc
klases neizmanto savu pilno potenciālu. Tai pat laikā esmu apmierināts ar darbu Šķibes
pamatskolā. Skola ir radījusi spēcīgu organizētas un augošas skolas iespaidu, kura ļoti rūpējas
par saviem audzēkņiem, lai arī paši audzēkņi to varbūt nejūt.
Vai šis darbs ir viegls? Vai mūsu skolas bērni ir ieinteresēti mācīties jūsu pasniegto
mācību priekšmetu? Jūsu novērojumi.
Skolotāja darbs, manuprāt, ir viens no grūtākajiem un atbildīgākajiem darbiem. Ne visi
bērni ir ieinteresēti apgūt manu mācību priekšmetu. No vienas puses, to var saprast, jo viedokļi
atšķiras, taču, skatoties no cita rakursa, kā sava priekšmeta patriots, man ir grūti skolēniem šajā
gadījumā piekrist, ņemot vērā svešvalodu apguves piedāvātās iespējas mūsdienās. Darbā ar
vecāka gadagājuma cilvēkiem esmu novērojis, ka viņi visi nožēlo, ka nav mācījušies angļu
valodu agrāk, taču, iespējams, skolēni to sapratīs tikai ar laiku.
Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem?
Godīgi sakot, ne ar visu klašu kolektīviem vai atsevišķiem indivīdiem saskarsme veidojas
gludi, taču es par to pārāk neuztraucos, jo saprotu, ka cilvēka cieņa un uzticība ir jānopelna, un
es esmu šādā ziņā objektīvs un pacietīgs. Ir kolektīvi, kuros nav nekādu problēmu, un tie ir
kolektīvi, kuru iekšienē var skaidri izjust pārliecību par mana priekšmeta nozīmību.
Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejuties
darba kolēģu vidū?
Skolotāju kolektīvs mani ir uzņēmies ārkārtīgi laipni. Pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši un
piedāvā palīdzību, man to pat neprasot, jautājumos, kas man kā jauniņajam varētu būt
neskaidri (un tādi joprojām ir). Ņemot vērā, ka, ieejot jaunā vidē un pielāgojoties jaunai
sistēmai, pieļauju šādas tādas kļūmes, priecājos, ka neviens nav sitis! No skolotājiem esmu
izjutis tikai visu to pozitīvāko un uzskatu, ka Šķibes pamatskolas skolēniem būtu jābūt ļoti
pateicīgiem, ka viņus apmāca tāds cilvēcīgu profesionāļu kolektīvs.

Panākumi
Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un tehnoloģiju konkurss
„Stils un mode. Latviski etniskais.”
2013. gada 27. novembrī Valda Elīza
Antonova no 9.i klases un Madara Jauģiete
no 8.i klases devās uz Jelgavu, lai piedalītos
mājturības un tehnoloģiju konkursā „Stils un
mode”. Konkurss notika Jelgavas Amatu
vidusskolā.
Uzdevumi konkursā bija ļoti interesanti
un radoši. Teorētiskajā daļā meitenes testa
veidā atbildēja uz dažādiem jautājumiem par
apģērbu un stilu. Praktiskajā daļā skolnieces
izlozēja tēmu „Saulriets Liepājas jūrmalā”. Atbilstoši
tai bija jāizveido tērpu ansamblis manekena lellei.
Vajadzēja piemeklēt toņus audumiem un citus
materiālus, lai tērpi iekļautos izvirzītajās prasībās.
Darbam atvēlētais laiks bija aptuveni trīs stundas.
Meitenes lieliski prata izmantot gan krāsu izjūtu, gan
radošumu. Darbus vērtēja neatkarīga un profesionāla
žūrija.
Valda Elīza un Madara sagādāja lielu un
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patīkamu pārsteigumu Viņu darbs 16 skolu konkurencē tika izvēlēts par labāko, un meitenes
ieguva godpilno 1. vietu.
Aija Mālkalna, mājturības skolotāja 5.-9. klasēs
Stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa 2013”
7. novembrī Nākotnes saieta namā pulcējās
stāstnieki Zemgales novada pusfināla sacensībām.
Mūsu skolu jaunākajā stāstnieku grupā pārstāvēja
Jānis Lomakins (1.i kl.), Ruslana Kapicka (2. kl.),
Kristers Kaupiņš (2. kl.), Aleksandra Židiņa (2. kl.),
Kerija Linda Zaķe (2. kl.), Jēkabs Kristiāns Kalniņš
(3.i kl.), Estere Sirme (3.i kl.) un Annija Ozola (4.i
kl.).
Uz finālsacensībām Rīgā Latviešu biedrībā 30.
novembrī brauca pieci mūsu skolas stāstnieki.
Finālistus vērtēja zinoši un labvēlīgi noskaņoti
vērtētāji.
Savu stāstnieka talantu, izteiksmes patiesīgumu
un šarmu apliecināja mūsu skolas stāstnieki, iegūstot 1., 2., 3. pakāpes apbalvojumus.
Ruslana Kapicka (2. kl.) – „Mazais stāstnieks”, 3. pakāpe;
Kristers Kaupiņš (2. kl.), Aleksandra Židiņa (2. kl.), Estere Sirme (3.i kl.) – „Lielie
stāstnieki”, 2. pakāpe;
Annija Ozola (4.i kl.) – „Dižā stāstniece”, 1. pakāpe.
Kornēlija Dvurečenska, Šķibes pamatskolas skolotāja
Skatuves runas pasākums “Tikšanās pilī”
13.decembrī

9.i klases skolnieces Valda Elīza Antonova un Daila Krista Kukaine
piedalījās Jelgavas novada
un Ozolnieku novada
skolēnu skatuves runas
pasākumā “Tikšanās pilī”.
Tas norisinājās Zaļenieku
Zaļās muižas kamīna zālē.
Piedalījās
9.-12.
klašu
audzēkņi
ar
individuālajiem
priekšnesumiem.
Katrs
dalībnieks runāja vienu
dzejas vai prozas darbu.
Labākie tika uzaicināti
piedalīties atlases otrajā
kārtā
skatuves
reģionālajam konkursam.
Abas
meitenes
ieguva Atzinības rakstus
par piedalīšanos. Valda Elīza- skatītāju simpātiju balvu, bet Dailai Kristai Atzinības raksts par
veiksmīgu piedalīšanos skatuves runas pasākumā un uzaicinājumu novada konkursa otrajai
kārtai.
Ziemassvētku noskaņā ar izgreznotu eglīti, tējas tasi un piparkūkām jaunās Jelgavas
dzejnieces mūs priecēja ar pašsacerētu dzeju un divi jaunieši ar muzikāliem priekšnesumiem.
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Priecājamies par Valdas Elīzas un Dailas Kristas sasniegto un gūto atzinību! Paldies par
piedalīšanos skatuves runas pasākumā! Vēlu veiksmi arī turpmāk!
Guna Lukstiņa, Šķibes pamatskolas skolotāja
Skatuves runas konkurss
2014. gada 24. janvārī skolā notika skatuves runas
konkurss.
Žūrijā darbojās dzejnieks Valdis Neļķe, skolotāja
Inese Pokule, skolotāja Elita Kumpiņa un 9.i klases
skolniece Daila Krista Kukaine.
Uz Jelgavas un Ozolnieku novadu skati tika
Madara Jauģiete (8.i kl.), Annija Ozola (4.i kl.), un
Toms Jauģietis (7. kl.),. Madara runāja pašas sacerēto
dzejoli un par to dabūja īpašu balvu.
Kad dzejoļi bija norunāti,
žūrija devās
apspriesties. Tikmēr skatītājus ar savu dzeju priecēja
Valdis Neļķe.
Par piedalīšanos katrs dalībnieks saņēma balvu.
Tā bija maza grāmatiņa ar dzejoļiem un nelieliem
stāstiem. Bet šokolāde pienācās tiem, kas tika uz
Jelgavas un Ozolnieku novadu skati.
Līga Korme, 6.i klases skolniece
Skatuves runas konkurss novadā
„Nekad par daudz nav labā pasacīts,
nekas tā garu nepaceļ kā vārds.”
/K. Apškrūma/
30. janvārī Ānes kultūras namā notika
Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves
runas konkursa 1. kārta. To vērtēja režisores
Vija Zelmene, Elīna Apsīte un novada
pašvaldības interešu izglītības metodiķe
Ineta Freimane.
Elīna Apsīte savā uzrunā uzsvēra:
„Dzeja ir saruna par to, ko no sirds gribas
pateikt līdzcilvēkiem, izdzīvot šīs pretstatu
gleznas te un tagad.”
Mūsu skolas dalībnieku panākumi:
Tomam Jauģietim (7. kl.) 1. pakāpes diploms, Dailai Kristai Kukainei (9.i kl.) 1. pakāpes
diploms, Madarai Jauģietei (8.i kl.) 2. pakāpes diploms, Annijai Ozolai (4.i kl.) 3. pakāpes
diploms. Pirmās pakāpes ieguvējus izvirzīja konkursa otrajai kārtai.
Paldies skolotājām Gunai Lukstiņai un Dailai Kaupiņai par ieguldīto darbu skolēnu
sagatavošanā!
Elita Kumpiņa, jomas „Māksla” MK vadītāja
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa
Šajā mācību gadā „Tehnologiju un
zinātnu pamatu” nedēļa notika no 2. līdz
6.decembrim.
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Nedēļas ietvaros skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes:
1. – 4. klašu skolēni veica petījumus – eksperimentus dabaszinībās,
mājas darbus matemātikā, piedalījās „Matematikas virpulī.”
3. – 4. klašu skolēni veica virtuālo ekspedīciju uz upi.
5. – 9. klašu skolēni pildīja „Saistošus uzdevumus” bioloģijā, kīmijā un dabaszinībās,
piedalījās konkursā „Dzīve ūdenī un ūdens nozīme.”
Matemātikas
dienā
piedalījās
konkursā
„
Asini
prātu.”
Ģeogrāfijas
dienā veica ceļojumu
apkārt pasaulei un veica
uzdevumus par ūdeni.
Dabaszinībās
piedalījās
konkursā
„Dabas pētnieki” un
veica uzdevumus par
ūdeni.
8. – 9. klašu skolēni veica uzdevumus fizikā.
Notika matemātikas olimpiāde 1. – 8. klašu skolēniem.
Skolas atzinības rakstus saņēma:
1.i kl. – Jānis Lomakins – 1.v., Ariana Kļimenko – 2.v., Beāte Mitkus – 3.v.;
2. kl. – Artūrs Cirša – 1.v., Kristers Kaupiņš – 2.v., Jegors Sņetkovs – 3.v.;
3.i kl. – Edgars Grakovičs – 1.v., Paula Šķupele – 2.v., Markuss Piskunovs – 3.v.;
4.i kl. – Īvs Zvejs – 1.v., Amanda Ieva Tutāne – 2.v., Diāna Miķīte – 3.v.;
5. kl. – Janeks Janiševs – 1.v., Loreta Ozola – 2.v., Sabīne Mitkus – 3.v.;
6.i kl. – Artūrs Kolkovskis – 2.v., Kristaps Čerņavskis – 3.v.;
7. kl. – Elīna Smetaņina – 1.v., Linards Zaķis – 2.v., Kirils Kačkans – 3.v.;
8.i kl. – Vadims Sņetkovs – 1.v., Madara Jauģiete – 3.v.;
9.i kl. – Valda Elīza Antonova – 1.v., Kitija Šķupele – 2.v.
Nedēļas noslēgumā komandas piedalījās erudītu konkursā.
Skolēni pildīja dažādus interesantus uzdevumus:
lika puzli; mērīja ūdens daudzumu; noteica pēc taustes un smaržas dažādas garšvielas un
putraimus, nosakot valsti, kurā tās audzē; attēloja upes garumu; atpazina pēc kontūrām
Latvijas ezerus; meklēja maģiskajā kvadrātā vārdus saistītus ar fiziku.
Arī līdzjutējiem bija iespēja risināt uzdevumus.
Paldies skolotājām Dailai Daņiļēvičai, Maijai Mirdzai Neļķei, Valdai Silantjevai,
Lidijai Kučinai par interesantajiem uzdevumiem!
Olga Rožko, jomas „Tehnoloģijas un zinātņu pamati” MK vadītāja

Pasākumi
Ābeces svētki
Mūsu skolā ir ļoti jauka tradīcija – katru mācību
gadu janvāra mēnesī ābeces perioda beigās 1. klases
skolēni svin Ābeces svētkus. Tie notika arī šogad.
Saposušies, uztraukušies kopā ar savu klases
audzinātāju Dailu Daņiļēviču pirmklasnieki tika
svinīgi aicināti Nākotnes kultūras nama zālē. Tur
viņus sagaidīja Zīmulītis (4.i klases skolnieks Ralfs
Kristiāns Jakušonoks) un Baltā Lapa (4.i klases
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skolniece Annija Ozola), kā arī 2., 3.i klašu skolēni un audzinātājas.
Visiem 1.i klases skolēniem gan pa vienam, gan kopā bija jāizpilda dažādi uzdevumi, ko
bija sagatavojuši 4.i klases skolēni kopā ar savu audzinātāju Daigu Kaupiņu.

Zīmulītis pārbaudīja, vai skolas paši jaunākie audzēkņi prot no burtiem izveidot pareizus
vārdus un salikt tos teikumā. No „dzīvajiem” burtiem bija jāizveido teikums „Es protu lasīt
ābeci.” Dažu brīdi bija jāsauc palīgā arī klases audzinātāja Daila Daņiļēviča.
Baltā Lapa ļoti gribēja kļūt par Burtu Meitiņu un lūdza, lai katrs mazais audzēknis ar
flomāsteru uzraksta sava vārda pirmo burtu. Tagad viņa bija pierakstīta pilna ar burtiem un
varēja būt Burtu Meitiņa.
Skolēni kopā ar audzinātāju par veiksmīgi izpildītajiem uzdevumiem saņēma gardu
kliņģeri. Arī tas bija veidots burta formā.
Uzdevumus bija sagatavojuši arī 2. un 3.i klašu skolēni. Katram 1.i klases skolēnam no
dotajām zilbēm bija jāsaliek viena
Šķibes pamatskolas skolotāja vārds un
uzvārds un jāpastāsta, ko viņš par to
zina.
Dāvanā
tika
nopelnītas
grāmatzīmes.
Kad pārbaudījumi bija galā,
pirmklasnieki kļuva pilntiesīgi skolēni
Šķibes pamatskolas saimē.
Uz
Ābeces
svētkiem
bija
ieradusies arī Šķibes pamatskolas
Skolēnu padome. Katram svinētājam
tika pa konfekšu virtenei un nobeigumā
par godu šim notikumam bija sarīkota
diskotēka.
Sarmīte Višķere, Šķibes pamatskolas skolotāja
Tikšanās
23.janvārī mūsu skolā viesojās žurnāla “Santa” redaktores vietniece un žurnāla “Annas
psiholoģija” galvenā redaktore Anna Peipiņa. Sarunu temats bija veselīga domāšana. Viņa
pastāstīja, ka nav labi domāt par to, kas bija vai par to, kas tikai būs. Vajag dzīvot šodienai, šim
mirklim.
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Pasākumā
piedalījās
5.9.klašu skolēni. Bija interesanti
sēdēt vienu minūti klusumā ne
runājot, ne arī kustoties. Rokas bija
jānoliek uz ceļiem, lai negribētos
kustēties. Grūti bija savaldīties, jo
visi nespēja koncentrēties un
traucēja, skaļi smejoties. Bija
jādomā par to, lai nedomātu.
Izrādās, ka tas ir grūti izdarāms un
bez īpaša treniņa pat neiespējams.
Manuprāt, lielākai daļai no šī
pasākuma būtu, ko mācīties un
izvērtēt to, ko vispār domājam.
Daila Krista Kukaine, 9.i
klases skolniece
Ekskursija uz Rīgu
2013. gada 30. novembrī projekta
,,Garā pupa" ietvaros bija iespēja apmeklēt
Rīgu. Mūs sagaidīja ļoti laipnas ekskursijas
vadītājas.
Vispirms aizgājām pie mūsu valsts
lepnuma – Brīvības pieminekļa. Vērojām
Goda sardzi un uzzinājām, ka Goda sardze
pie Brīvības pieminekļa ir katru dienu no
plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00. Goda sargu
maiņa notiek ik pēc stundas. Mēs visi arī
nofotografējāmies.
Tad devāmies uz Latvijas Nacionālo
operu. Bija vienreizēja iespēja piedalīties
pirmizrādes "Mīla uz trīs apelsīniem"
ģenerālmēģinājumā. Visiem tik ļoti patika, ka bijām klusi kā pelītes. Lielajā zālē bija tik skaista
un liela lustra, kurā 120 spuldzītes izgaismo iespaidīgo telpu. Pēc lielā nama apskates Operas
kafejnīcā
paēdām
garšīgas
pusdienas.
Mūs sagaidīja gide Zane,
un mēs pastaigājāmies pa
Vecrīgu. Viņa ļoti interesanti
stāstīja par senajām ēkām un to
iemītniekiem.
Īpaši
patika
nostāsts par kaķi, kurš bija uz
lielas ēkas jumta.
2011. gada 22. augustā
pašā Vecrīgas sirdī – Doma
laukumā 6 - apmeklētājiem ir
atklāts jauns Mākslas muzejs
"Rīgas Birža". Mēs apskatījām
ļoti senus mākslas darbus.
Redzējām arī Latvijā lielāko
gleznu, mūmiju, dunčus, tērpus,
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paštaisītu kaķi, kurš kustina galviņu.
Man visvairāk patika lielais ziloņkaula zobens, kam bija arī koka un metāla elementi. Tas
bija roku darbs.
Ekskursijas noslēgumā apmeklējām Leļļu teātra izrādi ,,Zaķīšu pirtiņa". Mums ļoti patika
gan lelles, gan aktieru jautrā darbošanās.
Šī ekskursija bija ļoti aizraujoša un interesanta. Paldies par iespēju gūt jaunas zināšanas!
Kristaps Čerņavskis, 6.i klases skolnieks
Palīdzība muzikāli apdāvinātiem bērniem
Decembra sākumā biedrības „Ascendum” bēnu kultūras projekts „Garā pupa” sadarbībā
ar SIA „Getz Bros.& Co Latvija” izsludināja konkursu "Es būšu nākamais mūziķis". Konkursa
mērķis bija diviem muzikāli apdāvinātiem bērniem sniegt atbalstu, uzdāvinot mūzikas
instrumentus.
Pirmssvētku laikā, kad ticam brīnumam, konkursam pieteicu mūsu skolas 5.klases
skolnieci Samantu Daņiļčenko.
Un brīnums notika! Pēc
pieteikumu izskatīšanas Samanta
tika atzīt par vienu no uzvarētājām
un viņai uzdāvināja flautu, lai
turpinātu savu muzikālo karjeru
Glūdas Mūzikas un mākslas skolā.
Paldies
bērnu
kultūras
projektam „Garā pupa” un
uzņēmumam SIA „Getz Bros.& Co
Latvija” par atbalstu!
Vēlu veiksmi Samantai un
arī
pārējiem
mūsu
skolas
audzēkņiem, kuri pilnveido savu
muzikālo izaugsmi, apgūstot kāda
mūzikas instrumenta spēli!
Guna Lukstiņa, Šķibes pamatskolas skolotāja
Labdarības akcija „Ziemassvētku dāvana mazajiem draugiem”
2013. gada 20. decembrī Šķibes
pamatskolas skolēni devās uz LLU
VMF Klīniskā institūta dzīvnieku
patversmi Jelgavā.
Mēs aizvedām dzīvnieciņiem
barību un segas. Kad bijām nolikuši
barību, devāmies apskatīt dzīvniekus.
Visi bija mīļi. LLU klīniskajā institūtā
bija daudz dzīvnieku: kaķi, suņi, govis,
teliņš, zirgi, kazas. Man ļoti patika
mazā kaķenīte. Es labprāt būtu viņu
ņēmusi līdz, bet man ir alerģija no kaķu
spalvām.
Man ļoti patika šie dzīvnieki un es labprāt dāvināšu barību arī citus gadus.
Sabīne Mitkus, 5. klases skolniece
Redaktore Sarmīte Višķere
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