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2017. gada maija numurs 

 

PANĀKUMI 

Konkursi 
 

Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu teātru skatē (Laine Silova, Lelde 

Nebare, Marta Loreta Volčoka, Līva Piterniece, Evelīna Poča, Īvs Zvejs, Aivars Igaunis, Amanda Ieva 

Tutāne, Annija Ozola, Everts Martinsons, Marks Neilands, Baiba Ivzāne, skolēni; Signe Kukare, 

pedagogs). 

Atzinība par 1. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu krievu valodas konkursā 7., 8. klasēm 

,,Latvijai – 100” (Anastasija Garlukoviča, Samanta Daņiļčenko, Amanda Ieva Tutāne, Diāna Miķīte, 

skolnieces; Olga Rožko, Elvīra Spička, pedagogi). 

Atzinība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu krievu valodas konkursā 7., 8. klasēm 

,,Latvijai – 100” (Samanta Daņiļčenko, skolniece; Olga Rožko, pedagogs). 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu mērogā 

 
 Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un 

Ozolnieku novadu tautas deju kolektīvu skatē 

1.-3. klasēm (Adrians Kokins, Nils 

Maļinovskis, Ance Rubene, Šarlote Tervite, 

Ralfs Zaķis, Elizabete Helmane, Laima 

Dombrovska, Taisija Pļavniece, Marita Cirša, 

Laine Silova, Matīss Grīnvalds, Adrians 

Plutovs, Rihards Lapiņš, Ilze Grigorjeva, 

Gabriela Leskavniece, Annija Muižniece, 

Aivars Igaunis, Deivids Nazarovs, skolēni; 

Ilgvars Pauniņš, pedagogs). 

Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un 

Ozolnieku novadu tautas deju kolektīvu skatē 4.-6. klasēm (Gabriella Tervite, Jānis Lomakins, Deivids 

Jānis Grīnvalds, Līva Piterniece, Sintija Semjonova, Rainers Gruzdovs, Roberts Tertats, Edvards 

Āboliņš, Ralfs Kristians Rozenlauks, Elva Anševica, Artūrs Gailītis, Alekss Macenko, Artūrs Cirša, 

Jūlija Semjonova, Līva Dzenīte, Laura Kokina, skolēni; Ilgvars Pauniņš, pedagogs). 

 

Valsts un Zemgales novada mērogā 

 

Godalgas: 

 

1. pakāpes diploms Valsts izglītības satura 

centra tērpu kolekciju skatē Zemgalē ,,Zemgales 

toņi un pustoņi” (Margarita Jauģiete, Emīlija 

Āboliņa, Katrīna Kononoviča, Diāna Miķīte, 

Tatjana Kisļaka, Amanda Ieva Tutāne, 

skolnieces; Zanda Kursīte, pedagogs).   
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Pateicības raksts skolu jaunatnes literārajā konkursā ,,Oskara Kalpaka pārnākšana – solis 

nemirstībā” (Margarita Jauģiete, skolniece; Guna Lukstiņa, pedagogs). 

Pateicības raksts skolu jaunatnes literārajā konkursā ,,Oskara Kalpaka pārnākšana – solis 

nemirstībā” (Īvs Zvejs, skolnieks; Guna Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinība Zemgales reģiona matemātikas olimpiādē 4. klasēm (Jānis Lomakins, skolnieks; Daila 

Daņiļēviča, pedagogs). 

Atzinība reģionālajā angļu valodas olimpiādē 8. klasēm (Īvs Zvejs, skolnieks; Olga Karasenko, 

pedagogs). 

 

MĒS LEPOJAMIES 
 

2016./2017. mācību gada 2. semestri ar 8-10 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza:   

1. klasē – Šarlote Tervite;   

2. klasē – Laine Silova, Markuss Truņilovs; 

3. klasē – Ričards Jakušonoks, Annija Muižniece, 

Annija Ozola; 

5. klasē – Kristers Kaupiņš. 

2016./2017. mācību gada 2. semestri ar 7-10 ballēm 

(vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza: 

1. klasē – Selīna Frīdberga, Alise Griestiņa, 

Artjoms Kononovičs, Matīss Kormis, Erita Siļina; 

2. klasē – Marita Cirša, Rihards Lapiņš, Ralfs 

Vīksne, Vanessa Zirne; 

4. klasē – Rainers Gruzdovs, Jānis Lomakins, 

Gabriella Tervite; 

5. klasē – Artūrs Cirša, Marija Karasenko; 

6. klasē – Lienīte Rempe; 

7. klasē – Olīvija Patrīcija Jermakova; 

9. klasē – Krista Kristiāna Markeviča. 

 

IZGLĪTĪBA NĀKOTNĒ 

 

Šķibes pamatskola un Elejas vidusskola iesaistās nozīmīgā valsts mēroga izglītības 

projektā 

 

Lai veiktu būtiskas pārmaiņas vispārējā, profesionālā un interešu izglītībā, Valsts izglītības un 

satura centrs 2016. gada oktobrī ir uzsācis ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību procesā” 

(turpmāk – projekts) īstenošanu. 

Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju 

atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas, 

pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. 

2016. gada nogalē katrai no valstī esošajām pirmsskolas un dažāda tipa vispārizglītojošajām 

skolām tika dota iespēja pieteikt dalībai projektā skolas vadības un pedagogu grupas, aizpildot 

detalizētu aptaujas anketu, kas apliecinātu gan konkrētās izglītības iestādes vēlmi iesaistīties projekta 

noteikto mērķu realizācijā, gan mācību vides atbilstību, gan izglītības programmu piedāvājumu, gan 

skolēnu skaitu, gan iestādes darbinieku motivāciju. 

Atsaucoties aicinājumam, 101 pilsētu un novadu pašvaldības dalībai projektā nominēja 235 

izglītības iestādes. 

Valsts un izglītības satura centrs veica atlasi, kā rezultātā divas Jelgavas novada izglītības 

iestādes, t. i., Elejas vidusskola un Šķibes pamatskola, 2017. gada martā uzsāka dalību projektā. 

Martā un aprīlī ir notikušas mācības abu iepriekšminēto skolu vadības komandām, kuras veido 

skolas direktors un direktora vietnieks izglītības jomā. 
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Mācībās bija interesanti satikties ar kolēģiem, sadarboties, veicot kopējus uzdevumus. 

Klausoties citus, bija iespēja izprast savas iestādes stiprās un vājās puses un citu izglītības iestāžu 

darba nianses. 

Kā ieguvumi ir minami izglītības iestāžu darbības labās prakses piemēri, ko, veicot projekta 

uzdevumus, var uzzināt; sadarbojoties rodas interesantas idejas un iezīmējas problēmu risinājumi. 

Kā guvumu novērtēju arī to, ka projekts veido priekšnoteikumus saliedētākai izglītības iestādes 

vadības komandas darbībai, kas turpmāk veicinās darba produktivitāti. 

Izglītības sistēmā ir problēmas gan mācīšanas pieejā, gan mācību saturā, tāpēc uzskatu, ka ir 

interesanti un nozīmīgi būt vieniem no pirmajiem, kas var veikt jauninājumu izmēģināšanu un 

ieviešanu.  

Lai praktiski realizētu projekta mērķus, bija jāpiesaka arī skolotāju komandas, kuras mācīs 

dažādus mācību priekšmetus vieniem un tiem pašiem skolēniem turpmāko 2 mācību gadu laikā. 

 2017. gada vidū darbu uzsāks arī trīs Elejas vidusskolas un viena Šķibes pamatskolas 

pedagogu komanda. 

Projekta laikā skolotāji tiksies ārpus skolas, lai kopīgi mācītos jaunas stratēģijas mācību stundu 

plānošanā un mācību sasniegumu vērtēšanā, palīdzot audzēkņiem attīstīt mūsdienām nepieciešamās 

kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi, mērķtiecīgi izmantot 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas u. c. 

Skolotāju komandu uzdevums būs regulāri sadarboties arī savās izglītības iestādēs, gatavojot 

atklātās mācību stundas, vērojot tās, analizējot to saturu. Komandas dalībnieki, mainot mācīšanas 

pieeju, mēģinās veidot produktīvāku mācību procesu. 

Tā kā skolotāji saņems arī jaunus metodiskos materiālus, tad viņu uzdevums būs praktiskajā 

darbībā izmēģināt un novērtēt jaunizveidoto materiālu atbilstību projekta mērķiem un reālajām 

situācijām. 

Aprobācijas rezultātā būtu jārodas labās prakses piemēriem, kā izglītības iestādēs veidot un 

attīstīt skolotāju sadarbību, organizēt mācību vidi tā, lai audzēkņi vairāk darbotos praktiski, skolotājs 

regulāri sekotu audzēkņu izaugsmei un dotu atgriezenisko saiti, kas skolēnam ļautu tālāk apgūt jauno. 

Kopumā valstī profesionālās kompetences pilnveidē darbosies ap 6000 pedagogu. 

Tā kā projekts tiks īstenots arī sadarbībā ar vairākām augstskolām, domājams, ka nākamie 

pedagogi tiks gatavoti atbilstoši jaunajām izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanas tendencēm. 

No 2016. gada rudens projektā strādā arī ekspertu grupas, veicot mācību un metodisko līdzekļu 

izstrādi. Nozīmīgs ieguvums būs arī mācību līdzekļu izveide skolēniem ar garīgās un dažādiem 

attīstības traucējumiem, dažādi diagnostikas instrumenti u.tml. 

Noteikti varu apgalvot, ka projektā iesaistītie pedagogi paplašinās savu redzesloku, iemācoties 

izmantot mūsdienu bērniem un jauniešiem piemērotākas mācību metodes. 

Kā ieguvumu redzu sadarbības veicināšanu starp skolotājiem, bet, manuprāt, paliek aktuāls 

jautājums par to, vai pats bērns un jaunietis ir (būs) gatavs izglītoties pa jaunam. 

Ceru, ka mums visiem kopā izdosies bērnu un jauniešu izglītošanas procesu padarīt 

pilnvērtīgāku! 

Sandra Pluģe, Šķibes pamatskolas direktore 

 

SASNIEGUMI 

Mēs lepojamies 

 

7. aprīlī  7.  klases skolēni Margarita 

Jauģiete un Īvs Zvejs Latvijas Kara muzejā tika 

godināti un saņēma Latvijas Republikas Izglītības 

un zinātnes ministrijas pateicības rakstu par 

patriotisma tēmas dziļu izpratni un radošo 

veikumu pulkveža Oskara Kalpaka veltītajā skolu 

jaunatnes literārajā konkursā „Oskara Kalpaka 
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pārnākšana – solis nemirstībā”, diplomu par veiksmīgu piedalīšanos un dāvanas. 

Paldies Īvam un  Margaritai par uzņēmību, centību un radošumu! 

Guna Lukstiņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 

Svešvalodas 

 

28.04.2017. Jelgavas Valsts ģimnāzijā norisinājās reģionālā angļu valodas olimpiāde, kurā 

piedalījās daudz skolēnu no vairākām Latvijas vietām: Jēkabpils, Liepājas, Tukuma, Ogres, Dobeles, 

Jelgavas, Daugavpils, Jūrmalas, Bauskas, Ozolniekiem, Jelgavas novada u.c. 

Šķibes pamatskolu pārstāvēja 7. klases skolēni Īvs Zvejs un Amanda Ieva Tutāne. Abi skolēni 

čakli gatavojās šim pasākumam jau kopš 2016./2017. m. g. sākuma.  

Kopumā mūsu skolēni ieguva labus rezultātus visos angļu valodas olimpiādes posmos gan 

Šķibes pamatskolā, gan Ozolnieku un Jelgavas novados, gan reģionālajā olimpiādē. 

Īvs Zvejs ieguva 125 punktus no 141 maksimālā punktu skaita un saņēma Atzinību par 

piedalīšanos olimpiādē Zemgales reģionā. Par 3. vietas ieguvi olimpiādes otrajā kārtā, Jelgavas un 

Ozolnieku novados, Īvs tika godalgots olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas ceremonijā Zaļeniekos. 

Pateicos Īvam un Amandai Ievai par nopietnu attieksmi svešvalodas apguvē. Paldies arī 

vecākiem par sadarbību un labi audzinātiem bērniem! 

Atgādinu, ka svešvalodu zināšanas mūsdienās ir dzīves neatņemama sastāvdaļa jebkuram 

izglītotam cilvēkam, tāpēc vēlos uzrunāt arī citus skolēnus iesaistīties skolas un ārpusskolas valodas 

konkursos un pasākumos, lai paplašinātu savas zināšanas un bagātinātu dzīves pieredzi. 

Olga Karasenko, angļu valodas skolotāja 

 

Meiteņu gaitas modes pasaulē 

 

Lietišķās mākslas pulciņa meitenes 

ieguldījušas lielu darbu, sagatavojot 

tērpu kolekciju „Zemgales dūmaka” 

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursam „Zemgales toņi un pustoņi”.  

Jau pirms Ziemassvētkiem sākām 

zīmēt skices, veidot kompozīciju un šūt, 

lai varētu pārstāvēt savu skolu tērpu 

skatē. Strādājām pamazām, izveidojot 

katrai meitenei atbilstošu tērpu. Darbā 

izmantojām džinsu bikses, Zemgales 

brunčus, dažādus pelēkus un zilus 

audumus.  

Pieteikumā par mūsu tērpu 

kolekciju rakstījām: „Dūmaka – pelēks, melns, dažādu nokrāsu zils; Zemgales rozīšu raksts, sevis 

mudināšana uz darbošanos, pamošanās no kūtruma miega. Ikdienā valkājamas tunikas, kas dod 

iespēju būt citādai un no aizspriedumiem brīvai, parādīt attieksmi par lietu otrreizēju izmantošanu un 

pagātnes liecību godā turēšanu.” 

Paldies par darbu Tatjanai Kisļakai, Margaritai Jauģietei, Katrīnai Kononovičai, Emīlijai 

Āboliņai, Amandai Ievai Tutānei un Diānai Miķītei! Paldies vecākiem par atbalstu! 

Zemgales novada skatē meitenes ar savu izveidoto tērpu kolekciju ieguva I pakāpes diplomu. 

Varam droši teikt, ka jau esam uzvarējušas, jo mūsu tērpu kolekcija ir ierindojusies starp 30 Latvijas 

labākajām! Taču vēl priekšā finālskate Bauskā 1. jūnijā.   

Turēsim īkšķus, lai meitenēm izdodas! 

Zanda Kursīte, meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāja 
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SKOLĒNU PADOME 

 

Skolēnu padomes padarītais 2. semestrī 

 

2. semestrī skolēnu padome strādāja cītīgi un aktīvi. Organizējām pasākumus, diskotēkas un 

sporta turnīrus.   

Janvārī skolēnu padome sveica 1. klases skolēnus Ābeces svētkos. Skolēnu padomes pārstāvji 

organizēja spēles un atrakcijas. Tās bija dažādas. 1. klases skolēni dejoja, lasīja, rakstīja un spēlēja 

spēles. Pasākuma beigās skolēni ieguva  dāvanu.  

No 14. februāra līdz 17. februārim skolēnu padome organizēja Valentīndienas nedēļu, kurā 

varēja apsveikt skolotājus, draugus un atzīties mīlestībā izredzētajiem. Visiem tika dota iespēja 

uzrakstīt labus vārdus savam draugam. Skolēni dejoja, klausījās mūziku un fotografējās kopā ar 

draugiem un klasesbiedriem. 16. februārī 1.-4. klašu skolēni skatījās filmu „Punktiņa un Antons”. 17. 

februārī bija diskotēka. Nedēļas nogalē rīkojām diskotēku, kurā skanēja pašu skolēnu izvēlētās 

dziesmas. Vēlāk ciemos ieradās „eņģelis” ar draugiem, kuri izdalīja vēstules.  

8. martā Šķibes pamatskolas skolēni sveica skolotājas Starptautiskajā sieviešu dienā. Mēs 

skolotājas sveicām ar apsveikumu un skaistiem  vārdiem. 

Pirms pavasara brīvlaika organizējām diskotēku. Tajā bija konkurss „Aktīvākā klase dejošanā”. 

Arī 1.-4. klašu skolēni  rādīja dejošanas prasmes. Līnijā apbalvojām 4. klases un 2. klases skolēnus. 

3. aprīlī notika pasākums „Aprīļa joks”. Aktu zālē skolēniem tika piedāvātas dažādas spēles. 

Starpbrīžos skolēni piedalījās atrakcijās, kurās varēja stāstīt anekdotes, dziedāt  un zīlēt. Katrs 

skolēns varēja fotografēties kopā ar draugiem, klasesbiedriem un skolotājiem.  

Arī 2. semestrī sporta ministrs kopā ar sporta skolotāju organizēja volejbola, florbola un tautas 

bumbas turnīrus. Katrā līnijā paziņojām par gaidāmajiem  pasākumiem un apbalvojām konkursu 

uzvarētājus un mēneša kārtīgāko klasi vai klases. 

2. maijā skolēnu padomē rīkojām atvadas no 9. klases. Mēs dejojām, runājām par paveikto 

darbu un  spēlējām spēles. Tika uzklāts galds. Mēs atpūtāmies. 

Paldies manai komandai par darbu, atbalstu un atsaucību šajā mācību gadā! Prieks par tik 

radošiem un aktīviem skolēniem. 

Paldies arī mūsu skolas administrācijai, skolēniem un skolotājiem, kuri mūs atbalstīja un 

palīdzēja!  Paldies skolēnu padomes konsultantei skolotājai Mariannai Smetaņinai! 

Alīna Jermakova, skolēnu padomes prezidente 

 

IESKATĀMIES VĒSTURĒ 

 

Vēstures izzināšana ekskursijā 

 

27. aprīlī visi skolas skolēni devās jomas „Cilvēks un sabiedrība” organizētajā mācību 

ekskursijā.  

1.-4. klašu skolēniem bija tikšanās Latvijas Kara muzeja filiālē „Ziemassvētku kauju muzejs”, 

kas atrodas Jelgavas novada Valgundes 

pagasta „Mangaļu” mājās. Muzeja 

teritorijā ir saglabājušies Baltijas 

reģionam unikāli I pasaules kara lauka 

fortifikācijas elementi, kas saistīti ar 

leģendārajām Ziemassvētku kaujām. 

Pašlaik filiāles teritorijā apskatāms 

autentiskā vietā rekonstruēts 

nocietinājumu sistēmas posms – blindāža 

un daļa no vācu aizsardzības pirmās 

līnijas – „vācu vaļņa”. Rekonstruētā vācu 

armijas pirmās aizsardzības līnijas 
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nocietinājumu sistēmas daļa ir vienīgais šāda veida objekts Baltijā. 

Muzeja iekštelpās iespējams aplūkot izstādi „Latviešu strēlnieku Ziemassvētku kaujas”. Vairāk 

kā 200 fotogrāfijas, kauju shēmas un Tīreļpurva apkārtnē atrastie priekšmeti sniedz interesantas 

vēsturiskas liecības par tā laika notikumiem. Iekštelpās apskatāms arī lielākais kauju vietu makets 

Latvijā, kurā attēloti vairāki kvadrātkilometri Ziemassvētku kauju teritorijas ar I pasaules kara 

nocietinājumiem. 

Muzeja gida pavadībā, kurš bija 

tērpies latviešu strēlnieku formā, skolēni 

pildīja dažādus uzdevumus. Bija jāpārvar 

vairākas šķēršļu joslas ar atrakcijas 

elementiem, kurus pavadīja svilpes signāli 

un pat šāvieni no pistoles. Liela interese 

tika izrādīta par ieročiem, kurus gids 

demonstrēja. Vēl bija jāiziet meža taka 1,5 

km garumā un jāmēģina saskatīt un 

saskaitīt kara laika atstātās pēdas. Beigās 

skolēnus gaidīja pusdienas, un apetīte bija 

lieliska. 

Noguruši, bet priecīgi par paveikto skolēni devās uz Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni, 

kur gida pavadībā apskatīja vēstures ekspozīcijas. 

5.-9. klašu skolēni iepazinās ar Jelgavas vēsturi, Latvijas prezidentiem un Zemgales 

etnogrāfisko tērpu kolekciju Jelgavas  Sv. Trīsvienības baznīcas tornī. Tālāk viņi devās uz „Aučiem” 

– Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājām Ozolnieku novada Salgales pagastā. 

Klausoties gides stāstījumā, centāmies izsekot Čakstes dzimtas likteņiem. Veicot dažādus 

uzdevumus, tika iepazīts J. Čakste kā personība, sabiedriskais darbinieks, kuplas un draudzīgas 

ģimenes galva. 

Esam iepazinuši savas zemītes vēsturiski nozīmīgās vietas mazliet vairāk.  

Diena bija jauka un vērtīga! 

Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” MK vadītāja 

 

SEVIS IZZINĀŠANA 

 

Mobilais zināšanu ekspresis 

 

Lai popularizētu Eiropas dienu, 7. aprīlī mūsu skolā viesojās „Mobilais zināšanu ekspresis”.  
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Sākumskolas skolēni tika aicināti iekāpt „Mobilajā zināšanu 

ekspresī”, kas ir skolēnu izziņas un zinātkāres rosināšanai iekārtots 

autobuss, kurā atraktīvā veidā skolēni iepazīst Eiropas Savienību.  

Tajā pašā laikā skolas zālē 5.-9. klašu skolēni tika aicināti 

dalībai interaktīvā nodarbībā „Esi savas dzīves režisors!”. 

Pasākuma mērķis bija atraktīvā veidā iedrošināt jauniešus 

izmantot Latvijas un Eiropas Savienības (ES) piedāvātās iespējas, 

sniegt ieskatu Eiropas dienas nozīmē 

un ES aktualitātēs. Savā pieredzē 

dalījās un skolēnus aktīvi 

līdzdarboties aicināja 

multimākslinieks Kaspars Blūms – 

Blūmanis jeb Kašers, TV seja Lelde 

Lietaviete. 

Dace Jakušonoka, pedagogs – 

karjeras konsultants 

 

Tehniskās jaunrades diena 

 

10. martā mūsu skolā viesojās SIA 

,,ASPIRED” lektores, kuras vadīja radošās 

darbnīcas. 

Skolēni tika sadalīti grupās un katra grupa 

piedalījās savā darbnīcā.  

1.-4. klašu skolēni nodarbības gaitā 

uzzināja, kā, izmantojot dažādas vielas, katrs 

pats var pagatavot vannas bumbu. Paštaisītās 

burbuļbumbas tika veidotas no dabīgiem 

materiāliem. Katrs skolēns varēja izvēlēties 

krāsu un smaržu pēc patikas. Izmantot 

burbuļbumbu varēja katrs pēc saviem ieskatiem: 

ņemt līdzi uz mājām vai arī kādam uzdāvināt.  

5.-6. klašu skolēni piedalījās darbnīcā ,,Vēja generatori”. Darbnīcas 

vadītāja iepazīstināja skolēnus ar Grobiņas  vēja ģeneratoru darbības 

pamatiem, to plusiem un mīnusiem. Radošās darbnīcas laikā dalībnieki 

izgatavoja vēja ģeneratora spārnus un devās ārā, lai tos izmēģinātu. Tā 

darbojoties, skolēni paši noskaidroja, kāda nozīme ir vējam elektroenerģijas 

ražošanā un kuras spārnu formas ir efektīvākas, lai sasniegtu iecerēto 

rezultātu. 

7.-9. klašu skolēni veidoja Led 

laternas. Tehniski radošās darbnīcas 

„LED laterna” laikā skolēni uzzināja 

par gaismas avotiem, mirdzdiožu 

pielietojumu, kā arī par 

elektriskajām īpašībām. No 

pieejamajiem materiāliem dalībnieki paši izveidoja savu 
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gaismas avotu-laternu. Katrs skolēns to varēja ņemt līdzi uz mājām. 

Visiem skolēniem ļoti patika šīs nodarbības, jo bija interesanti darboties, uzzināt daudz jaunas 

informācijas. Daži skolēni izteica domu, ka labprāt piedalītos šādā pulciņā, kur viņi varētu aktīvi 

darboties.  

Paldies skolas direktorei par iespēju organizēt Tehniskās jaunrades dienu skolā! 

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

 

Zaļās klases konkurss „Lielā 100gade” 

 

Latvijas Republika nākamgad svin 100 gadu jubileju. To Latvijā zina katrs. Taču izrādās, ka to 

zina arī vienaudži mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, kā arī nedaudz tālākajā Somijā, tāpēc 

šogad Zaļajā klasē bija aicinājums  izpētīt, kas tad visas četras valstis vieno. 

Konkursa mērķis bija veicināt skolēnos interesi par Latviju un tās kaimiņvalstīm, motivēt  lietot 

svešvalodas, kā arī apgūt informācijas meklēšanu, apkopošanu un analīzi, dot iespēju izprast meža, tā 

ilgtspējīgās apsaimniekošanas, kā arī kokapstrādes rūpniecības lielo nozīmi mūsu reģionā. 

Konkursu organizēja AS „Latvijas Finieris” sadarbībā ar biedrību „Zaļās mājas” un SIA „Meža 

un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. 

Konkursa dalībnieki ir 10 pamatskolas vecuma skolēnu komanda (5.-9. klase).  

Mūsu skolas komandu šajā konkursā 

pārstāvēja Marija Karasenko, Anastasija 

Garlukoviča, Samanta Daņiļčenko, Loreta Ozola, 

Olīvija Patrīcija Jermakova, Katrīna Kononoviča, 

Diāna Miķīte, Margarita Jauģiete, Ralfs Kristiāns 

Jakušonoks, Īvs Zvejs. Skolēniem vajadzēja 

atbildēt uz 10 jautājumiem par mežiem, 

prezidentiem, iedzīvotajiem, uzņēmumiem 

Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā, kā arī 

uzņemt videoklipu. Videoklipu uzņēma un 

noformēja 5. klases skolēns Alekss Macenko. Klipu var noskatīties www.youtube.com saitē 

https://www.youtube.com/watch?v=hVzUwyrFhwk 

Konkursā piedalījās ap 50 Latvijas skolu, finālā mēs netikām, bet domāju, ka labi pastrādājām 

un papildinājām savas zināšanas. Par piedalīšanos konkursā saņēmām Diplomu un dāvanas. 

Paldies skolēniem par atsaucību!  

Olga Rožko, skolotāja 

EKSKURSIJAS 

 

Vēsture atdzīvojas Dobeles pilsdrupās 

 

Pulciņa „Lasītprieks“ un Bērnu žūrijas  

dalībnieki  19. martā devās ekskursijā uz Dobeles 

Livonijas ordeņa pilsdrupām. Tur vēstures elpu 

skolēniem palīdzēja izbaudīt pilsdāma. Viņas 

pavadībā tika izstaigāts pilsdrupu iekšpagalms, daudz 

jauna un interesanta uzzināts par viduslaiku pils 

ikdienas un sadzīves noslēpumiem, kurus glabā pils 

sienas. Pa šauru kāpņu telpu un miniatūras 

pakāpieniem tika uzkāpts  skatu tornī, no kura 

augstumiem pavērās lielisks skats uz pils mūriem, 

Bērzes upi un pilsētu. Šeit  varēja iztēloties, kā pils 

izskatījusies tās ziedu laikos, kā pirms gadsimtiem 

ritējusi dzīve pilī.  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hVzUwyrFhwk
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Īstu jautrību radīja seno laiku rotaļas, kas tika izspēlētas  atraktīvās pilsdāmas pavadībā. Šajā 

dienā pozitīvas emocijas un jauni iespaidi neizpalika. 

Inese Pokule, skolas bibliotekāre 

 

Ekskursija uz karameļu darbnīcu 

 

21. aprīlī 2. klases skolēni devās ekskursijā uz 

Jelgavas karameļu darbnīcu. Viņus sagaidīja laipnā 

ceha saimniece, kura pastāstīja par uzņēmuma 

izveidošanu. Sākotnēji bija daudz problēmu un 

sarežģījumu gan ar telpām, gan organizāciju.   

Jelgavas uzņēmuma „Karameļu darbnīca” 

veikals Igaunijas galvaspilsētā durvis ir vēris 27. 

aprīlī. Veikals Tallinā ir apmēram tikpat liels kā 

Jelgavā un strādā pēc tāda paša koncepta – sešas 

dienas nedēļā, ik dienu piedāvājot arī karameļu 

gatavošanas meistardarbnīcu. 

Katrs bērns varēja satīt savu karameli, bet bija jābūt ātriem un uzmanīgiem. Veikaliņā katrs 

pirka karameles un citus našķus pēc savas gaumes. 

Aizraujoši bija apmeklēt arī 3D kino, sevišķi tiem skolēniem, kuri to redzēja pirmo reizi. 

Paldies Vanessas krustmātei Evai par palīdzību ekskursijā! 

Viktorija Čepule, 2. klases audzinātāja 

 

Vides izglītības pasākums „Burto dabā, vidē, visumā” 

 

3. maijā Kalnciema vidusskolā notika Jelgavas un 

Ozolnieku novadu vides interešu izglītības pasākums 

„Burto dabā, vidē, visumā”. Pasākuma mērķis – popularizēt 

vides izglītību un aktīvu dzīvesveidu Jelgavas un 

Ozolnieku novadu skolās un sekmēt skolēnu izpratni par 

vidi un tās problēmām, ieinteresēt aktīvai darbībai vides 

iepazīšanā, saudzēšanā un kopšanā. Šogad pasākuma tēma 

bija „Mežs”. Aktivitātēs piedalījās 10 komandas. Kā katru 

gadu, aktīvi darbojās arī mūsu skolas komanda, kuras 

sastāvā bija Katrīna Kononoviča, Diāna Miķīte, Īvs Zvejs, 

Olīvija Patrīcija Jermakova, Artūrs Gailītis. 

Pasākuma programma bija ļoti interesanta: pārgājiens 

mežā, radošās darbnīcas ar teorētiskiem un praktiskiem 

izzinošiem uzdevumiem apkārtējā vidē, orientēšanās spēle 

Kalnciema vidusskolā, pusdienas pie ugunskura. 

Darbojoties radošajās darbnīcās, skolēniem bija 

jāpārzina jautājumi par putniem, jāprot noteikt koku sugas 

pēc pumpuriem un lapām,  jāprot atšķirt putnu balsis,  

jārisina krustvārdu mīklas, jāorientējas Kalnciema vidusskolā.  

Kopvērtējumā skolas komanda ieguva 5. vietu. 

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursam! 

Anna Kačkane, vides izglītības pulciņa vadītāja 

 

Vides ekspedīcija 

 

22. maijā vides izglītības pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Annu Kačkani un citiem Jelgavas 

novada vides pētniekiem devās ekspedīcijā izpētīt Kurzemes piekrastes interesantākās vietas un 
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dabas takas. Mūsu skolu ekspedīcijā pārstāvēja skolēni Artūrs Gailītis, Alekss Macenko, Annija 

Muižniece, Kirils Kuzņecovs un Arnis Vīksne.  

Mēs apmeklējām šādas vietas: 

 
 

Kaltenes akmeņaino pludmali,  

Kaltenes kalvu un putnu taku, 
                                                                                   

                                                                                   Pūrciema balto kāpu, 

 

                                                                                                                         Ēvažu stāvkrastu. 

 

 

 

Ekspedīcijas noslēgumā devāmies uz Kolkas ragu. Pasākums bija ļoti izzinošs un interesants. Mums 

ļoti patika! 

Anna Kačkane, vides izglītības pulciņa vadītāja 

 

IZKLAIDE 

1. aprīlis 

 

1. aprīlis jeb Joku diena ir bērnu iecienīti svētki. Šī iemesla dēļ skolēnu padome nolēma 

organizēt pasākumu „Aprīļa joks”, kas notika 3. aprīlī. 

Bija patīkami redzēt izteiktas skolēnu pozitīvās emocijas. Katru starpbrīdi notika atrakcijas, 

kurās piedaloties, 1.-4. klašu skolēni pelnīja sev balviņas: konfektes, rakstāmos zīmuļus un pierakstu 

blociņus. 

Skolā bija patīkama atmosfēra. Bijām gandarīti, ka skolēni bija atsaucīgi un piedalījās 

pasākumā. Prieks bija par dalībnieku interesi un aktivitāti.  

Ir patīkami, ka skolēnu padome darbojas ļoti radoši un spēj iepriecināt audzēkņus viņiem 

patīkamā veidā. 

Kristaps Čerņavskis, 9. klases skolnieks 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


