2019. gada maija numurs

MĒS LEPOJAMIES
Labākie mācību darbā
Ir noslēdzies 2018./2019. mācību gads. 24
skolēniem tas ir bijis veiksmīgāks nekā viņu
skolasbiedriem.
2018./2019. mācību gada 2. semestri ar 8-10
ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza:
Selīna Maksimova, Mārtiņš Daniels Silavnieks, 1.
klases skolēni, Pjotrs Piļenoks, 2. klases skolnieks,
Oskars Balodis, Alise Griestiņa, Šarlote Tervite, 3. klases
skolēni,
ar 7-10 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza:
Adrians Kačkans, Roberts Muižnieks, Jeļena Piļenoka, Kristers Niks Vīksne, 1. klases skolēni,
Dārta Erno, 2. klases skolniece, Selīna Frīdberga, Matīss Kormis, 3. klases skolēni, Markuss Ikvils,
Rihards Lapiņš, Laine Silova, Vanessa Zirne, 4. klases skolēni, Ričards Jakušonoks, Annija
Muižniece, Annija Ozola, 5. klases skolēni, Marija Karasenko, Kristers Kaupiņš, 7. klases skolēni,
Margarita Jauģiete, Olīvija Patrīcija Jermakova, 9. klases skolnieces.
Par skolēnu veikumu priecājas arī skolotāji un bērnu vecāki. Paldies vecākiem un skolotājiem
par ieguldīto darbu audzēkņu izaugsmes veicināšanā!

Olimpiādes
Atzinība Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē (Marija Karasenko, 7. klases skolniece,
Everita Zināre, pedagogs).

Konkursi
Atzinība par 1. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu krievu valodas konkursā (B grupa) (Diāna
Miķīte, 9. klases skolniece, Vjačeslavs Poruks, 8. klases skolnieks, Marija Karasenko, 7. klases
skolniece, Olga Rožko, pedagogs).

Sporta sacensības
1. vieta orientēšanās sportā B grupā Jelgavas novada 52. skolēnu sporta spēlēs (Katrīna
Kononoviča, Dominiks Rozenfelds, Diāna Miķīte, Ralfs Kristiāns Jakušonoks, 9. klases skolēni, Lilija
Kudrjavceva, pedagogs).
1. vieta 800 metru B grupā Jelgavas novada 52. skolēnu sporta spēlēs (Ēriks Bergmanis, 9. klases
skolnieks, Lilija Kudrjavceva, pedagogs).
2. vieta šķēpa mešanā B grupā Jelgavas novada 52. skolēnu sporta spēlēs (Edgars Grakovičs, 8.
klases skolnieks, Lilija Kudrjavceva, pedagogs).
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2. vieta 1500 m B grupā Jelgavas novada 52. skolēnu sporta spēlēs (Margarita Jauģiete, 9. klases
skolniece, Lilija Kudrjavceva, pedagogs).
1. vieta orientēšanās sportā B grupā Jelgavas novada 52. skolēnu sporta spēlēs (Diāna Miķīte, 9.
klases skolniece, Lilija Kudrjavceva, pedagogs).
1. vieta orientēšanās sportā B grupā Jelgavas novada 52. skolēnu sporta spēlēs (Dominiks
Rozenfelds, 9. klases skolnieks, Lilija Kudrjavceva, pedagogs).

Jelgavas un Ozolnieku novadu kultūras pasākumi
Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu koru skates (konkursa) 1. kārtā (Amanda
Ieva Tutāne, Diāna Miķīte, Olīvija Patrīcija Jermakova, Margarita Jauģiete, 9. klases skolnieces,
novada 5.-12. klašu kora „Asni” dalībnieces).
Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu vides izglītības pasākumā ,,Burto dabā, vidē,
visumā” (Īvs Zvejs, Amanda Ieva Tutāne, Olīvija Patrīcija Jermakova, Katrīna Kononoviča, Diāna
Miķīte, 9. klases skolēni, Alekss Macenko, Jūlija Semjonova, 7. klases skolēni, Anna Kačkane,
pedagogs).

Valsts un Zemgales novada pasākumi
Diploms par augstāko pakāpi Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursa 2. kārtā
Zemgalē (Īvs Zvejs, 9. klases skolnieks, Guna Lukstiņa, pedagogs).
Diploms par 1. pakāpi Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa 2. kārtā Zemgalē (Amanda Ieva
Tutāne, Olīvija Patrīcija Jermakova, Margarita Jauģiete, 9. klases skolnieces, novada 5.-12. klašu
skolēnu kora „Asni” dalīdnieces).
Atzinība par grafiku 2. starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Ģederta Eliasa mīklu minot”
(Amanda Ieva Tutāne, 9. klases skolniece, Dace Jakušonoka, pedagogs).

Apbalvojumi pedagoģiskajiem darbiniekiem
Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par nopelniem pilsoniskās un patriotiskās
audzināšanas darbā (Marianna Smetaņina).
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu sasniegumu veicināšanu
mācību priekšmetu olimpiādēs (Everita Zināre).
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu sasniegumu veicināšanu
mācību priekšmetu olimpiādēs (Jānis Ķusis).
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu sasniegumu veicināšanu
mācību priekšmetu olimpiādēs (Anna Kačkane).
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu sasniegumu veicināšanu
konkursos (Dace Jakušonoka).

9. klases meitenes, kora „Asni”
dalībnieces
Jau otro gadu savu dziedāšanu korī pilnveido četras
9. klases skolnieces: Amanda Ieva Tutāne, Diāna Miķīte,
Olīvija Patrīcija Jermakova un Margarita Jauģiete. Ja
pirmajā dziedāšanas gadā meitenes vairāk ieklausījās savās
balsīs, reizēm nebija pārliecinātas par sevi, tad šogad viņu
dziedājums ir drošs un skanīgs. Kora diriģente par
meitenēm saka atzinīgus vārdus. Tas priecē!
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Dziedāšanai korī meitenes ir veltījušas daudz laika, bet ieguvums arī ir liels. Kopā būšana un
koncertēšana ceļ spārnos un dod gandarījumu. Kora dziedājums skan labi, un šajā gadā arī sasniegumi
ir labi – I pakāpes diplomi abās skatēs. Nākamais solis ir piedalīšanās skolu jaunatnes Dziesmu un
Deju svētkos.
Paldies Amandai Ievai, Diānai, Olīvijai Patrīcijai un Margaritai par sadarbību divu gadu garumā.
Diriģente meitenes aicina turpināt dziedāt korī „Asni” arī nākamajā gadā, ja vien ir iespēja apvienot
dziedāšanu ar mācībām citās skolās.
Jelgavas dome pateicībā par panākumiem kora „Asni” dziedātājiem, diriģentei un mūzikas
skolotājiem dāvina divu dienu ekskursiju uz Lietuvu. Jauka balva par labi padarītu darbu!
Velta Jansone, mūzikas skolotāja

AKTUĀLIE NOTIKUMI
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas gadadiena
ir
nozīmīgi svētki, kas iezīmē valstiskās neatkarības
atgūšanas sākumu. 1990. gada
4. maijā
Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm
pieņēma deklarāciju „Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”.
Arī Šķibes pamatskolas kolektīvs centās
izprast šo svētku nozīmīgumu.
Svētku svinēšanai bija jāsagatavojas. To
darījām visi kopā. Cepām pīrāgus un gatavojām
sviestmaizes, klājām un greznojām galdu,
dziedājām dziesmas, uzskaitījām savus PAR
Latvijai un mielojāmies.
Paldies
visam
skolas
kolektīvam,
skolēniem un vecākiem par ieguldīto darbu
skaistai un patriotiskai Latvijas Neatkarības svētku svinēšanai!
Augstu laimi Latvijai!
Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” vadītāja

8. klases skolēnu ekskursija
iniciatīvas „Latvijas skolas
soma” ietvaros Saldus
novadā
2019. gada 2. maijā 8. klases skolēni devās mācību ekskursijā
uz Saldus novadu. Skolēni apmeklēja Kapelleru namu, kurā vārda
tiešā nozīmē vārīja ziepes. No īpašas masas un dabas materiāliem
katrs skolēns pagatavoja lielāku un mazāku dāvanu māmiņai Mātes
dienā. Kā zināms, ziepēm kādu brīdi ir jāsacietē, lai iegūtu vēlamo
formu. Lai šis laiks netiktu pavadīts dīkā, jaunieši tika sadalīti pa
pāriem un devās orientēšanās spēlē „Skaties dabā”. 40 minūšu laikā
bija jāatrod noteikti augi, vietas un jāatbild uz āķīgiem jautājumiem.
Lai arī laikapstākļi mūs nelutināja, skolēni ar uzdevumiem veiksmīgi
tika galā.
Ekskursijas nobeigumā devāmies uz Brocēnu gaisa takām, kur
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pārbaudījām savas prasmes šķēršļu pārvarēšanā. Tā kā visu dienu lija lietus, takas bija slidenas, bet arī
tas nebija šķērslis.
Priecājamies par iniciatīvas „Latvijas skolas soma” sniegtajām iespējām!
Jāpiebilst, ka arī šīs ekskursijas izmaksas tika finansētas no iniciatīvas „Latvijas skolas soma”
līdzekļiem.
Lilija Kudrjavceva, 8. klases audzinātāja

Pasākums „Burto dabā, vidē, visumā”
2019. gada 3. maijā Kalnciema vidusskolas
apkārtnē 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, kā arī sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās
ietekmi uz cilvēka dzīvi, ieinteresēt aktīvai darbībai
vides iepazīšanā, saudzēšanā un kopšanā.
Pasākuma tēma šogad bija „Dzīve starp kokiem”.
Aktivitātēs piedalījās 10 komandas no 10 skolām. Kā
katru gadu, aktīvi darbojās arī mūsu skolas komanda:
Katrīna Kononoviča, Diāna Miķīte, Īvs Zvejs, Olīvija
Patrīcija Jermakova, Amanda Ieva Tutāne, Alekss
Macenko un Jūlija Semjonova.
Pasākuma pirmajā daļā notika orientēšanās spēle – sacensības. Komandas dalībniekiem
vajadzēja risināt vides problēmas, atbildēt uz jautājumiem par meža tēmu, pazīt kokus un dzīvniekus.
Pasākuma otrajā daļā skolēni darbojās radošajās darbnīcās, kuras organizēja Annas koku skola, dabas
aizsardzības pārvalde, koku āderu speciālists un Kalnciema vidusskolas jaunsargi. Šķibes pamatskolas
komanda ieguva 3. vietu.
Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam!
Anna Kačkane, vides izglītības pulciņa vadītāja

KARJERAS IZGLĪTĪBA
7. maijā 9. klases skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākumu
ietvaros apmeklēja ceptuvi „Tērvetes maize”. Mācību ekskursijā
„Iepazīstu darba vietu” skolēni iepazina maiznieka arodu, maizes
cepšanas procesu un tehnoloģijas, klausījās pieredzes stāstu par biznesa
veidošanas grūtībām un izaicinājumiem. Katrs skolēns izveidoja arī
savu mini baltmaizes kukulīti, kuru ekskursijas noslēgumā saņēma
izceptu. Maizes degustācijā noskaidroja arī savus favorītus – rupjmaize
ar ķiplokiem vai rupjmaize ar dzērvenēm.
Paldies par atbalstu klases audzinātājai Daigai Kaupiņai.
Lāsma Ivanova, pedagogs-karjeras konsultants

8. maijā 8. klases skolēni devās uz Starptautisko
izstāžu centru BT1 Rīgā, kur norisinājās lielākais
profesionālo prasmju konkurss „Skills 2019”. Bija iespēja
vērot konkursantus un paraugdemonstrējumus, izmēģināt
virtuālās realitātes brilles, piedalīties dažādās aktivitātēs.
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Domājams, ka skolēniem būs vieglāk izvēlēties savu nākamo izglītības iestādi.
Paldies par atbalstu klases audzinātājai Lilijai Kudrjavcevai.
Lāsma Ivanova, pedagogs-karjeras konsultants

INTERESES
Projekts ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”
Jau 18 gadus Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas
veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija’’.
Programma tiek īstenota ikvienā Latvija novadā. Katrai vecuma
grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši un no 2012.
gada arī pieaugušie. Šīs programmas mērķis ir veicināt bērniem
lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt
diskusijas par izlasīto.
Šķibes pamatskolas bibliotēka jau 5 gadus piedalās lasīšanas
veicināšanas projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šogad
tajā iesaistījās 23 eksperti, bet līdz galam darbu veica 18. Pēc
grāmatu izlasīšanas bērni kā īsti eksperti novērtēja izlasīto, nosakot
populārāko literāro darbu un pamatojot savu izvēli, kā arī atbildot
uz citiem jautājumiem anketā.
Par
piedalīšanos
lasītprasmju
veicināšanas projektā lasītāji saņēma
nelielu veicināšanas dāvaniņu, kurā bija
arī Bērnu
un
Jauniešu
žūrijas
organizētāju sagādātais lineāls ar
palielināmo stiklu, uz kura bija sauklis
„Lasi un vērtē”. Noslēdzoties lasīšanas
veicināšanas
programmai
„Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2018”, tās
dalībniekiem šogad bija iespēja braukt
ekskursijā uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku, kuras laikā iepazināmies ar
bibliotēkas ēku, tās lasītavām un
pakalpojumiem. Bibliotēkā darbojāmies
radošajā darbnīcā. Skolēni izmēģināja
papīra marmorēšanas tehniku.
Paldies visiem čaklajiem lasītājiem! Uz tikšanos nākamajā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”!
Anna Kačkane, skolas
bibliotekāre

Skolas Lietišķās mākslas
pulciņa mācību ekskursija
25. aprīlī lietišķās mākslas
pulciņa dalībnieces devās mācību
ekskursijā uz Dekoratīvās mākslas un
dizaina muzeju Rīgā.
Ekskursijas laikā tika apskatīta
slavenās poļu mākslinieces Magdalēnas
5

Abakanovičas (1930.–2017.) tekstila un tēlniecības darbu izstāde. Meistare aktīvi strādāja tekstila,
tēlniecības, glezniecības un zīmējuma jomās, nereti savos darbos apvienojot vairākas tehnikas.
Pēc izstādes apmeklēšanas meitenēm bija iespēja darboties auduma apdrukas darbnīcā, kur,
izmantojot speciālus spiedogus
un krāsas, varēja apdrukāt
līdzpaņemtos audumus. Tagad
jādomā par apdrukāto audumu
izmantošanas iespējām!
Pēc mācību ekskursijas
meitenes dalījās iespaidos:
Katrīna:
„Ekskursijas
laikā
varējām
apskatīt
darbus
dažādās tehnikās un smelties
jaunas idejas rokdarbiem, kā
arī
darbojāmies praktiski.
Varējām apdrukāt audumu ar
spiedogu, kas mums visām ļoti
patika. Visvairāk man patika mākslinieces Magdalēnas Abakanovičas tekstila darbu izstāde.”
Jekaterina:
„No ekskursijā dzirdētā es sapratu, ka ne vienmēr ir jāseko visiem priekšrakstiem, bet jābūt
radošiem, jo tas, kas citiem var likties dīvains, kādam šķitīs ļoti interesants!”
Margarita:
„Šajā ekskursijā bija interesanti uzzināt daudz jauna gan par poļu, gan latviešu
tekstilmāksliniekiem. Man patika aplūkot dažādu mākslinieku darbus, kuros bija apvienotas vairākas
tekstiltehnikas. Domāju, ka šādas ekskursijas pulciņiem ir noderīgas, jo var uzzināt daudz ko jaunu, kā
arī rast jaunas idejas saviem darbiem.”
Emīlija:
„Bija interesanta ekskursija. Varēja aplūkot dažādus tekstildarbus. Man patika mākslinieces
Magdalēnas Abakanovičas skulptūras cilvēku formās. Bija vērtīgi doties ekskursijā, lai par lietišķo
mākslu gūtu daudz jauna un noderīga.”
Diāna:
„Šajā mācību ekskursijā man vislabāk patika auduma apdruka spiedogu tehnikā, taču bija arī
interesanti klausīties gida stāstījumā. Apskatījām izstrādājumus, kas darināti, izmantojot vairāku
tekstiltehniku veidus: aušanu, izšūšanu, tamborēšanu u. c. Šādas ekskursijas skolēniem ir interesantas
un noderīgas.”
Zanda Kursīte, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

EKSKURSIJAS
6. klases skolēnu
ekskursija
8. maijā mēs, 6. klases
skolēni, klases ekskursijas
laikā
bijām
ieplānojuši
apmeklēt Likteņdārzu.
Likteņdārzs ir dabā
veidots
simbols
tautas
nemitīgai
atjaunotnei
un
izaugsmei. Te satiekas gan
cilvēka, gan valsts pagātne,
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tagadne un nākotne. Likteņdārzs tiek veidots, pateicoties ziedojumiem. Tas iecerēts kā tautas dāvana
Latvijai tās simtgadē.
Vispirms braucām uz Kokneses informācijas centru, kur uzzinājām vairāk par Likteņdārzu. Mēs
piedalījāmies interaktīvā nodarbībā vidējā posma jauniešiem. Mums izsniedza Likteņdārza karti un
lapas ar jautājumiem. Kartē bija atzīmēti punkti, pēc kuriem mēs orientējāmies un atbildējām uz darba
lapās uzrakstītajiem jautājumiem. Beigās atbildes bija jānolasa.
Ekskursija Likteņdārzā mums ļoti patika. Tā bija izzinoša, interesanta. Kopā ar klasesbiedriem
bija jautri.
Gabriella Tervite, Baiba Ivzāne, 6. klases skolnieces
Mēs, 6. klases skolēni, 8. maijā devāmies klases
ekskursijā uz „Jump space” jeb batutu parku. Tur mēs
pavadījām divas no dienas labākajām stundām. Vispirms mēs
noklausījāmies instruktāžu. Batutu parkā mēs lēkājām, lēcām
porolonu baseinā, cīnījāmies virs porolonu baseina un veidojām
dažādus trikus. Visvairāk sestās klases skolēniem patika lēkt
porolonu baseinā.
Skolotāja arī priecājās kopā ar mums. Viņa bija ļoti
aktīva, lēkāja un lēca porolonu baseinā.
Mums ļoti patika šīs dienas izpriecas.
Cerams mums būs vēl daudz tādu lielisku brīžu.
Rainers Gruzdovs, Jānis Lomakins, 6. klases skolnieki

DAŽĀDI
Skolēnu ģimenēm marta mēnesī tika iedota aptauja par Šķibes pamatskolas avīzi „Pēdiņas”
popularitāti un nepieciešamību.
Aptaujas rezultāti.
Skolēnu Iedotās Atdotās Neatdotās Avīzi Nav
Vēlas
skaits
aptaujas aptaujas aptaujas
nelasa apmie- kopēto
klasē
rināti
eksemplāru
1.
15
14
13
1
6
2.
10
9
8
1
4
3.
20
19
19
12
4.
13
9
9
1
6
5.
15
13
4
9
3
6.
19
13
12
1
8
7.
16
10
6
4
4
8.
11
7
6
1
1
2
9.
14
10
8
2
3
Kopā
133
104
85
19
1
1
48
%
100
78,19
63,90
14,29
0,75
0,75
36,09
Klase

Par ko vēl gribētos lasīt skolas avīzē „Pēdiņas”?
I Ieteikumi no vecāku skatījuma:
1) konkursi vecākiem, anekdotes, viktorīnas, skolēnu dzeja un stāsti, skolēnu aforismi no
ikdienas dzīves, krustvārdu mīklas (pašu veidotas), prāta spēles, skolēnu projekta darbs „Avīzes
veidošana”,
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2) izglītojošā informācija vecākiem – psihologa ieteikumi konfliktu risināšanā un attiecību
veidošanā (vecāks-skolēns), medicīnas māsas ieteikumi, fiziskie vingrinājumi stājas stiprināšanai,
veselīgu ēdienu receptes skolēnu brokastīm,
3) par iespējām piedalīties un piedalīšanos dažādos ārpusskolas konkursos,
4) par nākamajiem pasākumiem, nākotnes iecerēm,
5) pietrūkst reklāmas,
6) vēsturiski fakti par skolu, pagastu, par skolas tradīcijām,
7) par skolotāju un skolēnu sasniegumiem,
8) TOP 10 – skolēnu populārākie vārdi,
9) kas notiek pagastā,
10) par bērnu nometnēm,
11) vairāk foto par pasākumiem,
12) par ekskursijām, par ārpusklases nodarbībām, aktivitātēm,
13) par sporta u. c. interešu pulciņiem Jelgavas novada apkārtnē, par kendama turnīriem un ar
kendama spēli saistītajām aktivitātēm,
14) par eko padomiem, piemēram, kā pareizi šķirot atkritumus,
15) varētu būt raksti par bērnu vaļaspriekiem.
II Priekšlikumi:
1) varbūt var ieviest vecāku stūrīti (labie vārdi par skolu, pieredze),
2) veidot avīzi tā, lai būtu interesanti lasīt arī skolēniem, ne tikai vecākiem,
3) skolas mājas lapu izveidot tā, lai būtu pieejama mobilā versija.
III Dažādi:
1) skolas avīzē veiksmīgi tiek atspoguļota skolas dzīve,
2) par pašu galveno – paldies,
3) paldies Šķibes pamatskolas avīzes „Pēdiņas” redaktorei Sarmītei Višķerei par ieguldīto darbu!
Ļoti interesanti un informatīvi.
Paldies skolēnu vecākiem par piedalīšanos aptaujā, sava viedokļa un priekšlikumu izteikšanu!
P.S. Šķibes pamatskolas avīzes „Pēdiņas” kopēto eksemplāru saņems to skolēnu ģimenes, kas to
izvēlējās, un nesaņems, kas nepiedalījās aptaujā vai arī izvēlējās citu lasīšanas veidu.
Jebkuru izvēli var mainīt, par to paziņojot pirms avīzes iznākšanas.
Aptaujas rezultātus apkopoja Sarmīte Višķere, avīzes „Pēdiņas” redaktore

PALDIES visiem rakstu
veidotājiem, kas palīdzēja avīzi
„Pēdiņas” padarīt interesantu,
izzinošu, un fotogrāfiem, kas
„atdzīvināja” uzrakstīto!

Redaktore Sarmīte Višķere
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