
1 

 

  
 

2015. gada maija numurs 

 

2014./2015. MĀCĪBU GADA PANĀKUMI ŠĶIBES PAMATSKOLĀ 

 

Olimpiādes 

 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu 

latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8. klasei 

(E.Smetaņina,  skolniece, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinība par 1. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu 

matemātikas olimpiādē 5. klasei (Ī.Zvejs, skolnieks, 

O.Vinogradova, pedagogs). 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu 

matemātikas olimpiādē 6. klasei (J.Janiševs, skolnieks, 

O.Vinogradova, pedagogs). 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu 

matemātikas olimpiādē 3. klasei (K.Kaupiņš, skolnieks, 

S.Višķere, pedagogs). 

 

Konkursi 
 

Atzinība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā 

"Latvijas dabas veltes salātos" (T.Kisļaka, E.Smetaņina, skolnieces, Z.Kursīte, pedagogs). 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu jauno vides pētnieku forumā "Skolēni 

eksperimentē" (A.Macenko, skolnieks, V.Silantjeva, pedagogs). 

Atzinība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu dabaszinību konkursā "Es zinu vairāk" 

(A.I.Tutāne, J.Janiševs, L.Ivzāne, S.Mitkus, M.Laure, skolēni, O.Roţko, pedagogs). 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu ģeogrāfijas konkursā 7.-9.klasēm 

(K.Čerņavskis, E.Smetaņina, M.Jauģiete, skolēni, O.Roţko, pedagogs). 

Atzinība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā (A.Kļimenko, 

skolniece, D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā (A.I.Tutāne, 

skolniece, D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursa "Rakstu darbi" 1. kārtā 1.-3.klašu grupā (E.Anševica, L.Kokina, K.Zjatjuka, A.Ţidiņa, 

E.Sirme, R.Visnapa, G.Leskavniece, A.Romanovska, H.Zinārs, skolēni, D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 3. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursa "Rakstu darbi" 1.kārtā 4.-6.klašu grupā (E.Sirme, skolniece, D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursa "Rakstu darbi" 1.kārtā 7.-9.klašu grupā (K.K.Markeviča, Ē.Kobjakova, skolnieces, 

D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 1. vietu B grupā Jelgavas un Ozolnieku novadu 7.-8.klašu krievu valodas konkursā 

" Latviešu un krievu tautas lietišķā māksla" (E.Smetaņina, skolniece, E.Spička, pedagogs). 
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Sporta sacensības 

 

2. vieta 400 m skrējienā Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. sporta spēlēs vieglatlētikā B grupā 

(M.Jauģiete, skolniece, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

2. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. sporta spēlēs vieglatlētikā E grupā (M.Sņetkovs, 

skolnieks, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu kultūras pasākumi 
 

Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā 1.-8.klasēm 

(J.Lomakins, skolnieks, D.Daņiļēviča, pedagogs). 

Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā 1.-8.klasēm 

(K.Kaupiņš, skolnieks, S.Višķere, pedagogs). 

Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu teātru skatē (B.Mitkus, 

L.Piterniece, P.Šķupele, E.Sirme, M.Jauģiete, L.Nebare, A.Ozola, A.I.Tutāne, Ī.Zvejs, T.Jauģietis, 

K.Kačkans, M.Jauģiete, skolēni, S.Čerpinska, pedagogs). 

 

Valsts un Zemgales novada pasākumi 
 

2. pakāpes diploms 1.- 2. klašu deju kolektīvam Jelgavas un Ozolnieku novadu skolu tautas deju 

kolektīvu skatē (E.Šaliņa, G.Leskavniece, A.Ozola, T.Rempe, A.Romanovska, D.Nazarovs, D.Sīle, 

E.Āboliņš, K.Bitaitis, A.Galuza, R.Gruzdovs, B.Ivzāne, A.Kļimenko, J.Lomakins, B.Mitkus, 

L.Piterniece, R.K.Rozenlauks, A.Survilova, M.L.Volčoka, G.Tervite, R.Tertats, skolēni, I.Pauniņš, 

pedagogs). 

2. pakāpes diploms 3.- 4. klašu deju kolektīvam Jelgavas un Ozolnieku novadu skolu tautas deju 

kolektīvu skatē (E.Anševica, A.Gailītis, L.Kokina, A.Prokopovičs, A.Macenko, A.Cirša, 

K.L.Zaķe,S.Voiņiloviča, L.Dzenīte, A.Ţidiņa, E.Grakovičs, J.K.Kalniņš, E.Roze-Puja, P.Šķupele, 

V.Valts, R.Volčoks, E.Sirme, skolēni, I.Pauniņš, pedagogs). 

3. pakāpes diploms lietišķās mākslas pulciņam Zemgales novadu tērpu kolekciju skatē "Rakstu 

darbi" (K.Kononoviča, A.Garlukoviča, L.Ivzāne, S.Mitkus, A.Jermakova, T.Kisļaka, Ē.Kobjakova, 

L.Korme, K.K.Markeviča, skolnieces, Z.Kursīte, pedagogs). 

2. pakāpes diploms Zemgales novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā ,,Rakstu 

darbi" (G.Leskavniece, skolniece, D.Jakušonoka, pedagogs). 

 

Mēs lepojamies 
  

2014./2015. mācību gada 2. semestri ar 8-10 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza: 

1. klasē – Annija Romanovska, 2. klasē – Jānis Lomakins, 3. klasē – Artūrs Cirša, Kristers 

Kaupiņš, 8. klasē – Elīna Smetaņina;  

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

1. klasē – Annija Ozola, Diāna Sīle, Ričards Jakušonoks, Gabriela Leskavniece, 2. klasē – 

Edvards Āboliņš, Rainers Gruzdovs, Beāte Mitkus, Gabriella Tervite, 3. klasē – Laura Kokina, Alekss 

Macenko, Jegors Sņetkovs, Maksims Sņetkovs, Kerija Linda Zaķe, 4. klasē – Jēkabs Kristiāns Kalniņš, 

5. klasē – Īvs Zvejs. 

 

Skolēnu padomes padarītais 2014./2015. m. g. 2. semestrī 
 

Pēc Ziemassvētku brīvlaika Skolēnu padome sāka darboties aktīvāk. Gada sākumā paredzējām 

daţādus interesantus un lietderīgus pasākumus, kurus organizējām teicami. 

Janvārī skolā notika pasākums „Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku?” 5.-9. klašu skolēniem. 1. 

kārtā no katras klases uzvarēja 2 skolēni, kas 23. janvārī cīnījās par gudrākā skolēna titulu. 2. kārtā 
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dalībniekiem bija jāiztur 4 posmi un jāatbild uz daţādiem jautājumiem. Konkursā uzvarēja Madara 

Jauģiete, 9. klases skolniece. 

No 9. līdz 13. februārim 

organizējām Valentīndienas nedēļu 

skolā. Katra klase veidoja kolāţu 

„Ko man nozīmē mīlestība?”. Tika 

piedāvāti individuālie konkursi 5.-

9. klašu skolēniem. 12. februārī 

aicinājām 1.-4. klašu skolēnus 

skatīties multfilmu par mīlestību. 

13. februārī, noslēguma dienā, 

piepildījām skolu ar Valentīndienas 

atmosfēru.  Spēles dalībniekiem 

pēc dotajām norādēm bija jāatrod 

otra pusīte, lai izveidotos pāris. 

Skolēniem šajā dienā tika noteikts 

ģērbties sarkanas krāsas apģērbā. 

Rosinājām skolēnus piedalīties 

daţādās atrakcijās, kopīgi radījām video studiju. 

Februāra beigās un marta sākumā rīkojām divus reidus: 

1. Kārtības ministre kopā ar saviem palīgiem četras reizes devās pie mūsu skolas mazākajiem 

audzēkņiem, 1. klases skolēniem. Reida mērķis bija nosvērt somas un uzzināt, vai to svars atbilst 

Ministru kabineta izstrādātajiem noteikumiem. Secinājām, ka daţu skolēnu somu svars nebija 

atbilstošs. Informējām skolas direktori un klases audzinātāju. 

2. Izglītības ministre un palīgi kopā ar bibliotekāri Inesi Pokuli pārbaudīja mācību grāmatu 

stāvokli katrā klasē. Skolēniem, kuriem nebija apvākotas grāmatas, izteicām brīdinājumu. 

6. martā dejojām jautrā diskotēkā, kā arī spēlējām daţādas spēles.  

9. martā pārsteidzām un apsveicām savas skolotājas ar paštaisītām origami puķēm. 

1. aprīlī Skolēnu padome organizēja Joku dienu. No paša rīta izjokojām skolēnus un skolotājus 

ar netradicionāliem uzrakstiem, piemēram: „Notiek remontdarbi! Šodien skolā mācības atceltas!” 

Visas dienas laikā aktu zālē izklaidējām skolēnus – dziedājām karaoke, fotografējāmies ar iemīļotajiem 

multfilmu varoņiem, meklējām konfektes miltu traukā, paredzējām nākotni, veidojām smieklīgas 

apsveikuma kartiņas un tēlus, mēģinājām salikt puzles un izskaidrot acīmredzamo neticamo. Dienas 

beigās skolēni bija ļoti apmierināti un izteica pateicības. 

20. aprīlī mūsu skolā viesojās 

uztura speciāliste Olga Maslova, 

kura stāstīja par veselīgu 

dzīvesveidu. Pēc lekcijas katrai 

klasei vajadzēja aizstāvēt savu 

projekta darbu par tēmu „Kā tu 

izproti jēdzienu „veselīgs 

dzīvesveids”?”.  
Mācību gada laikā Sporta 

ministre kopā ar savu palīgu un 

skolotāju Liliju Kudrjavcevu 

uzzināja spēcīgāko komandu, vērtējot skolēnu tautas bumbas, basketbola, volejbola un citu sporta 

veidu sacensības. 

Katru mēnesi Skolēnu padomes dalībnieki publicēja uzziņas rakstus, dodot iespēju skolēniem 

izglītoties, lasot un pētot daţādas afišas. Skolēniem, kuri ieguva godalgotas vietas un pakāpes Jelgavas 

novada un Ozolnieku novada pasākumos, rakstījām pateicības. Lai uzzinātu skolēnu domas, devām 

aptaujas un analizējām iegūtos rezultātus. 
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Gada sākumā mājas lapā www.draugiem.lv izveidojām Skolēnu padomes domubiedru grupu, kur 

publicējām jaunākās ziņas un pasākumu fotogrāfijas. 

Pēc mūsu domām, šogad esam izdarījuši ļoti daudz, un tā strādāt turpināsim arī nākamajā mācību 

gadā.  

Paldies skolēniem un skolotājiem, kuri mūs atbalstīja, un vecākiem par uzticību un vēlmi 

palīdzēt! 

Elīna Smetaņina, skolēnu padomes prezidente 

 

PANĀKUMI, PASĀKUMI, NOTIKUMI… 
 

Lietišķā māksla 

 

Lietišķās mākslas pulciņa meitenes šogad ļoti čakli gatavojās vizuāli plastiskās mākslas 

konkursam „Rakstu darbi”. 

2.-4. klašu rokdarbnieces izstādei darināja rokassprādzes. No plastikas masas tika veidots 

medaljons ar iespiestu etnogrāfisko zīmi, kas mezglojot iestiprināts rokassprādzē. Konkursa kārtā 

Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā šis darbs ieguva II pakāpes diplomu un tika nosūtīts uz trešo 

kārtu Bauskā. Tur meiteņu 

(Elvas Anševicas, Lauras 

Kokinas, Kristīnes 

Zjatjukas, Aleksandras 

Ţidiņas no 3. klases un 

Esteres Sirmes, Ritas 

Visnapas no 4. klases)  darbs 

guva atzinību. 

5.-7. klašu meitenes 

(Katrīna Kononoviča, 

Anastasija Garlukoviča, 

Līga Ivzāne, Sabīne Mitkus, 

Alīna Jermakova, Tatjana 

Kisļaka, Ērika Kobjakova, 

Līga Korme, Krista 

Kristiāna Markeviča) Lietišķās mākslas pulciņa konkursam šuva tērpus skolas ansamblim. Tērpu 

kolekcijas nosaukums ir „Raksti dziesmu māsām”. Kā veicās Zemgales novada skatē Bauskā? Ir iegūts 

III pakāpes diploms! Apsveicam!  

Maija vidū, kad būs izvērtētas tērpu kolekcijas visos Latvijas novados, būs zināms par iespējamo 

dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Šobrīd turēsim īkšķus! 

Zanda Kursīte, skolotāja 

 

Vides izglītība 

 

2015. gada 14. martā skolotāja Valda 

Silantjeva un 3. klases skolēni Jegors Sņetkovs un 

Kristers Kaupiņš devās uz Rīgu, lai Latvijas 

Universitātes Ķīmijas fakultātē piedalītos Latvijas 

skolēnu forumā  „Skolēni eksperimentē”. 

Interesanti bija ķīmijas studentu un citu skolu 

pārstāvju demonstrētie eksperimenti. Mājās 

atgriezāmies zinošāki. 

2015. gada 27. martā  Šķibes pamatskolā pēc 

stundām notika „Putnu dienas”. 1.-4. klašu skolēni 

klausījās putnu dziesmas, risināja daţādus 

http://www.draugiem.lv/


5 

 

uzdevumus un minēja mīklas par putniem, noskatījās filmu „Avārijas brigāde. Putnu būris”. Čaklākie 

mīklu minētāji saņēma balvas. 5.-9. klašu skolēni klausījās putnu balsis, risināja krustvārdu mīklas par 

putniem un atbildēja uz „Viktorīnas par putniem” jautājumiem. Zinošākie saņēma balvas. Cerams, ka 

filmas „Putnu būris” iespaidā kāds aizdomājās par nepieciešamību nodrošināt putnus ar būrīti 

ligzdošanai. 

2015. gada 30. aprīlī Šķibes 

pamatskolas 6. klases meitenes un 

skolotāja Marianna Smetaņina devās uz 

Vilces gravu, lai piedalītos vides 

pasākumā „Burto dabā, vidē, Visumā”. 

Laiks bija saulains, noskaņojums labs, 

arī visus uzdevumus izdevās veikt. 

 2015. gada 11. maijā pieci vides 

izglītības pulciņa dalībnieki, 3. klases 

skolnieki, Jegors Sņetkovs, Kristers 

Kaupiņš, Alekss Macenko, Artūrs Gailītis, Aleks Prokopovičs un skolotāja Valda Silantjeva devās 

ekspedīcijā uz Engures ezeru. 

Valda Silantjeva, skolotāja 

 

Karjeras izglītība 

 

Izmaiņas darba tirgū, bezdarbs, pastāvīgi 

pieaugošā informācija par profesijām un 

izglītības ieguves ceļiem izraisa apjukumu, 

nenoteiktību un dezinformāciju jauniešos, kas ir 

savas profesijas izvēles priekšā un kas noteiks 

viņu turpmāko karjeru. 

Pašreiz skolēnu iespējas saņemt atbalstu 

šajā jomā ir ievērojami pieaugušas, pateicoties 

iespējai skolā darboties pedagogam karjeras 

konsultantam. Šogad šāda iespēja ir radusies arī 

mūsu skolā. Sadarbojoties skolas direktorei, 

skolas padomes pārstāvjiem un pedagogam 

karjeras konsultantam no 23. marta līdz 27. 

martam tika noorganizēta karjeras nedēļa, kuras 

ietvaros skolēniem bija iespēja tikties ar daţādu profesiju pārstāvjiem. 24. martā 1.-9. klašu skolēni 

tikās ar reţisoru Pēteri Nebaru, kurš pastāstīja arī par fotogrāfa profesiju. Vēl šajā nedēļā, izvērtējot 

skolēniem veikto aptauju par profesijas izvēli, tika dota iespēja pēc interešu grupām iepazīt Dobeles 

Zemessardzes 51. kājnieku bataljonu, uzņēmumu „Stokker”, kas piedāvā lauksaimniecības un 

celtniecības tehniku un apkopi Jelgavā, kā arī tika organizēta tikšanās skolā ar frizieri, kura 

interesentiem izstāstīja visu par frizūru veidošanu, matu kopšanu. Skolēni, kuri vēlējās kļūt par 

pedagoģiskajiem darbiniekiem, tika iepazīstināti ar darbu Glūdas pagasta PII ,,Taurenītis”. 

Interesentiem bija iespēja vērot nodarbības. 

Skolēnu ieinteresētība un vēlēšanās iepazīt profesijas bija liela.  

Pateicamies par doto iespēju. 

Dace Jakušonoka, pedagogs karjeras konsultants 

 

Modes skate 

 

Piektdien, 17. aprīlī, Skolēnu padome organizēja Modes skati. Konkursantiem bija jāveido 

interesants tērps, kuru vēlējās demonstrēt skolēniem, skolotājiem un vecākiem.  
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 Kopumā piedalījās 15 dalībnieki: Gabriela Leskavniece, Annija Romanovska, Diāna Sīle, 

Gabriella Tervite, Laura Kokina kopā ar savu mammu Ludmilu Kokinu, Aleksandra Ţidiņa, Katrīna 

Kononoviča un Anastasija Garlukoviča, Diāna Miķīte, Lelde Nebare, Marta Laure, Līga Deiko, Toms 

Jauģietis, Kalvis Nebars un Linards Zaķis.  

Pasākums sākās ar savdabīgu video, kurā varējām aplūkot 2015. gada modes tendences. Tad 

katrs dalībnieks demonstrēja savu tērpu un atjautīgā ţūrija, kuras sastāvā bija skolotājas Signe 

Čerpinska, Guna Lukstiņa, Lilija Kudrjavceva un bijusī Skolēnu padomes  prezidente Benita Beatrise 

Ozola,  izteica savus iespaidus un domas.  

Starp priekšnesumiem uzzinājām 

skolēnu un skolotāju domas par modi 

un to nozīmi mūsu dzīvē, skatoties trīs 

video siţetus.  

Noslēgumā ţūrija devās 

apspriesties, un katrs skatītājs varēja 

nobalsot par savu simpātiju. Pēc 

pārtraukuma ţūrijas pārstāvji paziņoja 

modes skates rezultātus. Uzvarētāji bija 

visi dalībnieki. Skatītāju simpātiju 

balvu saņēma Katrīna Kononoviča un 

Anastasija Garlukoviča.  

Pēc pasākuma kopīgi dejojām un 

izpriecājāmies diskotēkā. 

Mūsuprāt, pasākums izdevies 

lieliski, un iespējams nākotnē šīs unikālās idejas mēs spēsim aplūkot pat populārākos skatlogos un 

ţurnālos. 

Liels paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par atbalstu!  

Elīna Smetaņina, Skolēnu padomes prezidente 

 

Bibliotēku nedēļa 2015 

 

Atbalstot Latvijas Bibliotekāru biedrības 

aicinājumu, laikā no 20. līdz 26. aprīlim skolas 

bibliotēkā notika daţādas Bibliotēku nedēļas 

aktivitātes, kuru moto bija „Pastāvēs, kas 

pārvērtīsies“. 

Nedēļa sākās ar akciju „Dāvināsim bibliotēkai 

grāmatu!“. Tās laikā fonds papildinājās ar 62 

grāmatām. Paldies par atsaucību 2. klases 

skolēniem Edvardam Āboliņam, Deividam Jānim 

Grīnvaldam, Gabriellai Tervitei, Martai Loretai 

Volčokai, Haraldam Zināram, 3. klases skolēniem 

Kristeram Kaupiņam, Aleksam Macenko, 4. klases 

skolēniem Evelīnai Rozei-Pujai, Paulai Šķupelei, 5. 

klases skolēniem Olīvijai Patrīcijai Jermakovai, 

Amandai Ievai Tutānei, 6. klases skolniecei Elvīrai Grendziņai, 8.klases skolēniem Kirilam Kačkanam, 

Agrim Samburskim, Elīnai Smetaņinai, 9. klases skolniecei Santai Ţeļezkinai, 4., 7., 8. un 9.  klašu 

kolektīviem, skolotājām Viktorijai Čepulei, Gunai Lukstiņai, Maijai Mirdzai Neļķei, Mariannai 

Smetaņinai, Inesei Pokulei un Olgai Roţko. 

Paldies skolēnu vecākiem, kuri atbalstīja šo akciju! 

23. aprīlī, atzīmējot Pasaules grāmatu dienu, tika iekārtota izstāde „Raiņa un Aspazijas gads“. 9. 

klases skolēni  bibliotekārajā stundā  „Bibliotekāro pakalpojumu daudzveidība“ uzzināja par visu 
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jauno, kas ieviests bibliotēku darbā, iepazinās ar elektroniskā grāmatu kopkataloga lietošanas 

iespējām.  

24. aprīlī Bibliotēkas draugu dienā  tika 

sumināti katras klases čaklākie lasītāji: Gabriela 

Leskavniece, Evelīna Šaliņa, Beāte Mitkus, 

Gabriella Tervite, Kristīne Zjatjuka, Aleksandra 

Ţidiņa, Evelīna Roze-Puja, Paula Šķupele, 

Diāna Miķīte, Anastasija Garlukoviča, Alīna 

Jermakova, Kirils Kačkans,  Elīna Smetaņina, 

Madara Jauģiete. Pasākuma laikā skolēni 

iepazinās ar dāvināto grāmatu izstādi, ar  

interesi veica daţādus uzdevumus, iesaistījās 

spēlēs, cienājās ar saldumiem. Prieks, smiekli 

un jautrība bija šīs dienas pavadones. Pasākuma 

noslēgumā katrs saņēma arī nelielu dāvaniņu. 

Uz tikšanos bibliotēkā! 

 Inese Pokule, skolas bibliotekāre 

 

Folkloras kopā ”Dzīpariņi” 

 

Gada laikā izspēlēti, izrotaļāti Miķeļi, Mārtiņi, Meteņi un Lieldienas. Ziemassvētku pasākumā 

bija uzaicināta folkloras kopa „Dimzēns”. Piedalījāmies arī skolas jubilejas 125 gadu svētku 

pasākumā. Skolēni parādīja savu 

talantu un prasmi Stāstnieku 

konkursā „Riti, riti, valodiņa” un 

Dziedātāju konkursā „Dziesmu 

dziedu, kāda bija” Čaklākie un 

aktīvākie skolēni Deivids Nazarovs, 

Annija Romanovska, Diāna Sīle no 

1. klases, Jānis Lomakins no 2. 

klases, Kristers Kaupiņš, Ruslana 

Kapicka, Aleksandra Ţidiņa no 3. 

klases, Ainārs Kolkovskis, Jēkabs 

Kristiāns Kalniņš, Valters Lauris no 

4. klases, Annija Ozola no 5. klases. 

Izcilākie mūsu stāstnieki un 

dziedātāji startēja arī finālsacensībās 

Rīgā. Stāstnieku konkursā uzvarētāju 

godā „Diţlielā stāstniece” tika Annija Ozola no 5. klases, iegūta II pakāpe, „Diţlielais stāstnieks” – 

Kristers Kaupiņš no 3. klases, iegūta II pakāpe, „Lielie stāstnieki” – Annija Romanovska no 1. klases, 

iegūta II pakāpe, Ruslana Kapicka no 3. klases, iegūta II pakāpe, Valters Lauris no 4. klases, iegūta II 

pakāpe, Jēkabs Kristiāns Kalniņš no 4. klases, iegūta III pakāpe.  Izcilāko dziedātāju godā „Diţais 

dziedātājs” tika Valters Lauris no 4. klases, iegūta I pakāpe, „Diţlielais dziedātājs” – Kristers Kaupiņš 

no 3. klases, iegūta II pakāpe,  un Jēkabs Kristiāns Kalniņš no 4. klases, iegūta II pakāpe.  

Zemgales novada folkloras kopu skatē iegūts I pakāpes diploms un tiesības vasarā piedalīties XI 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.  

10. maijā svētku pasākumā E. Virzas muzejā „Burtu burvība Billītēs”, folkloristi piedalījās 

konkursu laureātu koncertā, rotaļu programmas izspēlē, gāja tradicionālajā pasaku prasmju takā 

„Vārdo, daino, valodo”. 

 Vēl priekšā 30. maija pasākums Jelgavā, Jāņu dienas ielīgošana Nākotnē kopā ar draugiem no 

Lietuvas un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā no 6. līdz 12.jūlijam.  
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Mīļš paldies visiem folkloras kopas „Dzīpariņi” bērniem par aktivitāti, uzticēšanos un pozitīvo 

darbību! Bija patiess prieks ar jums visiem sadarboties! 

Velta Leja un Kornēlija Dvurečenska, folkloras kopas „Dzīpariņi” vadītājas 

 

Pateicības dienas pasākums Šķibes pamatskolā 

 

21. maijā Šķibes pamatskolas direktore 

Sandra Pluģe  Pateicības dienas pasākumā pulcēja 

kopā labākos, čaklākos skolēnus un skolotājus. 

Skolas kolektīvam ir ar ko lepoties, jo 64 skolēni 

saņēma atzinības rakstus un dāvanas. 

Cienājoties ar svētku kliņģeri, saldumiem un 

augļiem, bija iespēja pārrunāt kopīgi gūtos 

panākumus. 

Pēc cienasta devāmies ekskursijā uz 

skaisto Siguldu. Skolēni aktīvi piedalījās 

radošajās darbnīcās. Tālāk ceļš veda uz slaveno 

bobsleja un kamaniņu trasi ”Sigulda”. Atpūtas 

parkā „Rāmkalni” mielojāmies ar gardām 

desiņām un braucām ar rodeļiem. Šī rodeļu trase 

ir izveidota uz vienas no stāvākajām nogāzēm 

Latvijā. Tajā ir iespējams attīstīt pat līdz 40 kilometriem stundā lielu ātrumu. Gan skolēni, gan 

skolotāji brauca ar rodeļiem un par to priecājās. 

Mēs visi – gan skolēni, gan skolotāji sakām lielu paldies mūsu skolas direktorei Sandrai Pluģei 

par skaisto Pateicības dienas pasākumu un ļoti labi organizēto interesanto ekskursiju! 

Elvīra Spička, skolotāja 

 

Gadalaiki 

 

Šie ir četri brāļi, skrien viens otram pakaļ bez mitas, 

Tik daudz laba bijis, un atmiņas nebija sliktas.   

Ziema, kad visi sanāk kopā un ir labi, 

Ziemai patīk, ka apsniguši koki ir savi. 

Pavasaris, kad viss atplaukst un smarţo, 

Tieši pavasarī arī viss vislabāk garšo. 

Vasara, kad viss ir saplaucis un izskatās zaļi, 

Ūdens tik krāšņs un spirgts kā zilie vaļi. 

Rudens, kad viss mirst, gan brīvlaiks, gan augi, 

Iet gulēt meţi un lielie lauki. 

Šie ir tie četri brāļi, kas nekad neapstājas. 

Iet viens aiz otra un pat nepasaka, kā klājas. 

Gundars Zvirgzdiņš, 7. klases skolnieks 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


