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2014. gada maija numurs 

 

MĒS LEPOJAMIES 

 

2013./2014. mācību gada 2. semestri ar 8-10 ballēm 

(vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza:   

1.i klasē – Jānis Lomakins, 

2. klasē – Kristers Kaupiņš, 

7. klasē – Elīna Smetaņina; 

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

1.i klasē – Edvards Āboliņš, Rainers Gruzdovs, 

Ariana Kļimenko, Beāte Mitkus, Līva Piterniece,  

2. klasē – Artūrs Cirša, Laura Kokina, Imants 

Lielaisramans, Alekss Macenko, Jegors Sņetkovs, 

Maksims Sņetkovs, Arnis Vīksne, Kerija Linda Zaķe, 

3.i klasē – Edgars Grakovičs, Vjačeslavs Poruks, 

Paula Šķupele, 

4.i klasē – Diāna Miķīte, Amanda Ieva Tutāne, Īvs 

Zvejs, 

5. klasē – Sabīne Mitkus. 

 

 

AKTUĀLĀKAIS SKOLAS DZĪVĒ 

 

Tikšanās ar bijušo absolventu Armandu 

Meirānu 

 

Šogad projektu nedēļas pasākumi 

bija veltīti skolas vēstures un absolventu 

tālāko gaitu izpētei, jo notiek gatavošanās 

skolas 125. jubilejai. 

23. aprīlī skolā viesojās un savu 

karjeras ceļu atklāja 1995. gada absolvents 

Armands Meirāns. Šodien viņš ir Latvijā 

pazīstams dizainers – interneta portāla 

cetrassezonas.lv. veidotājs, no 2012. gada 

kopā ar dzīvesbiedri katru mēnesi izdod 

žurnālu „Četras Sezonas“ un ir 3 

kulinārijas grāmatu līdzautors. Grāmata 

„Gatavot un baudīt“ Latvijas 

Grāmatizdevēju asociācijas rīkotajā 

grāmatu mākslas konkursā „Zelta ābele“ 

2013. gadā nominēta kategorijā „Uzziņu literatūra“.  
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Viesa stāstījums par mācībām, dzīvi un darbu bija saistošs un interesants. Domāju, ka skolēni 

guva vērtīgus padomus karjeras veidošanai, tika mudināti būt radošiem, izmantot skolas laiku 

lietderīgi. Viesis uzsvēra, cik nozīmīga ir pašu vēlme un darbs, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.  

Šajā tikšanās reizē vēlreiz pārliecinājāmies, ka varam lepoties ar mūsu skolas absolventiem.   

Inese Pokule, skolas bibliotekāre 

 

Tikšanās 7. klasē 

 

Kādi mēs esam? Saka, ka pārejas 

vecumā. Ko gan tas nozīmē? Šķiet, ka esam 

tik dažādi – zēni un meitenes. Kāpēc mēs 

visu apkārtesošo uztveram tik dažādi, 

reaģējam tik dažādi? Vai zēniem patīk 

meitenes un meitenēm zēni? Kāpēc reizēm 

darām pāri viens otram? Kāpēc?  

Uz šiem un daudziem citiem 

jautājumiem atbildes palīdzēja rast mūsu 

skolas bijusī skolniece, 1978. gada 

absolvente,  bet tagad ginekoloģe Iveta 

Ilziņa.  

Bija interesanti! 

7. klases meitenes un zēni 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss „Trejdeviņas saules lec” 

 
Šajā mācību gadā konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES 

dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā (mākslā, literatūrā, arhitektūrā u.c.), iegūtās atziņas 

realizējot vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos. 

Arī mūsu skolas lietišķās mākslas pulciņa dalībnieki piedalījās konkursā. Jau 1. pusgadā 

skolēni pētīja un meklēja informāciju par dažādu Eiropas tautu etnogrāfiju un kultūru. Tālāk šīs 

saules zīmes tika izšūtas astoņstūru spilventiņos. 

2.-4. klašu meitenes gatavoja kopdarbu. Šī saulīte tapa no kartona rullīšiem, tos nokrāsojot un 

vēlāk visus sasienot kopā, kas prasīja no bērniem lielu pacietību, rūpību  un precizitāti. 

Jelgavas un Ozolnieku novadā tika iesniegti 110 darbi no 17 mācību iestādēm. Darbus varēja 

apskatīt no 17.- 25. martam Jelgavā „Vivo” centrā.  

Konkursam noslēdzoties, mūsu skolēni ieguva šādas godalgas: 

Tatjana Kisļaka (6.i klase) – 2. pakāpes diploms, 

Anastasija Garlukoviča (5. klase), Alīna Jermakova (6.i klase), Valda Elīza Antonova (9.i 

klase), Kitija Šķupele (9.i klase) -3. pakāpes diploms, 

Mendija Burjote, Laura Kokina, Elva Anševica (2. klase) – 3. pakāpes diploms. 

Aija Mālkalna, lietišķās mākslas pulciņa vadītāja 

 

10. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 

„Gadalaiki - pavasaris” 
(tekstila tehnoloģijas) 

 
Olimpiādi organizēja Latvijas Mājturības pedagogu biedrība sadarbībā ar LU Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas fakultāti, Valsts izglītības satura centru, Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodisko centru. 
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Olimpiādes 1. kārta notika jau 

janvārī. No Šķibes pamatskolas 

olimpiādes 1. kārtā piedalījās 9.i 

klases skolniece Valda Elīza 

Antonova. Uzdevums bija jebkurā 

rokdarbu tehnikā izveidot adatu 

spilventiņu, darba tēma – pavasaris.  

Kopumā tika iesūtīti vairāki 

simti spilventiņu, no kuriem tikai 

90 darbu autori tika izvirzīti 

piedalīties olimpiādes 2. kārtā. 

Starp šiem 90 bija arī Valda Elīza. 

Šī gada 12. martā Rīgā LU 

Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātē notika olimpiādes 2. kārta. 

Diena bija ļoti gara un saspringta. Praktiskā darba veikšanas laiks bija no pulksten 10.30-16.00. 

Darba tēma bija pavasaris. Uzdevumā bija dotas trīs dažādu ziedu fotogrāfijas, kuras vajadzēja 

stilizēt, izmantojot jebkuras rokdarbu tehnikas.  

Kamēr bērni strādāja, skolotāji varēja apmeklēt bibliotēku un piedalīties dažādās radošajās 

darbnīcās. 

Valda Elīza olimpiādē ieguva pateicību par piedalīšanos.  

Mans kā skolotājas viedoklis ir, ka viņa jau bija uzvarējusi, izturot tik lielu konkurenci un 

saņemot uzaicinājumu piedalīties olimpiādes otrajā kārtā. 

Aija Mālkalna, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

 

Putnu dienas 

 

2014. gada 27. martā Šķibes 

pamatskolā viesojās Mammadaba 

pārstāves „Meža māte” un „Žagata” no 

Tērvetes dabas parka. Viņas 1.-4. klašu 

skolēnus un skolotājus atraktīvā veidā 

iepazīstināja ar Latvijā biežāk 

sastopamajiem putniem, to 

dzīvesveidu, izskatu, ieradumiem. 

Skolēniem bija jāatpazīst putnu balsis un 

to ārējais izskats, jāatmin mīklas par 

putniem.  

5.-9. klašu skolēnus ar 

prezentācijām par putnu dzīvi, uzbūvi, 

izskatu un vairošanos iepazīstināja 

skolotāja Valda Silantjeva. Pasākuma 

noslēgumā bija iespēja pārbaudīt savas 

zināšanas, atbildot uz "Konkursa par 

putniem" jautājumiem.  

Paldies visiem Putnu dienu 
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atbalstītājiem!  

Vai Tu šogad jau uztaisīji putnu būri un novietoji to mājai tuvākajā kokā? 

 Izrādās, ka putnu dziesmas pavasarī un vasarā stimulē augu augšanu un ziedēšanu.  

Valda Silantjeva, skolotāja 

 

Joku nedēļa 

 

No 31. marta līdz 4. aprīlim skolā norisinājās "Joku nedēļa". 4. aprīlī skolēnu padome 

organizēja dažādas aktivitātes. 

 Visiem 1.-9. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties "Spilvenu cīņās", "Sejas apgleznošanā" un 

"Visātrāk apģērbies" un visas nedēļas garumā varēja gatavoties anekdošu stāstīšanai. Tās bija jāstāsta 

4. aprīlī. Skolas aktu zālē sapulcējās skolēnu padomes „bargā” žūrija un vērtēja katru joku stāstītāju.  

Šis pasākums izvērtās interesants, un ikviens, kurš uzdrošinājās piedalīties šajās aktivitātēs, 

saņēma mazu balviņu.  

Valda Elīza Antonova, 9.i klases skolniece 

 

Pēdējā zvana svētki 

 

16. maijs atkal zālē lika pulcēties visiem 

skolotājiem un skolēniem, lai sveiktu devītās 

klases audzēkņus  pēdējā  zvana svētkos.  

„Astotie” ļoti centās, jo gribēja 

sagatavot tādu pasākumu, lai būtu jautri un 

interesanti visiem, bet, galvenais, lai tas paliktu 

atmiņā devītās klases beidzējiem. Darbojāmies ne 

tikai mēs, bet arī 9.i klases skolēni. Viņiem 

vajadzēja parādīt savas prasmes un atraktivitāti, 

lai pārējie zālē esošie redzētu, ka viņu „spārni” ir 

pietiekoši stipri, lai iesāktu lidojumu lielajā 

dzīvē.  

Bija arī brītiņš, kas ļāva pakavēties atmiņās 

un domās pārstaigāt skolas gaitas no 1. klases 

līdz šodienai pirmās audzinātājas Dailas 

Daņiļēvičas sagatavotajā prezentācijā. Prieks bija 

skatīties devītās klases skolēnu labvēlīgajās 

emocijās. 
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Arī pirmās klases skolēni turējās braši. Un, kā 

rudenī „devītie” veda pirmklasniekus uz viņu pirmo 

stundu, tā tagad  pirmklasnieki pavadīja „devītos” uz  

pēdējo mācību stundu šajā skolā. 

Lai izdodas katram savu sapni īstenot lielajā 

dzīvē! 

Veronika Kisļaka,8.i klases skolniece  

Olga Rožko, skolotāja 

 

 

 

Ekskursija maijā 

 

Maijs skolās ir ekskursiju mēnesis.  

22. maijā visi Šķibes pamatskolas skolēni kopā ar saviem audzinātājiem devās iepazīt ies ar 

tuvākiem un tālākiem dabas stūrīšiem pa maršrutiem, ko bija izstrādājusi skolotāja Valda Silantjeva.  

1.i, 2. un 4.i klašu skolēni devās uz Dobeles 

pilsdrupām, Pokaiņu mežu un P. Upīša ceriņu dārzu. 

Laika gaitā gan apskatāmo objektu secība nedaudz 

mainījās, bet tas netraucēja ļauties patīkamajai pārmaiņai 

no mācībām skolas solā uz zināšanām, kas gūtas dabā. 

Diena bija ļoti karsta, tāpēc jaunāko klašu skolēni 

bija priecīgi, ka varēja izstaigāt Pokaiņu mežu rīta 

agrumā. Mežam ir īpatnēja aura, un tāpēc sajūtas par tajā 

redzēto un dzirdēto bija dažādas, bet viennozīmīgi tas 

bija kaut kas jauns un interesants.  

Pokaiņu mežs pieder pie drūmajiem mežiem. Tāda 

sajūta pārņem, kad tu tajā ieej! Un 

vienam tur atrasties, droši vien, būtu 

neomulīgi.  

Gides Anitas Bisenieces stāsti 

aizrāva un ieinteresēja pat 

visneuzmanīgāko klausītāju gan par 

vilku, kas neredzami seko un pēdējo 

tālāk atpalikušo gājēju var aiznest uz 

savu alu, gan par bebru, kas taisa 

aizsprostus purvainās vietās, gan par 

600 akmens krāvumiem, par kuriem nostāsti ir vairāki 

un nav vēl zināms, kurš ir īstais, gan par spēka ozolu, 

gan par nedzīvā un dzīvā ūdens dīķiem, kas no 

tālienes izskatās kā acis, gan par Līgavas akmeni un 
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Tēva akmeni, gan par vilkaču priedi, kur daudzi 

skolēni gribēja izmēģināt, vai varētu izspraukties caur 

dīvaini veidoto spraugu kokā un pilnmēness naktī, 

izpildot visus noteikumus, varētu pārvērsties par 

vilkaci un arī par Zikurāta kalnu, kur izrādās apakšā ir 

tukšums, kas arī saistīts ar daudziem nostāstiem, 

kurus klausīties reizē bija interesanti un arī nedaudz 

baisi.   

Tālāk sekoja brauciens 

atpakaļ uz Dobeli, kur gaidīja 

pastaiga pa Dobeles pilsdrupām 

un patīkams atvēsinājums pie 

Bērzes upes, kas priecēja ar 

jauko strūklaku. 

Beidzot nokļuvām P. 

Upīša ceriņu dārzā. Karstums 

jau gandrīz vairs nebija izturams, 

bet ceriņu un citu ziedošo augu 

skaistums lika par to aizmirst. 

Patika vēl atrakcija, par kuru tika 

saņemta balva – kartiņa ar 

ziedošiem ceriņiem, ja atrastas un 

iegaumētas piecas ceriņu šķirnes, 

bet to pavisam ir ap 200, un 

nekļūdīgi tās nosauktas. Skolēniem, 

kam tas izdevās, bija prieks par to. 

Tā visi noguruši, bet 

apmierināti, priecīgi un iespaidiem 

bagāti devāmies mājup. 

Sarmīte Višķere, skolotāja 

 

 

 

Saulainu, labiem iespaidiem un 

piedzīvojumiem bagātu vasaru 

novēl 

 

Paldies par sadarbību, atsaucību 

visiem, kas ir palīdzējuši tapt 

skolas avīzei „Pēdiņas” šajā 

mācību gadā! 

Redaktore Sarmīte Višķere 

 


