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2018. gada marta numurs 

 

 MĒS LEPOJAMIES  
 

Labākie olimpiādēs 

 

Atzinība par 1. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un 

tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādē 8.-9. klasēm (Samanta 

Daņiļčenko, 9. klases skolniece, Zanda Kursīte, 

pedagogs).  

 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un 

tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādē 8.-9. klasēm (Margarita Jauģiete, 

8. klases skolniece, Zanda Kursīte, pedagogs). 

 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas 

olimpiādē 9. klasei (Loreta Ozola, 9. klases skolniece, Olga Vinogradova, 

pedagogs). 

 

Atzinība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas olimpiādē 8. klasei (Īvs Zvejs, 

8. klases skolnieks, Nadeem Zia, pedagogs). 

 

Labākie konkursos 

 

Atzinība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu ģeogrāfijas konkursā 7.-8. klasēm (Paula 

Šķupele, 7. klases skolniece, Margarita Jauģiete un Īvs Zvejs, 8. klases skolēni, Olga Rožko, 

pedagogs). 

 

Atzinība par 1. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā 8. klašu grupā 

(Amanda Ieva Tutāne, 8. klases skolniece, Dace Jakušonoka, pedagogs). 

 

Labākie Jelgavas un Ozolnieku novadu kultūras pasākumos 
 

Atzinība par 1. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā 1.-9. klasēm (Īvs 

Zvejs, 8. klases skolnieks, Guna Lukstiņa, pedagogs). 

 

Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis-2018" 

(Laima Dombrovska, Selīna Frīdberga, Alise Griestiņa, Ance Rubene, Elizabete Helmane un Šarlote 

Tervite, 2. klases skolnieces, Sintija Grigorjeva, Edgars Raiens Siliņš, Melānija Kolkovska un Dārta 

Erno, 1. klases skolēni, Ilze Grigorjeva, Laine Silova un Valērija Tepļakova, 3. klases skolnieces, 

Aivars Igaunis, Diāna Sīle un Kristiāna Līberte, 4. klases skolēni, Velta Jansone, pedagogs). 

 

Atzinība par 3. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis-2018" 

(Kristīne Zjatjuka un Elva Anševica, 6. klases skolnieces, Rita Visnapa un Paula Šķupele, 7. klases 
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skolnieces, Olīvija Patrīcija Jermakova, Margarita Jauģiete, Diāna Miķīte un Amanda Ieva Tutāne, 8. 

klases skolnieces, Velta Jansone, pedagogs). 

 

Labākie Valsts un Zemgales novada pasākumos 
 

Atzinības raksts Latviešu valodas aģentūras konkursā 

,,Kas manu tautu dara stipru" 5.-9. klašu grupā (Margarita 

Jauģiete, 8. klases skolniece, Guna Lukstiņa, pedagogs). 

 

Diploms par 1. pakāpi Latvijas izglītības iestāžu skolēnu 

skatuves runas konkursā Zemgalē (Īvs Zvejs, 8. klases 

skolnieks, Guna Lukstiņa, pedagogs).   

 

AKTUĀLAIS SKOLAS DARBĀ 

 

Aktualitātes ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” 

realizācijā skolā 
 

Kad mācījos skolā, darbā uz manu 

skolu ieradās skolotāja, kura pēc profesijas 

nebija pedagogs, bet ķīmiķis. Tas nozīmē, 

ka viņai bija sveša ķīmijas mācīšanas 

metodika (zināšanas par to, kā mācīt), ko 

apguva tikai pedagoģisko studiju 

programmu studenti. Skolās tai laikā tikai 

erudītākie, tālredzīgākie skolotāji prata 

mācīt zināšanas sasaistē ar to praktisko 

pielietojumu. Vairumā gadījumu teorija un 

prakse ikdienā ,,staigāja katra pa savu 

celiņu un tikai reizēm satikās”. Vienkārši 

tāda toreiz bija mācīšanas un mācīšanās 

tradīcija. 

Kādā no pirmajām mācību gada 

stundām ķīmijas skolotāja pierakstīja pilnu 

tāfeli ar formulām, kas it kā papildināja 

viena otras būtību.  

Mēs, skolēni, redzot skolotājas 

muguru un vērojot cītīgo rakstīšanu uz 

tāfeles, sākām saskatīties, neizpratnē 

muļķīgi smaidīt, klusi padauzījāmies. 

Kad tāfele bija pierakstīta, skolotāja 

mūs uzrunāja. Mēģinājām teikt, ka neko 

lāgā nesaprotam, bet skolotāja sacīja, ka 

tas, kas ir aprakstīts, ir kaut kas vienkāršs, 

saprotams katram bērnam. Bet nebija… Un 

ne tikai man.  

Bija par daudz teorētiska snieguma, 

bet labāk izprast lietu būtību palīdzētu 

praktiska darbošanās, kura nesekoja ne tajā, 

ne arī nākamajās stundās.  

Ar savu viedokli neiepriecināšu tos, 

kuri domā, ka zināšanu apguve mūsdienās 

nav nepieciešama. Bez zināšanu apguves 

praktiskais pielietojums bieži vien ir 

apgrūtināts un pat neiespējams. 

Protams, kāds teiks, ka dažādos 

resursos visu var atrast, bet darba dzīvē var 

nebūt tik daudz laika un iespēju, lai visas 

nepieciešamās zināšanas meklētu un 

atrastu, un paspētu ātri pielietot. 

Pamatzināšanām ikdienas dzīves 

darbību veikšanai un savas profesijas 

ietvaros ir jābūt cilvēka galvā (šo teikumu 

rakstot, iedomājos, kā tas būtu, ja latviešu 

valodas stundas laikā, mācot par 

pieturzīmju lietošanu saliktos pakārtotos 

teikumos, atdalot palīgteikumus, skolēniem 

teiktu, ka nemaz no galvas nezinu vārdus, 

ar kuriem vispār ir iespējams sākt 

palīgteikumus, un tos sāktu meklēt citos tai 

brīdī pieejamajos resursos). 

Mūsdienās jautājums ir par to, vai 

skolotājs ir tik erudīts, lai prastu atdalīt 

obligāti iemācāmās zināšanas no skolēnam 

samērā viegli atrodamajām dažādos avotos 

un nešaubīgi pielietojamajām. 

Tātad svarīgi ir skolēnu rosināt 

iemācīties tikai tās zināšanas, bez kurām 

neiztikt, pārējās zināšanas apgūt, 

darbojoties praktiski, kā arī izmantojot 

citus informācijas ieguves veidus. 

Pēdējos gados skolās liela uzmanība 

tiek veltīta karjeras jautājumu apskatei. Arī 

mūsu skolā tā ir. 

Ne velti, jo karjeras izglītība 

skolēnam jau mācību iestādes solā palīdz 
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domāt par to, kura mācību joma (valodas, 

dabaszinību u. tml.) ir interesējoša un būs 

nepieciešama nākotnē.  

Skolā bērns, visdrīzāk, pašam īsti 

neapzinoties, sāk veidot savu darba dzīvi, 

izvēloties nopietnāk iegūt zināšanas tajos 

mācību priekšmetos, kuri interesē. 

ESF projekts ,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā” ir devis iespēju 8 mūsu 

skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem 

mācīties strādāt ar jaunām darba metodēm, 

t. i., pēc iespējas saistīt zināšanu apguvi ar 

zināšanu praktisku pielietojumu. 

Ko nozīmē vārds ,,kompetences”?  

Vārda skaidrojums ir komplekss. Tas 

ietver sevī zināšanas, prasmes, attieksmes 

(balstās uz paša cilvēka vērtībām un ir 

saistītas ar personīgo motivāciju un gribu).  

Kaut ko iemācīt var katram, bet labi 

iemācīt var tikai to, kurš grib kaut ko 

apgūt, tāpēc jāpalīdz skolēnam veidot savu 

zināšanu, prasmju apguves ceļu. 

No 2017. gada marta skolas vadības 

komanda (direktore Sandra Pluģe un 

direktora vietniece Daiga Kaupiņa) kopā ar 

citu valsts skolu vadības komandām tika 

izglītota divos semināru ciklos.  

Tas pats sakāms arī par 6 skolotāju 

(Dace Jakušonoka, Everita Zināre, Olga 

Rožko, Anna Kačkane, Zanda Kursīte, 

Lilija Kudrjavceva) komandu, kas savu 2 

gadu darbības ciklu uzsāka 2017. gada 

augustā. 

Mācības notiek arī kopā skolas 

vadības un skolotāju komandām. 

Katrai skolas komandai, projekta 

dalībniecei, ir savs mērķis, kurš iestādei ir 

jārealizē projekta darbības laikā, lai 

izprastu un izietu pilnu kompetenču 

ieviešanas ciklu reālajā darbībā.  

Mūsu skolas vadības un skolotāju 

komanda izvēlējās mērķi, kas mācītu 

skolēniem pilnveidot viņu personīgās 

plānošanas pamatprasmes.  

Uzsākot darbību projektā un 

savstarpēji apspriežoties, secinājām, ka 

liela daļa mūsu skolas skolēnu samērā vāji 

prot plānot savu ikdienas dzīvi tā, lai 

veiksmīgi savienotu mācību darbu un 

ārpusstundu, ārpusskolas aktivitātes. Tas 

kavē sasniegt katram atbilstošus mācību 

rezultātus. 

Praktiski darbojoties, mācību stundu 

laikā skolotāji cenšas skolēnus iesaistīt 

jēgpilnā domāšanas procesā par stundā 

sasniedzamo (personīgā mērķa noteikšana, 

ievērojot skolotāja plānoto mērķi; laika 

limitu noteikšana uzdevumu veikšanai 

(nesēdēt dīkā); pašiniciatīva uzdevumu 

grūtības pakāpju regulēšanā; mērķtiecīga 

savstarpējā komunikācija, apgūstot mācību 

materiālu u. tml.).  

Mēģinām mācīt katram skolēnam 

kļūt par aktīvu līdzdalībnieku, kurš pats 

mācās uzņemties personīgu atbildību par 

savu mācību procesu un rezultātu. 

Šāda mācīšanas pieeja padziļina 

situāciju, ka skolēni vienlaicīgi klasē strādā 

ar dažādu grūtību pakāpju uzdevumiem, 

tāpēc skolotāju darbs ir veicināt katra 

skolēna izaugsmi katrā mācību stundā.  

Jaunā mācīšanas pieeja prasa no 

skolotāja nopietnāku sagatavošanās laiku 

un dažādu digitālo risinājumu izmantošanu. 

Projekta darbā iesaistītie skolotāji 

regulāri dalās pieredzē formālās 

(metodiskās dienas, pedagoģiskās padomes 

sēdes, informatīvās apspriedes, atklātās 

stundas) un neformālās (individuālas 

sarunas, izdales materiālu piedāvājums) 

aktivitātēs. 

Ikdienā rosinu skolotājus vairāk 

apmeklēt kursus, kas veicinātu jaunu 

digitālo risinājumu izmantošanu mācību 

procesā, kas ļautu diferencēt darbu ar 

skolēniem. 

Kopumā skolas komanda ir 

apmierināta ar līdz šim gūto ESF projekta 

,,Kompetenču pieeja mācību saturā” 

aktivitātēs. 

Mācību gada nobeigumā mēģināsim 

izvērtēt, ko skolotāju darbība projektā ir 

devusi skolēniem, kas, protams, būs 

vislabākais paveiktā apmācību cikla 

ieguvuma indikators. 

Pateicoties Jelgavas novada 

pašvaldības darbiniekiem, deputātiem, 

pēdējo 7 gadu laikā skolā ir izveidota ļoti 

laba informācijas tehnoloģiju bāze, kura 

ļauj strādāt, veicot projekta aktivitātes, 

kopumā mūsdienīgi. 

2018. gadā skola veiks 15 

planšetdatoru iegādi individuālajam 
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darbam mācību stundās ar sekmēs 

izcilākiem un vājākiem skolēniem. 

Jauns laikmets ir izveidojis jaunu 

paaudzi, tāpēc arī skolas uzdevums ir mācīt 

mūsdienu bērniem nepazust dažādo vērtību 

pasaulē. 

Sandra Pluģe, Šķibes pamatskolas 

direktore 

 

Olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās  

 
1. februārī 8. klases skolēni Margarita Jauģiete, Ralfs Kristiāns Jakušonoks un 9. klases 

skolēni Samanta Daņiļčenko, Mihails Djačenko 

piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un 

tehnoloģiju olimpiādē. Piecās stundās katram 

individuāli bija jāveic sarežģīts praktiskais uzdevums. 

Noguruši, bet priecīgi, skolēni ar savu veikumu 

bija apmierināti.  

9. klases skolniece Samanta Daņiļčenko ieguva 

1. vietu, 8. klases skolniece Margarita Jauģiete ieguva 

3. vietu.  

Apsveicam! 

Zanda Kursīte, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

 

AKTUĀLIE NOTIKUMI 

 

Jomas „Cilvēks un sabiedrība” pasākumi 
 

Barikāžu laika atceres pasākums 
 

Kaut vienreiz latvieti kājās celies. 

Vai māki savu valsti sargāt?   

Ar sirdi un godu 

Un aci modru. 

Kas palīdzēs? Vai tanku bari? 

Mūsu tautas ugunskurā sviesti zari. 

Kas vienos mūs? Kas ticēs mums? 

Sarkanbaltsarkans – mēs atbildam jums. 

Par ko mēs vispār cīnāmies? 

Par tautu brīvu 

Ar sirdi lielu 

Par latvieti, kas staigās pa Brīvības ielu. 

                                       /Santa Sudmale, 8. kl./ 

 

No 1991. gada 13. janvāra līdz 27. janvārim vairāki desmiti tūkstoši Latvijas iedzīvotāju 

piedalījās atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumos. Šo laiku sauc par Barikāžu laiku. 

Rīgā barikādēs aizstāvēja svarīgākos valsts objektus pret iespējamo padomju militāro vienību 

uzbrukumu. Tas bija neparastas saliedētības un vienotības gars, kad tauta parādīja visai pasaulei savu 

ciešo apņēmību nosargāt brīvību. Ir pagājuši 27 gadi, taču to dienu notikumus barikāžu aizstāvji 

atceras arvien. 

Savās tā laika atmiņās dalījās vēsturnieks, skolotājs un Latvijas patriots Andris Tomašūns. 

Spilgti skolēnu atmiņās paliks Tomašūna kunga dziedātā strēlnieku dziesma. Mēs tikām aicināti 

dziedāt līdzi: 

 

Šie kauli, šī miesa, 

Šis gars un šī sirds 

Ir tēvu zemes tiesa, 

Kamēr šī saule mirdz. 
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Kur solīti iemu, 

Ir tēvu zemes krūts. 

Un par katru ciemu 

Vēl vecais pērkons rūc. 

 

Ai, dieviņ, ja kari 

Pār tēvu zemi iet, 

Lai senču tēvu gari 

Man kara dziesmu dzied. 

 

Tad asinis liešu 

Par tēvu zemi es 

Un smiedams nāvē iešu 

Dēļ savas dzimtenes. 

 

Šie kauli, šī miesa, 

Šis gars un šī sirds 

Ir tēvu zemes tiesa,  

Kamēr šī saule mirdz. 

 

Pēc noskatītās filmas LNT veltījums Barikāžu 20. gadadienas atcerei „Ugunskuri Latvijai”, pēc 

Amandas Ievas Tutānes norunātā dzejoļa un pēc nodziedātās strēlnieku dziesmas Andris Tomašūns 

mums visiem uzdeva jautājumu: „Ja atkārtotos šāds Barikāžu laiks, cik daudzi no mums būtu gatavi 

aizstāvēt savu Dzimteni?”. Zālē tika paceltas vairākas rokas. Arī Ralfs Kristiāns Jakušonoks pacēla 

roku. Viņa ģimenē daudz ir runāts par šo baiso laiku. Ralfs Kristiāns mums visiem izstāstīja savas 

ģimenes Barikāžu stāstu.  

Paldies par dalību Barikāžu atceres pasākumā Andrim Tomašūnam, Ralfam Kristiānam 

Jakušonokam, Amandai Ievai Tutānei, skolotājām Lilijai Kudrjavcevai un Dacei Jakušonokai! 

Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” MK vadītāja 

 

Karjeras dienu pasākumi skolā 

 

Izstādes „Skola 2018” apmeklējums 
 

Klāt ikgadējā izstāde „Skola 2018”, kas aicina skolu jauniešus iepazīties ar izglītības iespējām 

gan Latvijā, gan ārzemēs.  

Arī mūsu skolas 8. un 9. klašu skolēni 23. februārī devās uz Rīgas Starptautisko izstāžu centru 

„BT1” Ķīpsalā.  

Daudz tika apskatīts! Kāds no jauniešiem guva apstiprinājumu savām domām par izglītību 

nākotnē, bet kāds saprata, ka izvēles ceļš vēl priekšā.  

Lai izdodas atrast sev piemērotāko izglītības iestādi pēc pamatskolas beigšanas! 

Ieejas biļetes dalībniekiem apmaksātas no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” budžeta līdzekļiem. 

Zanda Kursīte, pedagogs-karjeras konsultants 

 

Karjeras nedēļa Šķibes pamatskolā 27.02. – 2.03. 
 

Karjeras nedēļa sākās ar EBRU tehnikas mākslinieku viesošanos mūsu skolā. 5.-9. klašu 

skolēniem pasākumā „EBRU – māksla uz ūdens virsmas” bija iespēja iepazīties ar mākslinieka 

profesiju, viņa darba ikdienu, veicamajiem darba pienākumiem, nepieciešamajām zināšanām un 

prasmēm, izmantotajām tehnikām. Iejūtoties mākslinieka profesijā, bija iespēja „pielaikot” jaunu, 

ekskluzīvu, brīnumainu EBRU gleznošanas tehniku ar speciālām krāsām, kas ūdenī neizplūst. Skolēni 

varēja atklāt sevī mākslinieku un atbrīvot sevī radošo 

spēju avotu, radot unikālus zīmējumus. 

28. februāris bija atziņām bagāts, jo pasākumā 

„Iepazīsim profesijas” skolēni varēja iepazīties ar trīs 

dažādām profesijām. Aija Mālkalna, SIA ,,Austras 

raksti” īpašniece un amatniece, stāstīja par savu 

karjeras ceļu, amatniekam nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm. Ilze Grāvīte, Dobeles 
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Dārzkopības institūta pētniece un selekcionāre, dalījās pieredzē par dažādajām un ļoti interesantajām 

jomām dārzkopībā. Dārzeņkopība, dekoratīvā dārzkopība, puķkopība, stādu audzēšana, augļkopība u.c. 

– lūk, cik interesants darbs var būt dārzniekam! Mūsu skolas absolvente Santa Rudzīte, Lielbritānijas 

Tirdzniecības kameras Latvijā izpilddirektores personīgā asistente, stāstīja par darba iespējām 

starptautiskā uzņēmumā, studiju iespējām ārzemēs un gūto pieredzi dažādu lielu pasākumu 

organizēšanā. 

Gan EBRU mākslinieču, gan pasākuma „Iepazīsim profesijas” dalībnieču viesošanās skolā 

notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

atbalstu. 

1. martā Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošajā vidusskolā notika 

atvērto durvju diena. Tā kā daži mūsu 

skolas skolēni nākotnē vēlas iegūt 

profesijas, kuru apguve tiek piedāvāta 

šajā skolā, nolēmām apmeklēt 

pasākumu. 

8. un 9. klašu izglītojamie 

apmeklēja septiņas radošās darbnīcas, 

kurās iepazinās ar friziera, 

automehāniķa, datortehniķa, būvnieka, 

ēdināšanas pakalpojumu speciālista, 

viesmīlības pakalpojumu speciālista, 

policista profesijām un skolēnu 

pašpārvaldes darbu. Izglītojamie tika mudināti padziļināti izpētīt profesiju specifiku, pienākumus, 

katra darba nianses, ikdienā sastopamos uzdevumus un dalīties pieredzē ar izglītojamajiem, kuri jau 

apgūst atbilstošās profesijas. Dalībnieki iepazinās ar skolas vidi, skolas tradīcijām, degustēja 

pagatavotos kokteiļus un konditorejas izstrādājumus. 

2. martā skolēni, kuri bija izteikuši vēlmi 

iepazīties ar galdnieka amatu, devās mācību 

ekskursijā uz netālo uzņēmumu SIA „Vītols”. 

Darbinieks Pēteris Pastars stāstīja par skaisto 

un vērtīgo galdniecības nozarē, tās attīstību un 

izstrādājumu ražošanu. Skolēni redzēja 

iekārtas, darba galdus un vēroja atsevišķus 

galdniekus darba procesā.  

Karjeras nedēļas ietvaros apskatītas un 

iepazītas dažādas profesijas. Skolēni vairākkārt 

dzirdēja – jebkuras karjeras ceļš nav viegls, 

bet, ja seko savam aicinājumam un dara to, kas 

patīk un dara laimīgu, tad šis ceļš ir īstais. 

Zanda Kursīte, pedagogs-karjeras konsultants 

 

Karjeras diena (mežs) 
 

9. martā skolā viesojās Latvijas Valsts mežu 

pārstāvis Pēteris Stepiņš. Skolēni iepazinās ar 

karjeras un izglītības iespējām meža nozarē, ar Pētera 

Stepiņa profesionālajām gaitām un lielo pieredzi 

mežu kopšanā un apsaimniekošanā, mēģināja izprast 

meža atjaunošanas un izstrādes īpatnības un guva 

ieskatu meža nozares nozīmīgumā un nākotnes 
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perspektīvās. Tas noderēs, izvēloties karjeras veidošanu Latvijas valsts mežu pasaulē.   

Lielu interesi radīja praktisko piemēru demonstrēšana. Skolēni tika iepazīstināti ar mežstrādnieka 

darba tērpu un aprīkojumu. Daudz tika runāts par darba drošību. Skolēnu erudīcija un spēja darboties 

komandā tika pārbaudīta tilta būvēšanā. Darbam tika piedāvāti vienādi dēļi, no kuriem bez jebkādiem 

stiprinājumiem bija jāuzbūvē tilts.  

Darbā mežā ir nepieciešamas specifiskas zināšanas. Ieskatu skolēni guva praktiski darbojoties. 

Viņiem bija jāveic dažādi uzdevumi: jāpazīst dzīvnieki, kukaiņi – meža bojātāji, dažādu kokšņu 

paraugi u. c. 

Zanda Kursīte, pedagogs-karjeras konsultants 

 

Jomas „Valoda” pasākumi 
 

No 12. februāra līdz 16. februārim skolā notika 

jomas „Valoda” nedēļa. Tās laikā skolēni piedalījās 

dažādās aktivitātēs, konkursos, viktorīnās, 

Masļeņicas pasākumā, tikās ar interesantiem 

cilvēkiem.  

Reizē ar Masļeņicu tiek aizvadīta ziema un 

pavērtas durvis siltam un zaļam pavasarim.  

23. februārī skolas zālē pulcējās skolēni, 

skolotāji un viesi, lai ietu rotaļās, dziedātu un dejotu.  

Ar lielu prieku bērni piedalījās dažādās interesantās 

spēlēs un gāja riņķa dejās.  

Masļeņicas pasākums bija ļoti 

interesants. 

Svētkos piedalījās folkloras grupa 

„Slavjanočki”, kuras sastāvā bija arī 6. klases 

skolniece Marija Karasenko un 8. klases 

skolēni Katrīna Kononoviča, Olīvija Patrīcija 

Jermakova, Diāna Miķīte, Dominiks 

Rozenfelds.  

Paldies viņiem par skaisto uzstāšanos! 

Masļeņica nav iedomājama bez 

pankūkām. Šogad to daudzveidība bija ļoti plaša! Visi tika cienāti ar pankūkām, ievārījumu un siltu 

tēju. Paldies vecākiem, kuri izcepa garšīgās pankūkas!   

Valodu nedēļa beidzās ar 

tikšanos. Skolā viesojās 

basketbola treneris Gatis 

Justovičs no Jelgavas, Glūdas 

pagasta sporta metodiķe Laura 

Griestiņa un Šķibes pamatskolas 

skolotāja Signe Kukare. Ar lielu 

interesi skolēni klausījās 

stāstījumus par to, cik grūti un 

svarīgi atrast savu vietu tālākajā 

dzīvē. 

Paldies valodu skolotājiem 

par atbalstu! 

Elvīra Spička, jomas „Valoda” MK vadītāja 
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Valodu nedēļa sākumskolā 
 

13. februārī otrdienas rīts 1.-4. klašu skolēniem sākās ar ceļojumu pa karaļvalsti „Esi vesels”. 

Skolēni devās uz četrām jautrām „stacijām”, kurās viņus gaidīja grupu, pāru un individuālā 

darbošanās. 

Pirmajā stacijā ,,Kustīgie vitamīni” sagaidīja skolotāja Signe Kukare. Skolēniem no burtu 

korķīšiem bija jāsaliek ēdienu nosaukumi un jāizveido reklāma. 

Otro staciju ,,Jautrā fizminūte” vadīja skolotāja Viktorija Čepule. Te 3. klases skolniece Valērija 

Tepļakova un 2. klases skolniece Alise Griestiņa, grupas ,,Bermudu divstūris” mūzikai skanot, vadīja 

fizminūti deju ritmos. Pārējo klašu skolēni improvizēja kustības citas mūzikas pavadībā. 

Trešajā stacijā ,,Mazgāmutis” skolotāja Sarmīte Višķere bija sagatavojusi puzli ,,Vannas istaba”, 

kuru vajadzēja salikt noteiktā laika periodā. Tam tika izmantota skārienjūtīgā tāfele. Visātrākie 

izrādījās 2. klases skolēni. 

Ceturtajā stacijā ,,Vitamīnu dārzs” skolotājas Ainas Ļutas vadībā viss bija jādara, izmantojot 

angļu valodas zināšanas. Skolēni minēja matemātiskās mīklas par augļiem, staigāja pa augļu dārzu, 

minēja krustvārdu mīklas par veselīgiem ēdieniem. 

Kad pirmās klases skolniecei Dārtai Erno pajautāja, kas ceļojumā patika, viņa atbildēja, ka 

paticis esot viss. 

Viktorija Čepule, skolotāja 

 

Valodu nedēļas noslēguma pasākums 

 
No 12. līdz 15. februārim mūsu skolā norisinājās jomas „Valoda” nedēļa. Valodu mācību stundās 

veicām dažādus uzdevumus un ieguvām arī balvas. Tie bija interesanti un veicināja dabas bioloģiskās 

daudzveidības izpratni, loģisko domāšanu, un valodas pilnveidi. Mīklu minēšana dažiem veicās grūti. 

Mēs izdomājām vairākām mīklām mūsdienīgus atminējumus. 

Valodu nedēļas priekšpēdējā dienā skolā 

norisinājās noslēguma pasākums, kurā piedalījās un 

stāstīja par savu karjeru skolotāja Signe Kukare, Glūdas 

pagasta sporta organizatore Laura Griestiņa un BK 

„Jelgava” galvenais treneris Gatis Justovičs. 

Treneris Gatis Justovičs izstāstīja, kā viņš kļuva 

par treneri, kur mācījās un kāpēc izvēlējās tieši 

basketbolu. Viņš mūs motivēja, ka ļoti daudz var 

sasniegt tikai ar darbu un sevi nežēlojot. 

Sporta organizatore Laura Griestiņa iepazīstināja 

ar Glūdas pagastā 

pieejamajām sporta 

aktivitāšu iespējām un 

aicināja arī mūs brīvajā 

laikā nodarboties ar sportu. 

Skolotāja Signe Kukare pastāstīja, kā viņa kļuva par skolotāju, ka 

labprāt brīvajā laikā glezno un rada citus mākslas darbus. Mēs 

aplūkojām arī viņas gleznu izstādi, kas bija izvietota skolas pirmajā 

stāvā. Katrs skolēns pēc klausīšanās varēja uzdot jautājumus un uzzināt 

kaut ko vairāk par katru no viesiem. Viens no sākumskolas skolēniem 

ieguva balvu no basketbola trenera par pareizu atbildi uz  jautājumu.   

Viesi mūs motivēja un pārliecināja, ka nevajag padoties pie katras 

kļūdas vai neveiksmes. 

Liels paldies skolotājiem par jomas „Valodu” nedēļu un 

interesantajiem pasākumiem! 

Samanta Daņiļčenko, 9. klases skolniece 
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EKO PASĀKUMI 

 

Ekoskolu Ziemas forums 2018 

 
23. un 24. februārī Babītes vidusskolā notika Latvijas Ekoskolu ziemas forums, kurā piedalījās 

vairāk nekā 100 Ekoskolu no 54 Latvijas novadiem, lai sagatavotos 

vides izglītības aktivitātēm visa gada laikā. Ikgadējas tikšanās 

Ekoskolu tīkla dalībniekiem ir jau vairāk kā piecus gadus ilga 

tradīcija. Ekoskolu forumā piedalās gan pedagogi, gan jaunieši, kuru 

uzdevums ir iegūto pieredzi izmantot, rīkojot vides aizsardzības 

aktivitātes savās skolās. 

Šķibes pamatskola piedalījās Ekoskolu Ziemas forumā pirmo 

reizi. Mūsu skolu pārstāvēja 8. klases skolniece Katrīna 

Kononoviča, 6. klases skolniece Marija Karasenko un skolotāja 

Anna Kačkane.  

Foruma laikā jauniešiem bija lieliska iespēja pilnveidot 

zināšanas  par Latvijas dabas mantojuma saglabāšanu, pārtikas 

ražošanas ietekmi uz vidi un atkritumu samazināšanu. Nodarbību 

vadītāji lika jauniešiem aizdomāties, kā samazināt savu plastmasas 

atkritumu daudzumu. Notika arī darbnīcas veselīgo našķu 

pagatavošanā, ekozobu pastas veidošanā un T-kreklu apgleznošanā. 

Forumā neiztikām bez jautrām aktivitātēm –  skolēni piedalījās 

ikgadējā nakts trasē uz mežu, kuras laikā  pildīja dažādus 

uzdevumus. Daži devās uz baseinu blakus esošajā Babītes sporta 

kompleksā. Skolotāji profesionālas horeogrāfes vadībā mācījās 

stepa soļus. Tas bija diezgan sarežģīti. Vakars noslēdzās ar jautru improvizācijas teātra uzvedumu, 

izglītojošu filmu un ballīti skolēniem.  

Mums Ziemas Ekoskolu forums atstāja patīkamas emocijas, jo ieguvām jaunas zināšanas par 

aktuālākajām vides problēmām un iedvesmojāmies ikdienā dzīvot draudzīgā vidē. Pateicoties šim 

pasākumam, mums ir iespēja dalīties pieredzē ekoloģijas jomā skolā un ģimenē.  

Latvijas jubilejas gadā Ekoskolas plāno vēl aktīvāk iesaistīt skolēnu vecākus un apkārtējo 

sabiedrību ar radošām aktivitātēm dažādās vides akcijās – ,,Zemes stunda”, ,,Ūdens diena”, ,,Pārtikas 

diena”, ,,Pasaules vides diena”, ,,Āra izglītības diena” un ,,Ekoskolu Rīcības dienas”. Kopumā gada 

laikā ir plānots organizēt ap 300 dažādu pasākumu. 

Anna Kačkane, Ekoskolas darba koordinatore 

 

Ziemas forums 
 

No 23. līdz 24. februārim mēs bijām Babītes vidusskolā Piņķos. Bija daudz interesantu lekciju 

un nodarbību. Strādājām gan komandās, gan vienatnē. Man visvairāk patika veidot savu zobu pastu, jo 

pēc tam to varēja paņemt līdzi uz mājām un izmantot savām vajadzībām. 

Marija Karasenko, 6. klases skolniece 

 

Pasākums ,,Skolas auglis”  
 

Šķibes pamatskola kārtējo gadu īsteno programmu ,,Skolas auglis”. Tradicionāli augļu piegāde 

sākas 2017. gada novembrī un ilgst līdz 2018. gada februārim. Kā jau ierasts, mūsu skolas 1.-9. klašu 

audzēkņi tika nodrošināti ar ekosaimniecības audzētiem āboliem un bumbieriem trīs reizes nedēļā. 

Noslēdzoties šī mācību gada programmai, 6. februārī mūsu skolā norisinājās pasākums ,,Skolas 

auglis”.  
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Lai sagatavotos šim pasākumam visiem skolēniem bija laicīgi 

jāizpilda radošie un pētnieciskie mājasdarbi: sākumskolas skolēniem 

jāuzzīmē sapņu auglis, jāatrod tam sakāmvārds, anekdote un mīkla, 

pamatskolas skolēniem jāizpēta Latvijas augļu, dārzeņu un ogu šķirnes 

un bioloģiskās saimniecības, lai varētu izveidot plakātu izstādi skolas 

foajē.  Skolotāji sagatavoja atraktīvas ,,darbnīcas-stacijas” ekoskolas 

tēmas ,,Bioloģiskā daudzveidība” izzināšanā, kurās goda vieta tika 

ierādīta pašu mājās audzētiem dārzeņiem un augļiem.  

Paldies skolotājiem par atbalstu radošo darbnīcu organizēšanā! 

Paldies skolēniem par piedalīšanos bioloģiskās daudzveidības 

izzināšanas aktivitātēs! Paldies vecākiem par sadarbību, kas veicināja 

skolēnu zināšanu bagātināšanu un jauku laika pavadīšanu!  

Anna Kačkane, Ekoskolas koordinatore 

 

SVĒTKI 

Ābeces svētki 
 

19. janvārī 1. klases skolēniem notika 

pasākums „Ābeces svētki”. Tradicionāli šo 

pasākumu organizēja un vadīja 4. klases audzinātāja 

Signe Kukare un skolēni. Pasākuma vadītājas bija 

Karolīna Pahomova, Diāna Sīle un Annija Ozola.  

4. klases audzēkņi bija sagatavojuši dažādus 

uzdevumus, lai pārbaudītu pirmklasnieku spriešanas 

spējas matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās un 

vizuālajā mākslā. 1. klases skolēnu zināšanas bija 

pietiekoši labas, lai ar uzdevumiem tiktu galā.  

Pasākuma noslēgumā pirmklasnieki gardi mielojās ar kliņģeri un priecājās par  jaukajiem 

pārsteigumiem, ko bija sagādājuši pārējie skolasbiedri. 

Signe Kukare, 4. klases audzinātāja 

 

Valentīndiena 
 

16. februārī skolēnu padome organizēja dažādas Valentīndienas aktivitātes. 1.-4. klašu skolēni 

aktīvi piedalījās atrakcijā ,,Sirsniņu meklēšana” un atrada papīra sirsniņai otru pusīti. Bija iespēja 

veidot apsveikuma kartītes, kuras vēlāk tika ievietotas Valentīndienas pasta kastītē un nogādātas 

adresātiem. Vēl ar magnēta palīdzību skolēni ,,makšķerēja” papīra sirsniņas. Vislielāko prieku tas 

sagādāja 1.-4. klašu skolēniem. 

Nākamajā aktivitātē uz tāfeles bija jāuzraksta pēc iespējas 

vairāk labu vārdu. Daudz šo labo vārdu zināja 3. klases skolnieces 

Valērija Tepļakova un Vanessa Zirne. Kamēr Vanessa rakstīja 

otro vārdu, Valērijai jau pieci bija uzrakstīti. 

Skolēni labprāt fotografējās. Visiem čaklajiem un 

atraktīvajiem dalībniekiem bija iespēja saņemt balvā konfekti. 

Mums bija prieks par atsaucību un aktivitāti. 

Diāna Miķīte, 8. klases skolniece  

 

 

 
Redaktore Sarmīte Višķere 


