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2021. gada marta numurs 

 

MĒS LEPOJAMIES 

 

Olimpiādes 

 

Atzinība par 3. vietu fizikas valsts olimpiādē 

Jelgavas un Ozolnieku novados (Kristers Kaupiņš, 9. 

klases skolnieks, Everita Zināre, pedagogs). 

 

Konkursi 
 

Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku 

novadu skatuves runas konkursā (Rafaels Kostjaks, 1. 

klases skolnieks, Ieva Ūdre, pedagogs). 

Atzinība par 1. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā (Edgars Raiens 

Siliņš, 4. klases skolnieks, Viktorija Čepule, pedagogs). 

Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā (Jeļena Piļenoka, 

3. klases skolniece, Daila Daņiļēviča, pedagogs). 

Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā (Lāsma 

Miķelsone, 1. klases skolniece, Ieva Ūdre, pedagogs). 

 

Valsts un Zemgales novada pasākumi 
 

Valsts izglītības satura centra Pateicība par pieredzes popularizēšanu Barikāžu trīsdesmitgadei 

veltītajā pasākumā ,,Izglītības iestāžu labā prakse 1991. gada Barikāžu notikumu izzināšanā un atceres 

notikumu organizēšanā” (Zanda Kursīte, pedagogs). 

 

JAUNĀS SEJAS  

 

Sporta skolotājs pirmsskolā 
 

Šķibes pamatskolas pirmsskolas kolektīvā ir sācis darbu sporta 

skolotājs Ģirts Grigorjevs.   

Ģirts stāsta, ka viņam vienmēr ir paticis sports. Piemājas futbola 

laukumā pagājušas gandrīz visas bērnības dienas. Jaunībā skolotājs ir 

apmeklējis vieglatlētikas treniņus, spēlējis basketbolu un volejbolu. 

Mācoties vidusskolā, Ģirts sapratis, ka savu turpmāko profesiju vēlas saistīt 

ar sportu. 

Pēc vidusskolas beigšanas Ģirts iestājās Liepājas Universitātē, lai 

iegūtu sporta skolotāja profesiju. Pašlaik viņš mācās otrajā kursā, darbu 

apvienojot ar mācībām. 

Ģirts saka paldies Šķibes pamatskolai par iespēju strādāt un 

uzticēšanos. 
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Šķibes pamatskolas pirmsskolas kolektīvs priecājas par jauno kolēģi, sporta skolotāju Ģirtu 

Grigorjevu. Tagad pirmsskolas pedagogu pulkā ir arī viens vīrietis. 

Bet visvairāk par jauno skolotāju priecājas pirmsskolas bērni. 

Tatjana Kolkovska, direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos 

 

AKTUALITĀTES 

 

Meteņi 
 

No 15. līdz 19. februārim pirmsskolā bija 

Meteņu nedēļa. Šo svētku svinēšana bija mazliet 

neierasta. Tā kā kopā sanākt mēs nevarējām, tad 

katra izglītojamā grupiņa svētkus svinēja 

atsevišķi. Lai pasākums būtu interesantāks, bērni 

tērpās dažādās maskās. 

Dziedājām dažādas dziesmiņas par Meteni 

– „Vizu, vizu Metenīti”, „Met, met Meteni”. No 

tradicionālajiem ticējumiem noskaidrojām, ka 

Meteņos ir daudz jāēd, lai nākamais gads 

būtu ražīgs un galdi būtu klāti ar daudziem 

ēdieniem, tāpēc bērni bija iemācījušies 

dziesmiņas „Vārām zupu” un „Cepu, cepu 

kukulīti”. 

Bērniem no pasākuma vislabākie 

iespaidi ir palikuši par braukšanu ar ragavām 

no kalna, kur kalna virsotnē tika dzīts prom 

„Metenis”, lai ātrāk nāktu siltais pavasaris. 

Lielīšanās bija neatņemama sastāvdaļa 

pasākuma norises laikā. Bērni ar lielu prieku un entuziasmu piedalījās visās rotaļās un aktivitātēs. 

Vēl viena no svarīgām niansēm Meteņu svinēšanā bija pašu gatavoto ķiplokmaizīšu ēšana un 

tējas dzeršana. Bērni grupiņās gatavoja ķiplokmaizītes, un tāpēc tās ļoti garšoja. 

Lāsma Balgalve, pirmsskolas mūzikas skolotāja, pasākuma vadītāja 

 

Sniegavīru parāde skolā 

 

Sniegavīrs ir apņēmīgs, 

ar visiem laimi dalīt tas prot, 

ja citi rod! 

Ziemas priekos dalīties, 

pasaku stāstos klausīties 

un nenobīties! 

Paldies visiem, kas dalījās ar 

saviem ziemas priekiem! 

 

Dace Jakušonoka un Lilija Andrasone, 

vizuālās mākslas un sporta skolotājas  
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Dzimšanas diena 
 

Šķibes pamatskolas pirmsskola 14. martā atzīmēja savu 44. dzimšanas 

dienu. 

Neskatoties uz neparasto situāciju valstī, pirmsskolas skolotājas ar 

bērniem svinēja PII „Taurenītis” dzimšanas dienu. 

Šogad svētki tika svinēti citādi, neierasti. Ja senāk visi kuplā pulkā tika 

sapulcējušies svinību zālē, tad šogad svētkus svinēja katrā grupā. 

Par godu dzimšanas dienai tika spēlēti mini iestudējumi un gatavoti 

apsveikumi. Gaitenī uz palodzēm no tiem tika izveidota izstāde „Mana 

dāvana bērnudārzam”. 

Katrā darbā varēja ieraudzīt iestādes simbolu taurenīti. 

Novēlam daudz laimīgu gadu jubilāram, ko iestādes darbības 

pirmssākumos nosauca par „Taurenīti”! 

Tatjana Kolkovska, pirmsskolas kolektīva un bērnu vārdā 

 

EKOSKOLA 
 

Silto džemperu diena 
 

 Neskatoties uz to, ka skola jau vairākus 

mēnešus strādā attālināti, pedagogi cenšas ar 

skolēniem runāt par aktuālajiem jautājumiem pasaulē. 

Arī šogad katra ģimene tika aicināta noskatīties video 

„Kā izglābt mūsu nākotni no vides katastrofām?” un 

piedalīties silto džemperu dienā. Šīs dienas laikā 1., 3. 

un 4. klašu skolēni zīmēja savus sapņu džemperus. 

4.-6. klašu skolēni rakstīja par saviem labajiem 

darbiem un piedalījās silto džemperu dienā. Diānas 

ģimene tā cenšas rīkoties visu gadu, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz klimatu. 
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Laine uzrakstīja, ka viņa bieži uzvelk siltu 

vesti, jo mājās ģimene apkurei izmanto tikai 

kamīnu, bet nevis siltumu, ko dod radiatori. Vēl 

piebilda, ka, mācoties attālināti, matus var mazgāt 

retāk, tā mazāk patērējot ūdeni. 

Viena daļa 5.-6. klašu skolēnu, lai samazinātu 

enerģijas patēriņu, vairāk laika pavadīja ārā. 

Nespēlēja datorspēles, neskatījās televizoru un 

aicināja arī citus tā darīt. 

Skolēni uzņēma arī video, kā viņi ar ģimeni vai klasesbiedriem 

pavadīja silto džemperu dienu. 

Audzināšanas stundās katrā klasē tika aktualizēts jautājums par 

klimata pārmaiņām. 

Olga Rožko, ekoskolas koordinatore 

 

Cimda vai zeķes otrā dzīve 
 

No mājās atrastas noklīdušas zeķītes vai cimdiņa mājturības 

un tehnoloģiju stundās 3. klases skolēni februārī veidoja roku 

lelli.  

Pirmajā stundā skolēni iepazinās ar mājās esošajiem 

nepieciešamajiem materiāliem, 

lai izveidotu roku lelli, un zīmēja 

skici. Par skices zīmēšanu 

skolēni saņēma vērtējumu 

vizuālās mākslas stundā. Paldies 

skolotājai Dacei Jakušonokai par 

sadarbību! 

Nākamajās stundās bērni 

grieza, šuva, veidoja un līmēja.  

Paldies vecākiem par atbalstu, jo bez viņu padoma un palīdzības 

netaptu tik skaisti darbi! 

Latviešu valodas stundā skolēni sacerēs pasaku vai stāstu par 

savu jaunizveidoto tēlu un tiešsaistes stundā iepazīstinās ar to 

klasesbiedrus. 

Daila Daņiļēviča, 3. klases audzinātāja 

 

INTERESES 

 

Intervija 
 

Es intervēju savu omi Olgu Rožko. Viņa mācījās Šķibes pamatskolā no 2. līdz 8. klasei un 

pabeidza to 1975. gadā. 

Olgai Rožko ir vairākas izglītības. Vispirms viņa beidza Rīgas pedagoģisko skolu un strādāja par 

sākumskolas skolotāju, mācīja manu mammu un onkuli. Pēc tam viņa studēja un pabeidza Daugavpils 

pedagoģisko universitāti, daudzus gadus mācīja krievu valodu un literatūru krievu plūsmas klasēs. 

Vēlāk ome beidza Latvijas universitāti un ieguva ģeogrāfijas vidusskolas un dabaszinību 

pamatskolas skolotājas kvalifikāciju. 

Mana ome Olga Rožko strādā Šķibes pamatskolā jau 42 gadus un tagad māca krievu valodu, 

dabaszinības un ģeogrāfiju. 
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Kādi mācību priekšmeti bija jāmācās agrāk? 

Es teiktu, ka maz ir tādu mācību priekšmetu, kuri  ir mainījušies. Dažiem mainījās nosaukumi. 

Mums bija zīmēšana, bet tagad ir vizuālā māksla, darbmācība – tagad mājturība un tehnoloģijas, 

fizkultūra – sports. 

Protams, laiks iet, mainās dzīves apstākļi, un ir daži jauni priekšmeti, piemēram, sociālās zinības, 

informātika. Tagad biežāk mācās angļu valodu, bet kādreiz Šķibes pamatskolas skolēni mācījās vācu 

valodu. 

 

Kuri mācību priekšmeti patika visvairāk? 

Man ļoti patika mācīties skolā. Katrā mācību priekšmetā kaut kas piesaistīja. Ļoti patika 

darbmācība. Mēs mācījāmies adīt, šūt, izšūt, gatavojām dažādus ēdienus un pat konservus no skolas 

dārzā izaugušajiem dārzeņiem un augļiem. 

Daudzi mācību priekšmeti patika, jo bija ļoti talantīgi un gudri skolotāji. Pateicoties viņiem, es 

arī izvēlējos skolotāja profesiju. Daudzus no viņiem atceros vēl tagad. Ar skolotājiem Azu Pančenko 

(vēsture), Jakovu Orlovu (fizika un dabaszinības), Maigu Marcinkeviču (latviešu valoda), Jekaterinu 

Rutko (matemātika) bija palaimējies kopā strādāt. Tā bija liela atbildība. Īpaši gribas pieminēt Taisiju 

Sedlačeku (krievu valoda). Kopā ar viņu es piedalījos dažādos konkursos. Viņa mācīja skolēnus cienīt 

savu dzimto valodu. 

 

Ar ko nodarbojies skolas laikā? 

Manā laikā nebija tik daudz iespēju darboties pulciņos. Bija koris, ansamblis, kuros es dziedāju. 

Piedalījāmies visos svētku koncertos Nākotnes un Šķibes kultūras namā. 

Šo savu nodarbošanos turpinu arī tagad, vadu slāvu folkloras kopu „Slavjanočki”. Ar to kopā 

piedalos konkursos, rakstu un realizēju projektus, vadu meistarklases, organizēju slāvu pasākumus 

citos pagastos. Kopā esmu piedalījusies divos Dziesmu un deju svētkos kā arī festivālā ,,Baltika”. 

 

Kurus skolas pasākumus atceries vislabāk? 

Man atmiņā palikuši vairāki pasākumi. Skolā biju aktīva un centos piedalīties dažādos 

pasākumos. 

 Notika tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, piemēram, ar Borisu Kunajevu. Tika organizēti 

Jaungada pasākumi, katru februāri notika ierindas skates, pavasarī un rudenī gājām pārgājienos. Bieži 

braucām ekskursijās. Pavasarī un rudenī mēs strādājām kolhozā. Arī tas bija interesanti. 

Aizrāva  komjauniešu vakari. 

Vislabāk es atceros mūsu klases braucienu uz Kaļiņingradas apgabala Zeļenogradas pilsētu kopā 

ar sākumskolas skolotāju Liliju Djageļu. Pa ceļam mēs apskatījām Palangu, Klaipēdu. Skolotāja 

organizēja mums lielisku ekskursiju. 

Skolā bija tradīcija, ka katra klase pēc eksāmeniem brauca ekskursijā ārpus Latvijas. 

  

Ko tu gribētu novēlēt mūsu skolēniem? 

Es gribētu novēlēt būt zinātkāriem, mērķtiecīgiem, aktīviem, darboties gribošiem, negaidīt, ka 

kāds cits dara tavā vietā, bet darīt pašiem, tad dzīvē varēs sasniegt daudz. 

Paldies par sarunu! 

Valērija Tepļakova, 6. klases skolniece 

 

Iesaku izlasīt 

 

Ziemas brīvdienas ir laiks, kad var nesteidzīgi atvērt jaunu grāmatu un beidzot ienirt citā pasaulē. 

Es izvēlējos nupat izdoto Initas Silas grāmatu „Tango ar diviem misteriem W – vēzi un vīrieti”. 

Inita Sila daudziem  ir pazīstama kā žurnālu „Ieva” un „Santa” redaktore, kura uzsāka 

panākumiem bagātu ceļu pa karjeras kāpnēm. Man arī ļoti patika Initas rakstītās redaktores slejas. 

Nekad nebiju domājusi, ka viņa aizies no sieviešu iemīļotā žurnāla tad, kad tam nebija it kā nekāda 

redzama iemesla. 
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Šoreiz jāsaka, ka šo grāmatu varu ieteikt lasīt tikai saviem kolēģiem vai vecākiem. Neviens 

skolas vecuma bērns to droši vien nelasīs. Jau uz grāmatas vāka ir skaidri pateikts, ka deja būs ne tikai 

ar mīļoto vīrieti, bet arī ar vēzi. Tas nav romāns vai stāsts. Tā ir dienasgrāmata, kurā autore apraksta 

savu pieredzi ceļā gan uz mīlestību, gan laimi, gan veselību. 

Ja grāmatas sākumu lasīju viegli un ar aizrautību, tad vidū jau gāja grūtāk. Dienā izlasīju vien 

dažas īsas nodaļas, jo nav viegli lasīt par otra sāpēm, izmisumu un bailēm par savu dzīvību. Inita Sila 

neslēpjas, neliekuļo. Ir gan apjukums un sāpes, gan cerība un ikdienas prieka brīži. Ar interesi sekoju 

līdzi, kā viņa veido attiecības ar savu pusaudzi meitu, kad ir ļoti nevarīga un slima. 

Katra dzīve ir unikāla un neatkārtojama. Arī grāmatas autorei reizē ar atklāsmi par viņā 

iemājojušo slimību Dievs piespēlējis arī apvienošanos ar savu pirmo mīlestību. Cauri visai grāmatai kā 

sarkans pavediens vijas doma, ka kopā ar mums ir mūsu stiprā atbalsta komanda. Tie ir draugi, 

tuvinieki, kolēģi. Initai kā visu varošai un stiprai sievietei nācās atzīt, ka nav viss jāvar un jāpaspēj, ka 

ir apstākļi, kas mūs var salauzt neatkarīgi no mūsu gribas un labajiem nodomiem. 

Ceru, ka atradīsiet laiku un izlasīsiet. Transformējoša grāmata ar raitu valodu, īsām nodaļām un 

atziņām katras nodaļas beigās. 

Daiga Brūvere, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 

LIELDIENU TĒMA 

 

LIELA DIENA 

 

Diena un nakts ir vienādā garumā. Šis laiks saistīts ar 

dienas augšanu garumā un darāmo darbu pieaugumu. 

Liela diena, Lielā diena, Lieldiena un Lieldienas – tie visi 

ir jēdzieni, kas dainās lietoti šo svētku apzīmēšanai. Lieldienu 

svinības parasti ilga trīs dienas. Nozīmīgākie Lieldienu 

priekšdarbi saistīti ar apģērba gatavošanu un šūpoļu kāršanu, kā 

arī ar īpašu ēdienu gatavošanu. 

 

VAI ZINĀJI? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMINI MĪKLU! 

Cērt ledu, uzcērt sudrabu, 

Cērt sudrabu, uzcērt zeltu.                                         Pēc Alises Dzelzkalējas, tautu deju pulciņa vadītājas 

                                             PRIECĪGAS LIELDIENAS! 

Redaktore Sarmīte Višķere 

Olu krāsošanai, kas 

šobrīd ir visizplatītākā 

ieraža, pārāk senas 

vēsturiskas tradīcijas 

neatradīsim. Bet tomēr 

dažas norādes ir. Ja olas 

krāso ar kumelītēm, tad 

iegūst dzeltenu 

krāsojumu, bet, ja ar 

rudzu zelmeni, tad iegūst 

koši zaļu krāsu. 

Lieldienās vajag 

katram šūpoties, 

jo vairāk, jo labāk. 

Tad visu gadu 

nenāks miegs, 

vasarā odi nelīdīs 

acīs, ļoti labi 

barosies un augs 

lieli veldaiņi rudzi. 


