2019. gada marta numurs

MĒS LEPOJAMIES
Labākie olimpiādēs
Atzinība par 1. vietu vēstures valsts 25.
olimpiādē 9. klasei Jelgavas un Ozolnieku
novados (Īvs Zvejs, 9. klases skolēns, Jānis
Ķusis, pedagogs).
Atzinība par 1. vietu matemātikas valsts
69. olimpiādē 9. klasei Jelgavas un Ozolnieku
novados (Īvs Zvejs, 9. klases skolēns, Everita
Zināre, pedagogs).
Atzinība par 2. vietu ķīmijas valsts 60.
olimpiādē 9. klasei Jelgavas un Ozolnieku
novados (Īvs Zvejs, 9. klases skolēns, Anna
Kačkane, pedagogs).

Labākie Jelgavas un Ozolnieku novadu kultūras pasākumos
Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vokālās mūzikas konkursa ,,Balsis-2019”
1. kārtā (Sintija Grigorjeva, Jeļena Piļenoka, 1. klases skolnieces, Dārta Erno, Melānija Kolkovska,
Pjotrs Piļenoks, 2. klases skolēni, Alise Griestiņa, Selīna Frīdberga, Šarlote Tervite, Henriks Zinārs,
Elizabete Helmane, Julija Tjuļakova, 3. klases skolēni, Ilze Grigorjeva, 4. klases skolniece, Velta
Jansone, pedagogs).
Atzinība par 3. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vokālās mūzikas konkursa ,,Balsis-2019”
1. kārtā (Aivars Igaunis, Diāna Kronberga, 5. klases skolēni, Evelīna Poča, Sintija Semjonova, Deivids
Jānis Grīnvalds, 6. klases skolēni, Elva Anševica, Kristīne Zjatjuka, Laura Kokina, 7. klases
skolnieces, Velta Jansone, pedagogs). Muzikālo pavadījumu veidot palīdzēja Edvards Āboliņš, 6.
klases skolēns, Markuss Ikvils, Ralfs Vīksne, 4. klases skolēni.
Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā (Pjotrs
Piļenoks, 2. klases skolnieks, Dace Jakušonoka, pedagogs).
Atzinība par 3. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā (Diāna Sīle, 5.
klases skolniece, Dace Jakušonoka, pedagogs).
Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas novada tautas deju kolektīvu skatē (Šarlote Tervite, Taisija
Pļavniece, Artjoms Kononovičs, Oskars Balodis, Matīss Kormis, 3. klases skolēni, Laine Silova, 4.
klases skolniece, Annija Muižniece, Gabriela Leskavniece, Diāna Sīle, Deivids Nazarovs, 5. klases
skolēni, Gabriella Tervite, Kristāna Līberte, Rainers Gruzdovs, Ralfs Kristians Rozenlauks, Edvards
Āboliņš, Jānis Lomakins, Evelīna Poča, 6. klases skolēni, Alise Dzelzkalēja, pedagogs).
Atzinība par augstāko pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkursa 1.
kārtā (Īvs Zvejs, 9. klases skolnieks, Guna Lukstiņa, pedagogs).
Atzinība par 3. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārtā
(Olīvija Patrīcija Jermakova, 9. klases skolniece, Jūlija Semjonova, 7. klases skolniece, Guna Lukstiņa,
pedagogs; Laine Silova, Vanessa Zirne, 4. klases skolnieces, Viktorija Čepule, pedagogs).
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JAUNĀS SEJAS SKOLĀ
Kaugija Viktors
Šķibes pamatskolā 2. semestrī darbu ir uzsācis Kaugija Viktors. Viņš pasniedz mājturības un
tehnoloģiju stundas 5.-9. klašu zēniem.
(redaktores Sarmītes Višķeres piezīme)

AKTUĀLIE NOTIKUMI
Barikāžu laika atcerei
Pieminot Barikāžu laiku, 22. janvārī skolā viesojās
Latvijas neatkarības atjaunošanas laika populārs cilvēks,
Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieris Dainis Īvāns. Aizraujošā stāstījumā viņš
skolēnus iepazīstināja ar notikumiem deviņdesmitajos
gados, kad latviešos tikai raisījās pretestība okupācijas
varai, un ar barikāžu laiku, kad tautas spēks un vienotība
ļāva nosargāt atjaunoto Latvijas neatkarību. Bez ieročiem
un speciāliem aizsarglīdzekļiem Latvijas iedzīvotāji
atsaucās aicinājumam cīnīties un aizstāvēt savu zemi.
Cilvēki pulcējās Rīgā, daudzi no lauku
reģioniem veda traktorus un citu tehniku, lai
neielaistu ienaidnieku Latvijā. Neticamā veidā notika
pašorganizēšanās un iedzīvotāji no visdažādākajiem
materiāliem cēla barikādes, lai aizstāvētu Rīgu. Mūsu
tēvi, mātes, vectētiņi un vecmāmiņas bija gatavi
ziedoties, lai saglabātu brīvu Latviju. Paldies
ikvienam, kurš 1991. gada janvārī nepalika
vienaldzīgs!
Paldies par aktīvu dalību 9. klases skolēniem
Margaritai Jauģietei, Amandai Ievai Tutānei, Īvam
Zvejam un 7. klases skolniekam Kristeram
Kaupiņam.
Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” vadītāja

Ziemassvētku kauju
atceres pasākums
12. janvāra pēcpusdienā 8. un
9. klašu skolēni devās uz
Ziemassvētku
kauju
muzeju
Jelgavas novadā, kur notika atceres
pasākums Ziemassvētku kaujām.
Mēs redzējām kā Jelgavas novada
jaunieši deva solījumu kļūt par
uzticīgiem jaunsargiem. Pēc tam
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devāmies 6 kilometrus garā lāpu gājienā uz Ložmetējkalnu, kur notika piemiņas brīdis, piedaloties vīru
kopai „Vilki”. Ložmetējkalnā jau tradicionāli tika iedegti atmiņu ugunskuri. Pa ceļam mēs redzējām
kara tehniku, daudz jaunsargu un zemessargu.
Jutos ļoti lepna par mūsu karavīriem, kuri cīnījās par mūsu zemi.
Amanda Ieva Tutāne, 9. klases skolniece

,,Ābeces” svētki
1. februārī skolā tika atzīmēti
,,Ābeces” svētki. Mēs, 4. klases skolēni,
sagatavojām mīklu minēšanas un dejošanas
aktivitātes, kas bija jāizpilda 1. klases
audzēkņiem. Dāvanā bijām sagatavojuši
dažādas krāsainas grāmatzīmes.
Apsveikumi bija arī no 2. un 3. klašu
skolēniem. Skolēnu padome vadīja rotaļas
par
burtu
gudrībām,
pēc
kurām
pirmklasnieki saņēma dāvanas.
Svētku noslēgumā 1. klases skolēnus
gaidīja garšīgs kliņģeris.
Vanessa Zirne, 4. klases skolniece

Pasākums ,,Skolas auglis”
Šķibes pamatskola kārtējo gadu īsteno programmu ,,Skolas
auglis”. Programmas mērķis ir visu skolēnu uzturā nodrošināt
svaigus augļus, palielināt to patēriņu un mainīt skolēnu ēšanas
paradumus, un paplašināt skolēnu zināšanas par veselīgu uzturu un
svaigu augļu un dārzeņu nozīmi tajā.
28. februārī, noslēdzoties šī mācību gada programmai „Skolas
auglis”, skolā tika organizēts pasākums. Šogad aktivitātes tajā bija
saistītas ar augļu un dārzeņu enerģētisko vērtību, kas sasaistās ar
skolas vides tēmu ,,Enerģija”.
Skolēni savas zināšanas
par
šo
tēmu
papildināja,
piedaloties dažādās erudīcijas
spēlēs. Darbnīcas ,,Vai tu pazīsti
mani?” devīze bija ,,Centies ēst
sezonas dārzeņus un augļus!”.
1.-2. klašu skolēni atpazina
augļus un ogas un atzīmēja tos, kuri aug Latvijā. 3. klases skolēni
atpazina attēlos redzamos dārzeņus un garšaugus. Lai varētu ēst
Latvijā augušos dārzeņus, 4. klases skolēni noteica, kādos mēnešos
tie ir pieejami veikalos. Šo darbnīcu organizēja skolotāja Daila
Daņiļēviča.
Par darbnīcu ,,Medū ir spēks” bija atbildīga Daiga Kaupiņa.
1.-4. klašu skolēniem bija jāatpazīst biškopības produkti: medus,
ziedputekšņi, bišu maize un propoliss. Skolēni iepazinās ar
produktu ārstniecisko un enerģētisko vērtību. Varēja produktus
degustēt.
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5.-9. klašu skolēniem bija jāatpazīst biškopības
produkti. Jāiepazīstas ar aprakstu par konkrēto
produktu, atlasot informāciju par produkta
enerģētisko vērtību, un pēc izvēles ar vienu faktu
jāiepazīstina klasesbiedri. Darbnīcā ,,Augļu pasaule”
sākumskolas skolēniem vajadzēja izveidot augļu,
dārzeņu un ogu ,,vīriņu”. Pamatskolas skolēni
šķiroja augus un ogas vitamīnu grozos. Viņu
zināšanas pārbaudīja skolotāja Dace Jakušonoka.
Kopā ar skolotāju Liliju Kudrjavcevu skolēni
praktiski pārliecinājās, ka ābolam ir liela enerģētiska
vērtība. Skolēniem arī bija iespēja vairākiem
augļiem aprēķināt un salīdzināt augļu enerģētisko
vērtību, meklējot informāciju darbnīcās ,,Enerģētiskā
vērtība” un ,,Dabas enerģija”. Olga Vinogradova palīdzēja veikt aprēķinus, bet Olga Rožko –
orientēties plašajā informācijas klāstā.
Paldies visām klašu komandām, kas piedalījās šajā pasākumā un nostiprināja, paplašināja savas
zināšanas par veselīgu dzīvesveidu.
Paldies skolotājām Daigai Kaupiņai, Olgai Vinogradovai, Olgai Rožko, Dacei Jakušonokai,
Dailai Daņiļēvičai un Lilijai Kudrjavcevai par atbalstu radošo darbnīcu organizēšanā.
Mūsu skolas skolēniem garšo āboli. Mēs sakām paldies tiem, kuriem pateicoties mēs visu ziemu
ēdam vietējas izcelsmes ābolus.
Anna Kačkane, Ekoskolas koordinatore

Skatuves runas konkurss
2019. gada 8. martā skolā notika Šķibes pamatskolas skolēnu skatuves runas konkursa atlases
kārta. Šoreiz piedalījās tikai 5 skolēni. Nākamajai kārtai novadu konkursam nolēmām sūtīt visus
dalībniekus.
Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves konkursā, kas norisinājās 18. martā piedalījās, Laine
Silova un Vanessa Zirne no 4. klases, Jūlija Semjonova no 7. klases, Olīvija Patrīcija Jermakova un Īvs
Zvejs no 9. klases.
Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā augstāko atzinību no visiem 44
dalībniekiem ieguva Īvs Zvejs no 9. klases, bet Laine Silova un Vanessa Zirne no 4. klases, Jūlija
Semjonova no 7. klases, Olīvija Patrīcija Jermakova no 9. klases saņēma Atzinību par 3. pakāpi.
Īvs Zvejs tika izvirzīts Zemgales reģiona skatuves runas konkursam, kas norisināsies 2019. gada
3. aprīlī Jelgavā.
Dace Jakušonoka, jomas „Māksla” MK vadītāja

Dzimtās valodas pasākums
20. februārī skolā tika atzīmēta Dzimtās valodas diena. Starptautisko Dzimtās valodas dienu svin
21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas kopš 2000. gada. Tās mērķis ir veicināt valodu daudzveidību,
kultūru daudzveidību un daudzvalodību.
Angļu valodas skolotāja Tatjana Savicka atzīmēja, ka pasaulē šobrīd ir vairāk nekā 6000 valodu.
Valodas, kurās runā visvairāk cilvēku pasaulē, ir mandarīnu (ķīniešu), angļu, spāņu, arābu, hindu,
malaju, krievu, bet Eiropā - angļu, franču, vācu un spāņu. Tomēr ir arī valodas, kurās runā tikai daži
cilvēki. Puse no valodām pasaulē ir apdraudētas, un daudzas varētu izzust pavisam drīz.
Skolotāja Olga Rožko pastāstīja, ka Latvijā dzīvo apmēram 150 tautas un katrai ir sava dzimtā
valoda. Tādas tautas kā ebreji, vācieši, romi un krievi Latvijā dzīvo jau daudzus gadus.
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Veicot etniskā sastāva pētījumus vairāku gadu garumā Glūdas pagastā, skolotāja Olga Rožko
secināja, ka šeit var sastapt vismaz 6 līdz 8 tautību pārstāvjus.
Latvijā visām tautībām ir iespēja kopt savas tradīcijas. Tam pierādījums ir dalība Latvijas
Dziesmu un deju svētkos (mazākumtautību diena). Folkloras grupa „Slavjanočki” tajos ir piedalījusies
2 reizes.
Dzimtās valodas dienas pasākuma izskaņā folkloras kopa „Slavjanočki” izpildīja dziesmas
latviešu, krievu, ukraiņu un baltkrievu valodās. Skolēni runāja dzeju latviešu un krievu valodās.
Aina Ļuta, angļu valodas skolotāja

Pasākumi Dzimtās valodas dienai
20. februārī mūsu skolā notika Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums, kurā uzzinājām par
valodu daudzveidību visā pasaulē. Skolotāja Tatjana Savicka pārliecināja, cik svarīgas mūsdienās ir
valodu zināšanas. Interesants bija skolotāju Elvīras Spičkas un Olgas Rožko stāstījums par krievu
valodu.
Klausījāmies dziesmas dažādās valodās folkloras grupas ,,Slavjanočki” izpildījumā. 9. klases
skolēni Īvs Zvejs, Margarita Jauģiete, Amanda Ieva Tutāne, Diāna Miķīte un Olīvija Patrīcija
Jermakova runāja skaistu dzeju gan latviešu, gan krievu valodās.
Mums bija iespēja pievērst uzmanību valodu vērtībai un skaistumam.
21. februārī bija tikšanās ar mūsu skolas bijušo skolnieci Kristīni Šiļvjanu. Viņa zina un prot
runāt latviešu, krievu, vācu, angļu un itāļu valodās. Mūsu skolas absolvente pašlaik dzīvo Kanāriju
salās.
Kristīne vienmēr centusies sasniegt savu mērķi un turpina izglītoties, lai arī tas nav viegls
process.
Uzzinājām, cik svarīgi ir zināt valodas un mācīties, lai sasniegtu iecerēto.
Margarita Jauģiete, 9. klases skolniece

Karjeras nedēļa
Pirms skolēnu pavasara brīvdienām Šķibes
pamatskolā notika Karjeras nedēļa.
9. klases skolēni 1. martā apmeklēja izglītības
iespēju izstādi „SKOLA 2019”, kurā varēja
iepazīties ar aktuālajām
izglītības iestāžu
piedāvātajām mācību programmām. Ieejas biļetes
tika apmaksātas no Eiropas Savienības projekta
līdzekļiem.

4. martā 1. un 2. klašu skolēni prezentēja 3D
modeļus „Būvēju savu karjeru pats”, kurus bija
veidojuši kopā ar saviem vecākiem. Katra sākumskolas
klase piedalījās arī „zibakcijā”, izveidojot savas klases
sadarbības un karjeras „sienu”.
5. martā pamatskolas skolēni izrādīja savus
gatavotos plakātus un PowerPoint prezentācijas: „Mana
karjeras vīzija”, „Mana nākotnes profesija”,
„Nepieciešamās prasmes un īpašības”. Īpaši jāizceļ 5.
un 6. klašu skolēnu paveiktais.
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Paldies klašu audzinātājām par skolēnu
motivēšanu.
Pārējo klašu skolēni savas prezentācijas
izrādīja nedēļas laikā.
6. marta diena bija ļoti piesātināta, jo paralēli
notika 2 pasākumi.
Sākumskolas skolēniem „Zinātnes un tehnikas
dienā” bija iespēja darboties 4 dažādās radoši
tehniskās darbnīcās un iepazīties ar bioķīmiķa,
inženiera, farmaceita un programmētāja profesijām.
Pasākums tika realizēts.

Savukārt, 5.-9. klašu skolēniem pasākumā
„Izmēģini, uzzini, aizraujies!” bija iespēja iepazīties ar
programmētāja profesijā nepieciešamajām īpašībām un
prasmēm, pārliecināties par savām apgūtajām zināšanām
angļu valodā. Arī šis pasākums tika realizēts.
Šo karjeras attīstības atbalsta pasākumu izmaksas
tika segtas no Eiropas Savienību fondu darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
līdzekļiem.
7. martā 1.-6. klašu skolēni piedalījās karjeras
attīstības atbalsta pasākumā „Iepazīstu profesiju”, kurā
skolēni guva priekšstatu par sveču meistara profesiju un

citām sveču ražošanā nodarbināto cilvēku
profesijām. Katram skolēnam bija iespēja
iejusties
sveču
meistara,
dizainera,
kvalitātes kontroles un iepakotāja amatos,
izgatavojot 3 dažādas sveces.
Arī šo pasākumu apmaksāja no
Eiropas Savienības projekta līdzekļiem.
8. martā skolēni saņēma pateicības
rakstus,
izvērtēja
Karjeras
nedēļas
pasākumus, savu līdzdalību un ieguldījumu
piedāvātajās aktivitātēs.
Paldies skolēniem par piedalīšanos,
vecākiem un skolotājiem par atbalstu!
Lāsma Ivanova, Šķibes pamatskolas
pedagogs, karjeras konsultants
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Redaktore Sarmīte Višķere

