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Mūžs kā pasaka 
 

Vairāku paaudžu iemīļotajai bērnu rakstniecei 

un ilustratorei Margaritai Stārastei 2014. gada 2. 

februārī apritēja 100 gadi. Atzīmējot viņas  jubileju, 

skolas bibliotēkā februārī bija apskatāma 

māksliniecei veltīta izstāde „Brīnumainā Margaritas 

Stārastes pasaku valstība“. Kopumā māksliniece 

ilustrējusi aptuveni 100 gan pašas, gan citu autoru 

sarakstītas grāmatas – pasakas, tēlojumus, dzejoļus 

un tautasdziesmas. Viņas darbi tiek publicēti kopš 1942. gada. 

 „Mīļums ir tas, kā šobrīd bērnu 

grāmatā pietrūkst visvairāk un ko es 

vēlētos sniegt,“ teikusi pasaku 

meistare M. Stāraste. Bibliotekārajā 

stundā „Lasīt kopā jautrāk“ 3.i klases 

skolēni mēģināja izjust un saskatīt to 

mīļumu caur autores spilgtajiem 

grāmatu tēliem, dalījās pārdomās par 

mākslinieces rotaļīgo zīmēšanas 

paņēmienu, kuru nav iespējams 

sajaukt ne ar viena cita mākslinieka 

darbiem. Iepazinās ar jubilāres 

neparasto dzīves gājumu, noskatījās 

televīzijas interviju ar M. Stārasti, 

ieklausījās viņas atmiņās. Kopā 

lasījām fragmentus par jokainajiem 

Pintiķu ciema iemītniekiem, degustējām 

„Lāču” maiznīcas cepumus „Knīpucis“. 

Stundas noslēgumā katrs skolēns veltīja savu 

sveicienu pasaku vecmāmiņai – izkrāsoja 

apsveikuma kartiņu ar M. Stārastes grāmatu 

varoņiem. 

Žēl, ka nu jau mākslinieci pieminam kā 

aizgājēju. Simts gadu ir bagāts mūžs, un 

varam būt pateicīgi, ka mums paliek viņas 

darbi, siltas atmiņas par viņas radītajiem 

rūķiem, lācēniem, kaķēniem, kukainīšiem un 

visiem zīmētajiem un gleznotajiem grāmatu 

varoņiem.  

Lai tas gaišums, ko māksliniece atstājusi 

uz šīs zemes, pavada viņu arī aizsaulē! 

Inese Pokule, skolas bibliotekāre 
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Valodu nedēļa Šķibes pamatskolā 

 
No 17. līdz 20. februārim Šķibes pamatskolā 

norisinājās valodu nedēļa, kuras moto „Šķibes 

pamatskolai 125”.  

Skolēni iepazinās ar skolas vēsturi. Viņi 

piedalījās tematiskajās nodarbībās, kuru rezultātā tika 

izprasti dažādi notikumi skolas pagātnē. Nedēļas 

ietvaros tika intervēti skolas absolventi, veidotas un 

minētas krustvārdu mīklas, kas atsauca atmiņā skolas 

vēsturi. 

Lielu interesi skolēnos izraisīja noslēguma 

pasākums. Audzēkņi tikās ar skolas bijušo skolotāju 

Valdi Neļķi un skolēniem, kas tagad strādā Šķibes 

pamatskolā – Inesi Pokuli, Olgu Rožko, Gunu 

Lukstiņu. Atmiņas par skolas dzīvi bija 

interesantas un spilgtas. Skolēni labprāt 

iesaistījās diskusijā un klausījās stāstījumā par 

mācībām, atpūtu un skolu pagātnē. Skolotājs 

Valdis Neļķe interesanti un aizraujoši stāstīja par 

skolas vēsturi. Par dzirdēto skolēni uzdeva daudz 

jautājumu.  

Skolas gadi ir neaizmirstams laiks, kurā 

vienmēr ir patīkami atgriezties. Paldies 

skolotājiem un skolēniem par radošumu, 

aktivitāti un atbalstu! 

Elvīra Spička, jomas „Valoda” MK 

vadītāja 

 

 

Svešvalodu seminārs 
 

Šķibes pamatskolā 6. 

februārī notika Jelgavas un 

Ozolnieku novadu krievu valodas 

(svešvalodas) skolotāju 

metodiskās apvienības seminārs. 

Tajā piedalījās krievu valodas 

skolotāji arī no Jelgavas pilsētas 

skolām. Semināru organizēja 

Jelgavas un Ozolnieku novadu 

krievu valodas (svešvalodas) MA 

vadītāja Olga Rožko. 

Pedagogi vēroja divas 

krievu valodas stundas, kuras 

vadīja skolotājas Olga Rožko 6.i 

un Elvīra Spička 8.i klasēs, 

papildināja savas zināšanas par 

dažādiem metodiskiem 

paņēmieniem, klausoties Elejas vidusskolas skolotājas Rodijadas Kazakas stāstījumu par mācību 

darbu stundās, neizmantojot darba burtnīcas, Šķibes pamatskolas skolotājas Elvīras Spičkas 

pieredzi par dziesmu izmantošanu un skatījās Šķibes pamatskolas skolotājas Olgas Rožko 

veidotās prezentācijas. 
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Lielu interesi izraisīja darbošanās radošajā darbnīcā „Slāvu tautas kultūras izmantošana 

mācību stundās”. Šķibes pamatskolas skolotājas Olga Rožko un Elvīra Spička dalījās pieredzē 

par slāvu tautu kultūras tradīciju elementu izmantošanu mācību stundās. Tika parādīta 

prezentācija „Lelles sargātājas”. Skolotāji klausījās slāvu tautasdziesmas folkloras kopas 

„Slavjanočki” dalībnieču 

izpildījumā un, viņām 

piepalīdzot,  arī praktiski 

darbojās, gatavojot slāvu tautu 

kultūras lelles – „sargātājas”. 

Rezultātā tika izgatavota lelle –  

„barotāja”.  

Semināra dalībnieku 

aptauja parādīja, ka skolotājiem 

ļoti patika redzētais un arī pašu 

paveiktais. Viņi raksta: „Paldies 

par iespēju papildināt savas 

zināšanas. Ļoti patika radošā 

darbnīca. Priecājamies, ka iegūto 

varēs izmantot gan mācību 

stundās, gan organizējot 

ārpusklases pasākumus.” 

Secinājumā var sacīt, ka šādi semināri ir ļoti nepieciešami, lai skolotāji neieslīgtu ikdienas 

darba rutīnā, atsvaidzinātu savas zināšanas un, raugoties kolēģu darbībā un arī pašiem 

līdzdarbojoties, iegūtu jaunu pieredzi, kas tiks izmantota pedagoģiskajā darbībā savā skolā.   

Sarmīte Višķere, skolotāja  

pēc Elvīras Spičkas, jomas „Valodas” MK vadītājas, stāstījuma 

 

Masļeņica klāt! 
 

Šķibes pamatskolā par tradīciju jau ir 

kļuvusi Masļeņicas svētku svinēšana. 25. 

februārī skolas zālē pulcējās skolēni, skolotāji 

un ciemiņi, lai piedalītos spēlēs, dziedātu 

dziesmas, klausītos dzeju un skatītos 

prezentāciju par šiem svētkiem. 

Bērniem spēles un riņķa dejas sagādāja 

lielu prieku. Neizpalika arī saldas balviņas. 

Svētkos piedalījās folkloras grupa 

„Slavjanočki”. Paldies viņām par skaisto 

uzstāšanos! 

Masļeņica nav iedomājama bez 

pankūkām. Skolēni cienājās ar siltām 

pankūkām, ievārījumu un tēju. Tas bija ļoti 

garšīgi. Svētki izdevās godam! 

Ar Masļeņicas nosvinēšanu slāvu tautās 

tiek pavadīta ziema un pavērtas durvis 

pavasarim – siltam un zaļam! 

Elvīra Spička, skolotāja 



4 

 

 

 

Skatuves runas konkursa „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 2. kārta 
 

Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu 

skatuves runas un uzvedības kultūru, motivēt bērnus un jauniešus runāt 

literāri pareizā latviešu valodā, izvēloties daiļdarbus par 

tēmām: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, dzimtā puse, 

Tēvzeme, Latvija.  

  2014. gada 19. februārī  Jelgavas novada domes 

zālē atlases kārtā reģionālajam konkursam mūsu skolu 

pārstāvēja Daila Krista Kukaine (9.i kl.) un Toms 

Jauģietis (7. kl.). Katram dalībniekam bija jāsagatavo 

viens prozas un viens dzejas darbs. Konkurss sīvā 

konkurencē ritēja raiti, un mūsu skolēni runāja labi. 

Priecājos, ka ir skolēni, kuri apzinās, cik nozīmīga ir 

savas dzimtās valodas izkopšana un pareiza lietošana.  

Paldies par ieguldīto darbu! Vēlu veiksmi arī 

nākamajā mācību gadā! 

Guna Lukstiņa, skolotāja 

 

 

 

 

Matemātiķi Ozolniekos 
 

21. februārī, kad 

olimpiskās spēles Sočos 

tuvojās finišam, mūsu 

skolas matemātiķi devās 

uz Ozolniekiem, lai 

startētu Jelgavas un 

Ozolnieku novadu skolu 

matemātikas olimpiādē. 

Ozolnieku vidusskolā 

skolēnus gaidīja 5 grūti 

uzdevumi. Piecas 

astronomiskās stundas – 

laiks visu uzdevumu 

atrisināšanai. Ja vairāku 

skolu dalībnieki 

izmantoja tikai vienu vai 

divas stundas, tad 

mūsējie izmantoja 

gandrīz visu laiku. Rezultāti neizpalika. 

Sekmīgi uzdevumus risināja Loreta Ozola (5. kl.), Artūrs Kolkovskis (6.i kl.), Madara 

Jauģiete (8.i kl.), Linards Zaķis (7. kl.). Godalgoto 2. vietu ieguva Janeks Janiševs (5. kl.) un 

Vadims Sņetkovs (8.i kl.), 3. vietu –    Elīna Smetaņina (7. kl.). 

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Olga Vinogradova un Maija Mirdza Neļķe. 

Maija Mirdza Neļķe, skolotāja 
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Panākumi ģeogrāfijā 
 

13. februārī notika Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss ģeogrāfijā. Mūsu skolu 

pārstāvēja trīs skolnieces: Elīna Smetaņina (7. kl.), Madara Jauģiete (8.i kl.) un Kitija Šķupele 

(9.i kl.).  

Konkursā piedalījās 13 komandas. Meitenēm vajadzēja izpildīt 8 uzdevumus: prast parādīt 

dažādus objektus pasaules kartē, zināt dažādus ģeogrāfiskos jēdzienus un nosaukumus par mūsu 

novadu, kā arī Latvijas saimniecības un tūrisma objektus. 

 Komanda  ieguva 3. vietu.  

Paldies meitenēm!  

Olga Rožko, skolotāja 

 

Vides izziņas spēles 
 

2014. gada 27. februārī Šķibes 

pamatskolas 9.i klases skolēni Daila 

Krista Kukaine, Agnese Indra Fišere, 

Aleksis Šters un skolotāja Valda 

Silantjeva devās uz Kalnciema 

vidusskolu, lai piedalītos Jelgavas 

novada vides izziņas spēlēs, kuru tēma 

bija “Enerģija”.  

Mūsu izveidotā spēle “Enerģija 

mūsmājās” bija par sadzīves 

elektroierīču patērēto jaudu, 

elektromagnētiskajiem viļņiem 

dažādās elektroierīcēs un latvju zīmju 

enerģētiku. Ieguvām 3. vietu.  

Paldies spēļu dalībniekiem! 

Valda Silantjeva, skolotāja 

 

Pasākums „Ko tu zini par augļiem?” 
 

2014. gada 30. janvārī Šķibes pamatskolas 

skolēni pulcējās pasākumā “Ko tu zini par augļiem?”.   

Lai papildinātu savas zināšanas par augļiem, 

pasākuma dalībniekiem bija jāizpilda vairāki 

uzdevumi: gan jānosaka svešzemju augļi pēc izskata un 

garšas, gan no kādiem augļiem vārīts ievārījums, gan 

jānomizo ābols tā, lai miziņa nepārplīst, gan jāatrisina 

uzdevums, kurā var uzzināt, ko var pagatavot no 

āboliem. 

Izrādās, ka cilvēkam dienā jāapēd vismaz 2 āboli 

vai kādi citi augļi, lai uzņemtu vajadzīgo šķiedrvielu, 

minerālvielu un vitamīnu daudzumu. Skolotāja Valda Silantjeva bija sagatavojusi prezentāciju 

par augļu veidiem un to izmantošanu. 

Vislabāk jaunāko klašu skolēniem patika augļu noteikšana un degustēšana, bet vecāko 

klašu skolēniem prezentācija par augļu daudzveidīgo pielietošanu, dekorējot viesību galdu vai 

izmantojot augļus kā telpas dekoru.   

Valda Silantjeva, skolotāja 
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Tikšanās ar LDZ darbiniekiem 
 

27. februārī skolā viesojās Latvijas dzelzceļa 

(LDZ) muzeja darbinieki, kas 1.-9. klašu 

skolēniem novadīja īpašu sociālo zinību stundu 

„Drošība uz dzelzceļa”.  

Tikšanās ar LDZ darbiniekiem tika pieteikta 

jau oktobra mēnesī, bet gaidīt uz to nācās vēl 

četrus mēnešus, jo daudz bija gribētāju arī no 

citām Latvijas skolām. Un nav jau brīnums, ka tas 

ir tik aktuāli, jo dzelzceļš iet caur ļoti daudzām 

apdzīvotām vietām mūsu valstī.  

Skolēniem ir svarīgi zināt visus drošības 

aspektus, lai samazinātos negadījumu skaits. Īpaši 

šis jautājums ir aktuāls tiem, kuri dzīvo netālu no 

dzelzceļa līnijām, vai arī skolēniem, kuri plāno 

braukt mācīties uz Rīgu.  

Muzeja darbinieki interaktīvā veidā 

pastāstīja un parādīja, kā var beigties dažādas neapdomātas bērnu un arī pieaugušo cilvēku 

rīcības dzelzceļa tuvumā. Tika demonstrētas vairākas īsfilmas, kurās galvenie varoņi paši bija 

nokļuvuši briesmu situācijās un piedzīvoja ļoti nepatīkamus un traģiskus brīžus. 

 LDZ muzeja pamatekspozīcija atrodas Rīgā blakus Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 

Vienu no ekspozīcijām mēs varam apskatīt arī Jelgavā. Sīkāk par LDZ muzeju, drošības 

jautājumiem dzelzceļa tuvumā, uzņēmuma un dzelzceļa līniju vēsturi var iepazīties, ieejot 

interneta adresē http://www.railwaymuseum.lv. 

Aleksejs Lukjančikovs, skolotājs 

 

Mīlestības nedēļa 
 

Skolā no 10. līdz 14. februārim notika 

pasākums „Mīlestības nedēļa”.   

14. februārī skolēni un skolotāji no paša rīta 

tika sagaidīti ar sirsniņu uzlīmēm. Visu dienu notika 

piedalīšanās aktivitātēs, kas notika starpbrīžu laikā. 

Mazu pārsteigumbalvu saņēma tie, kuri bija tērpušies 

sarkanīgā toņa apģērbā.  

Visinteresantākā bija atrakcija „Otras pusītes 

atrašana”. Meitenes, kas darbojas skolēnu padomē, 

bija sagriezušas uzzīmētās sirdis uz pusēm. Katrai 

bija citāda griezuma līnija. Dalībniekiem bija 

jāizvēlas viena pusīte un starp visiem skolasbiedriem 

jāatrod otra. Daudziem tas arī izdevās. 

Valentīndienas diskotēkā viņi saņēma balvas. 

Interesanta izdevās arī  „Siržu fotostudija”.  Skolēni ar saviem mīļākajiem klasesbiedriem 

vai draugiem pozēja pie izdekorētās „Siržu sienas” un skolēnu padomes meitenes fotografēja. 

Vēlāk šīs fotogrāfijas varēja apskatīt uz skolas stenda. 

Mīlestības nedēļas pasākums izdevās lieliski! 

Madara Jauģiete, 8.i klases skolniece 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 

http://www.railwaymuseum.lv/

