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2013. gada marta numurs 

 

KONKURSI, SKATES, OLIMPIĀDES 

 
„Ledus brīnumi Jelgavā” 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestāde „Kultūra” janvāra mēnesī 

organizēja pieteikšanos kolāžu 

konkursam „Ledus brīnumi 

Jelgavā”, kurā piedalījās arī Šķibes 

pamatskolas 1.-4. klašu skolēni. 

Katrs klašu kolektīvs konkursam 

iesniedza vienu darbu kolāžas 

tehnikā.  
Konkursa mērķis bija 

atbalstīt un veicināt bērnu radošās 

izpausmes vizuālajā mākslā, 

sniedzot iespēju nostiprināt jau 

esošās un gūt jaunas zināšanas par 

Ledus skulptūru festivālu Jelgavā. 

                                                   2.i klases skolēnu kolāža 

Par labi paveikto darbu visi skolēni saņēma bezmaksas 

ielūgumus uz 15. starptautisko Ledus skulptūru festivālu. 

1. klases skolēnu kolāža                                                   Signe Čerpinska, vizuālās mākslas skolotāja  
 

Skatuves runas konkurss 

 

30. janvārī Jēkabnieku kultūras namā notika Jelgavas un 

Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu 

konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”.  

Ar lielu interesi klausījāmies citu bērnu 

uzstāšanos. Lai priekšnesums izdotos, katrs bija 

ieguldījis lielu darbu. 

Mūsu skolu pārstāvēja pieci skolēni: 

Benita Beatrise Ozola – 7.i klase, Toms 

Jauģietis – 6.i klase, Annija Ozola – 3.i klase, 

Amanda Ieva Tutāne – 3.i klase, Evelīna Roze-

Puja – 2.i klase. 19. martā atlasē Zemgales 

novadā piedalīsies un  skolas godu aizstāvēs 2. 

vietas ieguvēja Annija Ozola un 2. vietas 

ieguvējs Toms Jauģietis.   

Benita Beatrise Ozola, 7.i klases skolniece 
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Matemātikas olimpiādes 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiāde 9.-12. klasēm notika 1. februārī, 5.-8. 

klasēm notika 22. februārī Svētes pamatskolā. 

Iegūtās vietas: 

5.i klase:  Kristaps Čerņavskis – 6.vieta; 

                Artūrs Kolkovskis – 9.vieta; 

6.i klase:  Elīna Smetaņina – 5.vieta; 

                Kirils Kačkans – 11.vieta; 

7.i klase:  Vadims Sņetkovs – 2.vieta; 

                Madara Jauģiete – 9.vieta; 

8.i klase:  Valda Elīza Antonova – 3.vieta; 

                 Kitija Šķupele – 9.vieta; 

9.i klase:  Sofija Čerņavska – 9.vieta. 

                                                   Olga Vinogradova, matemātikas skolotāja 

 

Sociālo zinību konkurss „Būsim veseli” 

 

Otrdien, 12. martā kopā ar sociālo zinību skolotāju Alekseju 

Lukjančikovu un saviem klasesbiedriem Kristu Kristiānu Markeviču, 

Tatjanu Kisļaku, Līgu Kormi, Kristapu Čerņavski un Alīnu 

Jermakovu braucu uz sociālo zinību konkursu "Būsim veseli" Svētes 

pamatskolā. 

Konkursa 

uzdevumi nebija 

sarežģīti. Bija 

jāveic tests par 

drošības 

jautājumiem, 

jāsacer dzejolis 

par veselību un 

jāpēta zobu 

uzbūve. 

Varbūt mēs neizpildījām visus 

uzdevumus, bet mēs centāmies to darīt. 

Manuprāt, tur bija ļoti interesanti. Es pati esmu 

priecīga par dalību šajā sociālo zinību konkursā. 

                                                                Arī skolotājs ar mūsu padarīto darbu bija apmierināts. 

Adelīna Līva Garbačova, 5.i klases skolniece 

 

Vides spēles 

 

 

Šķibes pamatskolas 8.i klases skolēni 

Aleksis Šters, Inga Sūngaile, Agnese Indra Fišere 

un skolotāja Valda Silantjeva  2013. gada 6. 

martā Kalnciema vidusskolā piedalījās Jelgavas 

novada vides izziņas spēļu konkursā 

"Aizsargājamās Latvijas dabas teritorijas" ar pašu 

veidoto spēli "Saudzēsim Latviju" un ieguva 3. 

vietu. 

  Valda Silantjeva, skolotāja 
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Ansambļu skate-konkurss 

 

1. martā Zaļenieku kultūras namā 

notika ansambļu skate-konkurss „Balsis 

2013”. Tajā piedalījās Šķibes 

pamatskolas ansamblis, kuru vada 

mūzikas skolotāja Elita Kumpiņa.   

Kad ieradāmies konkursa norises 

vietā, citi ansambļu dalībnieki pirms 

uzstāšanās jau izvingrināja savas balsis.  

Centušies un gatavojušies bija 

visi, un nodziedāja katrs, cik labi varēja. 

Protams, bija arī uztraukums un stress.  

Mūsu ansamblis ieguva 2. 

pakāpes diplomu, taču par to daudz 

nenoskumām, jo visiem nevar būt 1. 

pakāpes godalga. 

Konkursa beigās katram 

dalībniekam tika dāvināts viens apelsīns. „...lai šogad neslimotu”, tā piebilda skates organizētāja un 

žūrijas komisijas locekle Anita Liekna.  

Nāciet dziedāt! Tāds ir mūsu aicinājums Šķibes pamatskolas skolēniem. 

Inga Sūngaile, 8.i klases skolniece 

 

PASĀKUMI, TIKŠANĀS 
 

Valodu nedēļa 

 

Valodu nedēļa mūsu skolā notika no 

18. līdz 22. februārim. 

 

Valodu nedēļas pasākumi no skolēnu 

viedokļa. 

Sofija Čerņavska, 9.i klases skolniece, 

raksta: 

„Mums 9.i klases skolēniem, patika 

valodu nedēļas noslēguma pasākums. Bija 

ļoti interesanta un noderīga informācija par 

skolām, kuras atrodas mūsu apkārtnē. 

Uzzinājām arī, kādu profesiju pārstāvji 

ir vajadzīgi, kādu ir par daudz, kādas valodas 

ir jāzina, stājoties dažādās skolās.  

Daudzi skolēni jau ir izlēmuši, kur dosies mācīties, tāpēc tikai daži izvēlēsies skolas, par 

kurām uzzināja pasākuma laikā.  

Bija interesanti klausīties par augstskolām. Par tām stāstīja mūsu skolas absolventes Kristīne 

Smetaņina un Valentīna Iņķe.  

Uzzinājām, kādas valodas var  mācīties. 

Mums ļoti patika.”  

Nedēļas ietvaros skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes: viktorīnas, radošie darbi, 

tematiskās nodarbības.  
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Jaunāko klašu skolēni noskatījās animācijas filmu „Velniņi”, kas veidota pēc tāda paša 

nosaukuma R. Blaumaņa darba. Arī viņiem bija interesanti dzirdēt vecvārdus, kas lietoti darbā, un 

uzzināt to nozīmi, darbojās „Jautrajās stacijās”, piedalījās glītrakstu konkursā. 

Krievu valodas skolotāji iesaistīja skolēnus nodarbēs, lai radītu priekšstatu par krievu 

nacionālo rotaļlietu lelli matrjošku. Skolēni krāsoja matrjoškas, klausījās prezentācijas materiālus, 

devās neklātienes ekskursijās pa Krieviju, pildīja radošo darbu „Krievija – Latvija”. 

Angļu valodas skolotāja Solvita Kovaļevska iesaistīja skolēnus viktorīnā par Apvienoto 

Karalisti, krustvārdu mīklu un dažādu atjautības uzdevumu risināšanā. 

4.-5. klašu skolēni varēja piedalīties viktorīnās, risināt krustvārdu mīklas un veikt dažādus 

atjautības uzdevumus, bet 1.-3. klašu skolēni piedalījās "Mēmajā šovā", minēja vārdus ar 

iztrūkstošiem burtiem, mācījās jautras dziesmas angļu valodas skolotājas Ainas Ļutas vadībā. 

Valodu skolotāji saka paldies tiem skolēniem, kuri aktīvi piedalījās visos organizētajos 

pasākumos. Tie bija: 

4. klasē – S. Daņiļčenko, J. Janiševs; 

5.i klasē – K. K. Markeviča, K. Čerņavskis, D. Anankina; 

6.i klasē – E. Smetaņina, K. Kačkans; 

7.i klasē – B. B. Ozola, V. Kisļaka; 

8.i klasē – K. Šķupele, I. Sūngaile; 

9.i klasē – S. Čerņavska, R. Ivzāns. 

„Paldies visiem valodu skolotājiem par interesantām aktivitātēm!” saka Elvīra Spička,  valodu 

jomas MK vadītāja. 

Valodu nedēļas noslēguma pasākumā viesojās 

karjeras izglītības konsultante Nelda Ķikute un 

mūsu skolas absolventes – LLU Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultātes studente Kristīne 

Smetaņina un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 

studente Valentīna Iņķe. Skolēni gan prezentācijās, 

gan interesantajos stāstījumos uzzināja noderīgu 

informāciju par valodu nozīmi karjeras izvēlē un 

iespējām apgūt svešvalodas. 

Valodu jomas MK skolotāju domas apkopoja 

Sarmīte Višķere 

                                                 

 

Mīlestības nedēļa 

 

No 11. līdz 15. februārim skolēnu 

padome organizēja skolā pasākumu 

„Mīlestības nedēļa”. 

Visiem 1.-9. klašu skolēniem bija 

iespēja piedalīties individuālajā konkursā 

par Valentīndienu. 

No 13. līdz 15. februārim skolā 

darbojās amora pasts. Katrs skolēns varēja 

apsveikt Valentīndienā sev tuvus un mīļus 

skolotājus un skolēnus. 

14. februāra rītā katru skolēnu, 

ienākot skolā, sagaidīja pārsteigums un 

dienas gaitā tika rīkotas dažādas 

interesantas un jautras atrakcijas. 

Madara Jauģiete, 7.i klases skolniece 
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Pārsteigumu pilnais 8. marts 

 

8. martā pārsteigumi mūsu klasē ienāca „garajā” starpbrīdī. 

Atgriežoties no pusdienām, klases zēni mūs, meitenes, sagaidīja ar ziediem, šokolādes 

tāfelītēm, apsveikumu kartiņām. Skanēja mūsdienīga mūzika, dzirkstīja bezalkoholiskais 

šampanietis. 

Pēc mācību stundām notika klases vakars. Izpriecājāmies no sirds! 

Paldies mūsu klases zēniem par neparasto un interesanto 8. marta dienu! 

Iesakām arī citu klašu zēniem iepriecināt savas klases meitenes. 

   6.i klases meitenes 

 

Pasākums "Ko tu zini par augļiem?" 

 

2013. gada 25. janvārī 

Šķibes pamatskolā notika 

pasākums "Ko tu zini par 

augļiem?" 1.-4. klašu skolēni 

demonstrēja savas zināšanas par 

augļiem, visi skatījām un 

baudījām labāko un garšīgāko 

ābolu izstādi no Dobeles Valsts 

Augļkopības institūta 

krājumiem. Par selekcijas darbu 

DVAI (Dobeles Valsts 

Augļkopības institūts) stāstīja 

mūsu skolas bijusī audzēkne, 

2012. gada Zinātnes balvas 

ieguvēja Sarmīte Strautiņa. 

Baudījām dažādas ābolu un 

cidoniju sukāžu garšas.  

Liels paldies! 

Valda Silantjeva, skolotāja 

 

Sports un veselība 

 

Doma uzaicināt sportistu 

Latvijas čempionu 

augstlēkšanā Jāni Vanagu 

radās pavisam nejauši.  

Gribas izmēģināt 

dažādas metodes, lai skolēni 

sekmīgāk apgūtu paredzētās 

sociālo zinību tēmas. Domāju, 

ka šāda stunda ir vairāk vērsta 

uz to nevis, lai vērtētu skolēnu 

zināšanas, bet gan, lai 

uzzinātu reālu veiksmes 

stāstu. Smags darbs, treniņi, 

veselīgs dzīvesveids – tas 

raksturo mūsdienu sportista 

ikdienu.  
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Aicināju uz stundu Latvijas čempionu augstlēkšanā un Eiropas čempionāta dalībnieku Jāni 

Vanagu. 

Jānis akcentēja veselīga dzīvesveida, sporta nozīmi un lietderību cilvēka dzīvē. Skolēni atzīst 

stundas pozitīvos aspektus: aktualitāti, reālo dzīves piemēru, kopējo informāciju par Latvijas sportu. 

Šī tikšanās ir aktuāla arī tāpēc, ka tuvojas Ziemas olimpiskās spēles un šogad aprit 150. gadu, kopš 

Starptautiskās olimpiskās komitejas dibinātāja Pjēra de Kubertēna dzimšanas. 

5.i klases skolēnu domas par šo stundu: „Šodien sociālo zinību stunda bija ļoti interesanta. Pie 

mums ciemos bija atbraucis Latvijas čempions augstlēkšanā Jānis Vanags. Redzējām dažas video 

filmas no sportista treniņiem. Viņš ir piedalījies daudzās sacensībās un ieguvis daudz medaļu. Jāņa 

Vanaga rekords augstlēkšanā bija 2 metri 20 centimetri.  

Bet dzirdējām arī par negatīvo pusi sportistu dzīvē. Tā sākas tad, kad panākumu gūšanai tiek 

izmantoti neatļauti paņēmieni – dopinga vielu lietošana. Tas ir aizliegts, jo pēc tam rodas problēmas 

ar veselību.  

Mūsu valstī daži sportisti lieto arī steroīdus. Tie veicina muskuļu masas ātru pieaugumu, bet 

arī ļoti kaitē veselībai.” 

Aleksejs Lukjančikovs, sociālo zinību skolotājs 

 

SVINAM 
Masļeņicas svinēšana 

 

Šķibes pamatskolas skolēni 

Masļeņicas svinēšanu iesāka 

trešdien, 13. martā, kārumnieces 

dienā kopā ar Glūdas pagasta slāvu 

folkloras kopu „Slavjanočki”, kura 

pagastā darbojas jau desmit gadus. 

Skolēni kopā ar skolotājām 

noskatījās Šķibes pamatskolas 

skolotājas un slāvu folkloras kopas 

„Slavjanočki” dalībnieces Olgas 

Rožko sagatavoto prezentāciju par 

Masļeņicu, kurā sīkāk tika 

pastāstīts par katras svinēšanas 

dienas nozīmi un tradīcijām. Tālāk 

sekoja rotaļas, mīklu minēšana, 

krievu tautasdziesmu dziedāšana 

un pankūku ēšana. Bērni labprāt 

piedalījās rotaļās un mīklu minēšanā, bet vislabāk, protams, patika pankūku ēšana.  

Masļeņicas svinēšana ilgst septiņas dienas. Tā sākas pirms lielā gavēņa. Katrai dienai ir sava 

nozīme un tradīcijas. Pirmdiena – sagaidīšanas diena, otrdiena – saspēļu diena, trešdiena – 

kārumnieku diena, ceturtdiena – svinēšanas diena, piektdiena – sievasmātes vakarēšanas diena, 

sestdiena – svaines vakarēšanas diena, svētdiena – piedošanas diena. Visu dienu kopīga iezīme ir 

dažādu pankūku cepšana un to ēšana. Pankūkas ir saules simbols. 

Svētdien, septītajā svinēšanas dienā, notiek salmu lelles,  kas simbolizē ziemu, dedzināšana 

ārā. Tās pelnus izkaisa virs tīrumiem, lai būtu laba raža. Masļeņica aiziet un ar to kopā arī ziema, un 

pavasaris ienāk tās vietā! 

Lai visiem labs garastāvoklis un priecīgs prāts, pavadot ziemu un sagaidot pavasari! 

Sarmīte Višķere, skolotāja 

 

 Redaktore Sarmīte Višķere 


