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2015. gada marta numurs 

 

PASĀKUMI 
Joma „Māksla” 

 

Zīmējumu teātris 

 

29. janvārī 6. klases telpā  notika 

pasākums „Zīmējumu teātris” pēc Raiņa un 

Aspazijas daiļrades motīviem.  

Šo izrādi bija atnākuši skatīties 1.-4. 

klašu skolēni.  

Galvenajās lomās bija skolotājas 

Dace Jakušonoka un Guna Lukstiņa.  

Tā bija jauna pieredze gan 

skolotājām, gan skolēniem, kā iepazīt dzeju, jo 

tika izmantotas jaunākās tehnoloģijas, ko 

piedāvā interaktīvās tāfeles iespējas. 

Dace Jakušonoka, skolotāja 

 

 

Skatuves runas konkurss skolā 

 

 

Par tradīciju kļuvušais skatuves runas 

konkurss mūsu skolā norisinājās 15.janvārī.  

Jomas „Māksla” skolotāji priecājās par 

dalībnieku atsaucību, jo šajā gadā bija 

pieteikušies 20 skolēni.  

Konkursa dalībniekus vērtēja Šķibes 

pamatskolas bijušie skolotāji Nelda Ķikute  

un Valdis Neļķe. No visiem dalībniekiem uz 

nākamo kārtu no 1. klases tika izvirzīta 

Evelīna Šaliņa, no 2. klases – Jānis 

Lomakins, no 3. klases – Kristers Kaupiņš 

un no 5. klases – Annija Ozola. 

Annija Ozola kā žūrijas atzinību 

dāvanā saņēma V. Neļķes grāmatu. 

Dace Jakušonoka, skolotāja 
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Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkurss 

 

30. janvārī četriem Šķibes pamatskolas skolēniem bija jāpiedalās 

Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursa pirmajā kārtā.  

Konkursā piedalījās 1. klases skolniece Evelīna Šaliņa, 2. klases 

skolnieks Jānis Lomakins, 3. klases skolnieks Kristers Kaupiņš. 

Diemžēl 5. klases skolniece Annija Ozola saslima un nevarēja 

pārstāvēt Šķibes pamatskolu.  Uz viņu tika liktas lielas cerības, jo 

meitenei ir runātājas talants. Tomēr veselība pirmajā vietā! 

Jānis Lomakins un Kristers Kaupiņš ieguva I pakāpes atzinību 

un iespēju turpināt dalību otrajā skatuves runas konkursa kārtā. 

Evelīna Šaliņa ieguva lielisku pieredzi un II pakāpes atzinību. Skolēni 

godam pārstāvēja Šķibes pamatskolu Jelgavas un Ozolnieku novadu 

skatuves runas konkursā.  

Paldies visām skolotājām, kuras ieguldīja lielu darbu skolēnu 

sagatavošanai konkursam. 

Signe Čerpinska, skolotāja 

Joma „Valoda” 

 

Valoda it kā līdzinās logam, caur kuru mēs uztveram pasauli 

 

No 16.02. līdz 20.02. skolā notika pasākums 

„Valodu nedēļa”. Nedēļas  ietvaros skolēniem tika 

piedāvātas dažādu veidu aktivitātes: konkursi, 

viktorīnas, tematiskās nodarbības. Skolēni aktīvi 

piedalījās visos organizētajos pasākumos. 

Vislabākās zināšanas latviešu valodā bija M. 

Jauģietei 5. kl., L. Ciršai 6. kl., A. L. Garbačovai 

7.kl., E. Smetaņinai 8. kl., M. Jauģietei 9. kl., angļu 

valodā – K. Kononovičai un A. Bucei 5. kl., K. K. 

Markevičai 7. kl., K. Nebaram 8. kl., krievu valodā 

– E. Smetaņinai 8. kl., V. Snetkovam 9. kl. . 

Valodu nedēļas 

noslēgumā notika 

konkurss „Valodu 

varavīksne”, kurā 

piedalījās 5.-9. klašu 

skolēni. Ar lielu 

interesi viņi veica 

dažādus uzdevumus 

gan latviešu, gan angļu, 

gan krievu valodā.  

Sākumskolas 

klašu skolēni arī piedalījās „Valodu nedēļā”.  

Skolotāja Viktorija Čepule stāsta: 

„Ceturtdien skolēni apceļoja „Valodu stacijas”. Pirmā stacijā- „Jautrais alfabēts”, otrā – 

„Čatiņš”, trešā – „Runāsim angliski”, ceturtā –„Āķīgā valodiņa”. Skolēni strādāja rūpīgi, ar interesi 

cenšoties veikt visus uzdevumus. Atjautīgākie skolēni balviņā ieguva konfektes.” 

Paldies skolēniem, valodu un sākumskolas skolotājiem! 

Elvīra Spička, Valodu jomas MK vadītāja 
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Masļeņica klāt! 

 

Šķibes pamatskolā par tradīciju jau ir kļuvusi 

Masļeņicas svētku svinēšana. Ar tās nosvinēšanu tiek 

pavadīta ziema un pavērtas durvis siltam un zaļam 

pavasarim. 

18. februārī skolas zālē pulcējās skolēni, 

skolotāji un ciemiņi, lai spēlētu spēles, dziedātu 

un dejotu.  Bērni ar lielu prieku spēlēja dažādas 

interesantas spēles un gāja riņķa dejās. Spēļu starplaikos 

par atjautību un attapību skolēni ieguva saldas balviņas.                 

Svētkus kuplināja folkloras grupa  „Slavjanočki”. 

Paldies viņām par skaisto uzstāšanos! 

Masļeņica nav iedomājama bez pankūkām. Šogad 

tās bija dažādas un ļoti daudz. Skolēni cienājās ar 

pankūkām, kas pasniegtas ar ievārījumu. Visiem tās ļoti 

garšoja. Pankūku izvēle bija liela. Varēja nobaudīt arī 

siltu tēju.  

Paldies vecākiem, kas izcepa garšīgās pankūkas! 

Paldies sponsoriem SIA „Jelgavas tirgotājs” un 

Annai Samburskai par pasākuma atbalstīšanu!  

Prieks, ka svētki izdevās! 

Elvīra Spička, skolotāja 

Vides izglītības pasākumi 
 

30. janvārī Šķibes pamatskolas 1.-4. 

klašu skolēni piedalījās pasākumā, kas 

notika dabaszinību kabinetā un kas saistīts ar 

augļiem, lai uzzinātu par mājas ābeļu 

izcelsmi, to šķirņu daudzveidību, ābeļu 

stādīšanu, kopšanu, ražas novākšanu un 

augļu uzglabāšanu. Skolēni noskaidroja, cik 

daudzveidīgi iespējams izmantot ābolus. 

Varbūt pēc gadiem mūsu apkārtnē atkal 

kuplos ābeļdārzi?  

Bioloģijas skolotāja bija sagatavojusi 

arī prezentāciju par augļu daudzveidību un to 

iedalījumu. Pasākuma noslēgumā tika 

pārbaudīta skolēnu atjautība, minot mīklas 

par augļiem.    

Valda Silantjeva, skolotāja 
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10. februārī  četri Šķibes pamatskolas 3. klases 

skolēni un skolotāja Daiga Kaupiņa devās uz Aizupes 

pamatskolu, lai piedalītos jauno vides pētnieku forumā 

„Skolēni eksperimentē”.  

Vides izglītības pulciņa dalībnieki un skolotāja 

Valda Silantjeva iepriekš bija interesējušies par 

dažādiem eksperimentiem un mēģinājuši tos veikt. 

Mūsu skolas komandu „Mēs arī varam” pārstāvēja 

Artūrs Gailītis, Aleks Prokopovičs, Alekss Macenko un 

Jegors Sņetkovs.  

Kā ar sveces palīdzību iespējams atšifrēt 

uzrakstus uz papīra ar slepenajām tintēm rādīja Jegors 

Sņetkovs. Ar sarkanā galviņkāposta novārījuma 

indikatoru var noteikt, kuras vielas ir skābas un 

kuras sārmainas. Šo eksperimentu rādīja Artūrs 

Gailītis un Aleks Prokopovičs. Eksperimentus ar 

pipariem veica Aleks Prokopovičs. Vislabāk 

veicās Aleksam Macenko ar eksperimentu par 

„sagūstīto“ tenisa bumbiņu, kuru skatītājiem 

neizdevās izpūst no piltuves. Zēni arī rādīja, kā 

iespējams glāzē ieliet ūdeni ar kalniņu un kā 

veidot izturīgas konstrukcijas no papīra, glāzēm 

un nažiem. Alekss Macenko ieguva 3. pakāpes 

diplomu. Mūsu skolu Rīgā 14. martā ar eksperimentiem būs jāpārstāv Kristeram Kaupiņam un 

Jegoram Sņetkovam. 

Valda Silantjeva, skolotāja 

Dažādi pasākumi 
23. janvārī notika konkurss „Vai tu 

esi gudrāks par piektklasnieku?’’. 

Skolēnu padomes dalībnieki bija 

sagatavojuši ļoti interesantu priekšnesumu. 

Konkursā piedalījās  7 skolēni: Loreta 

Ozola, Laura Cirša, Artūrs Kolkovskis, 

Kristaps Čerņavskis, Kalvis Nebars, 

Linards Zaķis un Madara 

Jauģiete.Konkursam bija četras kārtas. 1. 

kārtā bija 10 jautājumi, uz kuriem bija 

jāatbild ar „jā” vai  „nē”. Un no tās izstājās 

Artūrs Kolkovskis. 2. kārtā bija 8 

jautājumi, kuriem bija trīs atbilžu varianti. 

No tiem bija jāizvēlas 1 variants un šajā 

kārtā izstājās Laura Cirša un Kristaps 

Čerņavskis. 3. kārtā, lai atbildētu uz 

jautājumiem, bija jāpaceļ roka. Ja atbilde bija pareiza, tika saņemti trīs punkti. Zaudēja Kalvis Nebars 

un Linards Zaķis. 4. kārtā vajadzēja no piedāvātajiem mācību priekšmetu nosaukumiem izvēlēties 

vienu mācību priekšmetu un atbildēt uz jautājumu, kas ar to saistīts.  

Konkursā „Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku?” uzvarēja Madara Jauģiete. 

Līga Ivzāne, 6. klases skolniece, Skolēnu padomes dalībniece 
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Ābeces svētki 

 

28. janvārī mēs rīkojām „Ābeces” svētkus 1. 

klases skolēniem. To laikā pirmklasniekiem bija 

jārisina atjautības uzdevumi, no burtiem jāsaliek savas 

skolotājas vārds, jāmin mīklas. Grūtākais ,manuprāt , 

viņiem bija salikt teikumu ,,Pirmā klase” no maziem 

burtu aplīšiem, kuri bija jāpielīmē pie uzzīmētas 

eglītes. 

Pasākuma nobeigumā apsveikumam vārds 

tika dots arī citu sākumskolas klašu skolēniem.  

Mūsu klase apbalvoja mazos ar dāvanām un 

no papīra izgatavotiem vainadziņiem, uz kuriem 

bija uzzīmēts vārda pirmais burts, un ar garšīgām 

„rotaslietām”. 

Mazie saņēma balvu par burvju karaļvalsts 

„Ābecijas” apceļošanu. 

Skolotājai Signei Čerpinskai balva pienācās par pacietību, jo šiem skolēniem viņa burtu gudrības 

mācīja pirmo reizi. 

Vjačeslava un Markusa ģimenes parūpējās par svētku cienastu. 

Novēlu pirmklasniekiem:  

,,Zināt burtus-tas ir maz, 

Jāsāk lasīt grāmatas!” 

Jēkabs Kristiāns Kalniņš, 4. klases skolnieks 

 

Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija 2014” noslēgusies 

 

5. martā Šķibes pamatskolas bibliotēkā 

notika lasīšanas veicināšanas programmas 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014“ 

noslēguma pēcpusdiena. 

Noslēdzies interesants grāmatu lasīšanas 

un vērtēšanas posms. Aizpildītas LNB 

elektroniskās aptaujas anketas. Prieks par 

skolēnu atsaucību un interesi piedalīties šajā 

programmā, viņu vēlēšanos lasīt un vērtēt 

izlasītās grāmatas. Apņēmības pilni lasīt 

septembrī bija 24 skolēni, bet „grāmatu 

eksperta“ nosaukumu ieguva tikai 20 – A. 

Kļimenko, J. Lomakins, B. Mitkus, L. Piterniece, 

A. Survilova, G. Tervite, M. L. Volčoka, A. 

Gailītis, K. Kaupiņš, I. Lielaisramans, J. K. Kalniņš, E. Roze-Puja, P. Šķupele, D. Miķīte, A. I. Tutāne, 

A. Garlukoviča, L. Ivzāne, L. Deiko, E. Smetaņina, M. Jauģiete. 

Aktīvākie grāmatu lasītāji  bija 7 skolēni no 2. klases. Paldies klases audzinātājai Dailai 

Daņiļēvičai par ieinteresētību šajā projektā! 

Žūrijas dalībnieki no piedāvātā grāmatu klāsta par interesantākajām atzina šādus darbus: 

kategorijā (5+) – K. Lorēna, S. Alastra „Vistiņa iemīlējusies“, 
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kategorijā (9+) – Ā. Bālinta „Vējainā ģimene“, 

kategorijā (11+) – M. Dimsone „Rozā kvarca brālība”, 

kategorijā (15+) – Vivo „ Noljāras kristāli”. 

Vecāku žūrijā piedalījās 5. klases skolnieka Ralfa Kristiāna Jakušonoka māmiņa Dace 

Jakušonoka. Viņa par interesantāko atzina M. Zālītes grāmatu „Pieci pirksti“.  

Pasākumā tika minētas mīklas, meklētas plauktos paslēptās Bērnu žūrijas grāmatas, pārrunāts, 

kura no tām  šķitusi visaizraujošākā, izveidota simboliska Bērnu žūrijas grāmatu ķēde, lai, vēlreiz 

apmīļotas, grāmatas nonāktu atbilstošajā plauktā. Pasākuma noslēgumā katrs žūrijas eksperts saņēma 

atzinības rakstu un pateicības balviņas, tad vēl brīdis pie tējas tases un saldumiem, un lasīšanas gads 

tika noslēgts, bet lasīšanas prieks, ceru, paliks un turpināsies. 

Paldies visiem žūrijas dalībniekiem! 

Inese Pokule, Šķibes pamatskolas bibliotekāre 

 

Ciemiņš, irbulīši un jautrība 

 

Latvijas neatkarības iegūšana pavēra plašas iespējas 

doties tālu aiz valsts robežām. Kā uzvesties svešā zemē, lai 

tevi neuzskatītu par  jocīgu? 

 Vai tikai svešā zemē jāprot kulturāli uzvesties? Ko 

protam vai neprotam šeit mūsu mājās? 

Pie 8. klases skolēniem audzināšanas stundā ieradās 

kultūras darbiniece Vija Sakoviča, lai aprunātos par to, kā 

pareizi sasveicināties, kā ievērot galda kultūras 

pamatnoteikumus, kāda nozīme saskarsmē ar citiem 

cilvēkiem ir apģērbam un daudz ko citu. 

Pasākuma laikā tika pārrunāts tas, ko rakstām 

sociālajos tīklos, dažādos portālos. Vai tad uzrakstītais nestāsta par mums pašiem? Vai rupjības 

nestāsta par mums, mūsu ģimenēm? Laikam jau nopietnāk jādomā par uzrakstīto! 

Interesantas izvērtās praktiskās nodarbības. Linards kļuva par viesi no Indijas, Kalvis par 

eiropieti, bet Toms par japāni.  

Visiem jautrību sagādāja zēnu centība savaldīt irbulīšus. Izrādījās, ka tas ir vēl grūtāk nekā 

noskriet garo distanci!  

Paldies Sakovičas kundzei par iesaistīšanos klases stundā! 

Maija Mirdza Neļķe, 8. klases audzinātāja 

 

Gan jau kādreiz noderēs 

 

Kāpēc gan tas vajadzīgs? Neviens taču to nenēsā! Man 

jau nekad nevajadzēs! 

Šādi un līdzīgi apgalvojumi bija dzirdami klases stundā 

8. klasē. 

Kas tur notika? Zēni un meitenes mācījās siet mezglus. 

Īpašus mezglus. Bijušais skolotājs Valdis Neļķe mācīja pareizi 

sasiet kaklasaiti. Katrs skolēns saņēma vairākas kaklasaites, un 

mācības varēja sākties.  

Bija jautri! Izrādījās, ka tas nav nemaz tik viegli. 

Visātrāk šo māku apguva Līga. Jā, Līga! Vai visi apguva šo 

prasmi? Par to vēsture pagaidām klusē. 

Nodarbību nobeigumā visiem tomēr bija skaidrs, ka gan jau kādreiz iegūtās prasmes noderēs. 

Maija Mirdza Neļķe, 8. klases audzinātāja 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


