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2016. gada oktobra numurs 
 

Sveiciens skolēniem, vecākiem, pedagogiem 

nesen uzsāktajā 2016./2017. mācību gadā! 

 
Pēc spraiga, jaukiem notikumiem bagāta 2015./2016. 

mācību gada ir sācies jauns darba cēliens. 

Skolā mācās 132 skolēni, strādā 26 pedagoģiskie 

darbinieki. 

Prieks par skolotājiem, kuri 2015./2016. mācību gadā 

paaugstinājuši savu kvalifikāciju, iegūstot profesionālā 

maģistra grādu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta 

kvalifikāciju (Līga Patupa) un iegūstot izglītības zinātņu 

maģistra grādu pedagoģijā (Zanda Kursīte). 

Skolotāja Anna Kačkane ir ieguvusi tiesības mācīt ķīmiju pamatskolā, Zanda Kursīte, Dace 

Jakušonoka, Sandra Pluģe – tiesības veikt pedagoga – karjeras konsultanta darbu, Lilija Kudrjavceva – 

tiesības īstenot speciālās izglītības programmas, Dace Jakušonoka – tiesības mācīt sociālās zinības. 

Pedagoģisko darbinieku tālākizglītība turpināsies arī šajā mācību gadā. 

2016./2017. mācību gads saistās ar jaunas izglītības programmas realizācijas uzsākšanu, t. i., speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). Skolas pedagoģiskajam personālam šīs programmas 

darbības uzsākšana prasa jaunu zināšanu un prasmju apguvi. 

Skolai ir nepieciešama laikmeta prasībām atbilstoša audzināšanas programma. Tā tiks izveidota klašu 

audzinātāju metodiskās komisijas vadītājas Lilija Kudrjavcevas vadībā. 

Tā kā 2016./2017. mācību gadā veiksmīgi tika realizēta skolas darba prioritāte, kā rezultātā palielinājās 

skolēnu skaits, kuru mācību sasniegumi bija optimālā un augstā līmenī.  

Ceram, ka skolēnu, pedagoģisko darbinieku, vecāku rokās arī šogad ir iespēja uzlabot audzēkņu 

mācību sasniegumus. 

Jau 2015./2016. mācību gadā bija iecere uzsākt karjeras darba sistēmas izstrādi, bet tas netika veikts, 

taču, neskatoties uz to, notika kvalitatīva praktiskā darbība skolēnu iepazīstināšanā ar karjeras izvēles 

jautājumiem. 

Prakse rāda, ka tie skolēni, kuri zina savas nākotnes ieceres, parasti gūst augstākas sekmes mācību 

priekšmetu apguvē. 

Neesam aizmirsuši darbu skolēnu pilsoniskās audzināšanas pilnveidē. 2015./2016. mācību gadā 

skolēni iepazinās ar ,,Pikšām”, K. Ulmaņa dzimtajām mājām. 2017. gada aprīlī plānojam mācību ekskursijas 

uz J. Čakstes dzimtajām mājām ,,Auči”, Ziemassvētku kauju muzeju ,,Mangaļi”, Jelgavas Svētās 

Trīsvienības baznīcu. Tiks organizēti arī citi pasākumi skolēnu pilsoniskās apziņas veidošanai. 

Tuvāko gadu laikā ceram veikt skolas telpu rekonstrukcijas, lai atsevišķās ēkas vietās veidotos 

plašākas klašu telpas, kas skolai ir būtiska nepieciešamība, ievērojot skolēnu skaita tendences. 

Paldies pedagoģiskajam kolektīvam par rezultatīvu darbu! 

Pateicos skolas padomei par darbu, īpaši iesaisti skolēnu karjeras izglītības jautājumu risināšanā! 

Paldies skolēnu padomei par nopietno attieksmi un izcili veikto darbu 2015./2016. mācību gadā! 

Lai labiem notikumiem un augstvērtīgiem rezultātiem bagāts 2016./2017. mācību gads! 

Sandra Pluģe, skolas direktore 
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Atkal 1. septembris 1. klasē 

 

Pirmā septembra dienas rīts bija 

saulains un jauks. Daudziem mazajiem 

ķipariem sākās skolas gaitas. Ar puķu 

pušķiem rokās, vecākiem pie rokas un 

satraukumu sirdīs viņi devās uz skolu. 

Šķibes pamatskolas 1. klasē šogad 

mācības uzsāka piecpadsmit (viens 

skolēns mācās ārvalstīs) skolēni. 

Svinīgais 1. septembra pasākums 

notika aktu zālē.  Uz skatuves goda vietā 

šoreiz bija 1. klases skolēni ar vecākiem 

un klases audzinātāju Sarmīti Višķeri.  

9. klases skolēni kopā ar skolēnu 

padomi bija centušies šo dienu padarīt 

interesantu un dzīvespriecīgu ar 

atraktīvajiem uzdevumiem un jautro deju. Liels prieks mazajiem skolēniem bija arī par Glūdas pagasta 

pašvaldības dāvātajām ābecēm. 

Pēc svinīgā pasākuma aktu zālē skolēni devās uz pirmo audzināšanas stundu 1. klases telpā. 

Lai veiksmīgs pirmais mācību gads! 

Sarmīte Višķere, 1. klases audzinātāja 

 

Absolventu gaitas 

 

Vēstule 2015./2016. mācību gada absolventiem 

 

,,Aiz loga rūts lēnām slīd laiks 

Tērpies rudens asaru tērpā. 

Vasaras atblāzma krāsas vēl nes, 

Mēģina sasildīt sauli…” 

/V. Neļķe/ 

Jā, laiks tiešām nestāv uz vietas. 

Tā vien šķiet, ka nesen bija ziedos 

iekļautais jūnijs un jūs, mani mīļie, kā 

ziedu buķete izlaiduma vakarā.  

Kādas krāsas ar jums draudzējas 

šodien tālu no mājām, tālu no Šķibes 

skoliņas? Zinu, ka pelēcība, tumšās 

krāsas nav kopā ar jums. Priecājos, ka 

visi apgūstat jaunas zināšanas citās 

skolās. Zinu arī to, ka viegli nav. 

Tev, Elīna un Kiril, dienas aizrit 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē 

Jelgavā. Šķiet, ka vēl pāris gadus nāksies paskraidīt pa universitātes gaiteņiem. Jā, tā ir patiesība, jo 

ģimnāzijā notiek remonts. Tā, lūk! Jūsu centība un panākumi mācībās ir slavējami. 

Un kā Tu, Linard, esi iejuties Dobeles valsts ģimnāzijā?  

Laura gan devusies tālāk, uz Rīgas 49. vidusskolu. Tā ir skola ar labām tradīcijām.  

Varbūt grūtāk nāksies mācīties Tev, Līga, jo mācības Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā nav viegls 

darbs. Lai jums veicas! Turēsim īkšķus!  
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Ļoti priecājos par Tevi, Agri! Tu esi vistālāk no mājām, mācies Liepājas Jūrniecības koledžā. Esi 

sasniedzis savu iecerēto mērķi. Domās redzu Tevi pēc gadiem stāvot uz komandtiltiņa un drošu roku vadot 

lielu, baltu daudzklāju kuģi! Lai Tev veicas! 

Bet Tu, Tom, tomēr izvēlējies amatu, kas saistīts ar metālu, nevis kokapstrādi. Ceru, ka Jelgavas 

tehnikumā Tu gūsi visas nepieciešamās zināšanas, lai kļūtu par teicamu automehāniķi. 

Vai tas būtu viss? Nē, jau nē! Dzirdu tādu kā traktora dziesmu. Jā, pareizi! Kalvis turpina to, ko iesācis 

jau pirms gadiem, bet tagad tas notiek nevis saimniecībā, bet gan Priekuļu tehnikumā.  

Jūs, mani mīļie, esat devušies dažādos virzienos. Mani visvairāk priecē tas, ka šobrīd skolas sols jums 

nav svešs. 

Zināšanu jau nekad nevar būt par daudz.  

Lidojiet tālu, lidojiet augstu, bet vienmēr atcerieties, ka tur, tālajā Šķibes pamatskolā, ir likti pamati 

jūsu turpmākajai dzīvei! 

Maija Mirdza Neļķe, 2015./2016. m. g. 9. klases audzinātāja 

 

Pieredzes apmaiņa 

 

Šogad piedalījos SIA ,,Latvijas Televīzijas” rīkotajā erudīcijas spēlē ,,Gudrs, vēl gudrāks”, kurā ieguvu 

godalgoto 1. vietu. Balvu bija daudz – gan planšetdators, gan tikšanās ar Valsts prezidentu, gan žurnāla 

,,Ilustrētā Zinātne” abonements gadam, gan ceļojums ar raidījuma vadītājiem un visu klašu uzvarētājiem.   

Manuprāt, viena no interesantākajām balvām bija biedrības ,,YFU” vasaras apmaiņas programmas brauciens 

uz Vāciju. 

 Mans ilgi gaidītais ceļojums sākās latviešiem zīmīgajā dienā – 24. jūnijā. Reiss ,,Rīga – Berlīne” 

bija ļoti agrs. Lidostā ,,YFU” pārstāvis deva norādījumus par lidojumu un iepazīstināja ar meiteni, kura arī 

bija apmaiņas programmas skolniece no Latvijas. Bija neliels uztraukums, bet divatā ir vieglāk un drošāk.  

Divas dienas dzīvojām Berlīnē. Bez 

mums, divām meitenēm, vēl bija 9 skolēni, 

kas atbrauca no dažādām pasaules malām: 

Somijas, Slovākijas, Krievijas, Francijas, 

Indijas, ASV u. c. Dzīvojām Berlīnes centrā. 

Pasaulslaveni tūrisma objekti atradās pavisam 

tuvu. Visi kopā tos apskatījām. Biedrības 

,,YFU” brīvprātīgie organizēja dažādus 

seminārus, kas mūs saliedēja, apmācīja, kā 

pareizi rīkoties dažādās situācijās, kā 

komunicēt un atrast kopīgu valodu ar 

viesģimeni, kā izprast vācu kultūru. Apguvām 

pamatfrāzes un valsts likumus.  

Pēc pavadītām divām dienām Berlīnē 

katrs skolēns devās pie savas viesģimenes. 

Kāds brauca piecas stundas ar vilcienu, kāds septiņas, 

kāds pat astoņas ar pārsēšanos citā vilcienā, lai nokļūtu 

galapunktā. Man paveicās, jo mana viesģimene dzīvoja 

netālu no galvaspilsētas. Pēc aptuveni divu stundu gara, 

smaga brauciena ar klusu, bet ātru vilcienu, kas traucās ar 

300 km/h lielu ātrumu, nokļuvu Hamburgā, Vācijas ostas 

un otrā lielākajā pilsētā. Vēl esot mājās, komunicēju ar 

viesģimeni, bet ļoti uztraucos, jo nezināju, kas sagaidāms 

šai ceļojumā un kā sapratīšos ar šo ģimeni.  

Viesģimene dzīvoja mazā pilsētiņā Buchholz netālu 

no Hamburgas. Mammu sauc Annegret, tēti -  Hartmut, 

kas tulkojot nozīmē ,,drošsirdis”, manu māsu  – Tessa. 
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Tessai ir vecākā māsa Johanna, kuru es, diemžēl, nesatiku, jo viņa studē dizaina mākslu Berlīnē.  

Cilvēki, pie kuriem dzīvoju, iepazīstināja ar  ievērojamākajām vietām apkaimē. Katru dienu mēs 

apskatījām kādu jaunu objektu. Bijām mežos, nacionālajos parkos, dažādās pilsētās, ,,Miniatur 

Wunderland”, kur miniatūrā atspoguļoti dažādi pasaules objekti, skatījāmies kino gan mājās, gan kinoteātrī, 

braucām ar kuģiem, apmeklējām muzejus un galerijas, kuros uzzināju par pilsētas un Vācijas vēsturi un 

kultūru, staigājām pa ielām, piemēram, ,,Reeperbahn”, kur savu karjeru uzsāka ,,Bītli”. Ģimene atbildēja uz 

daudziem maniem jautājumiem un vienmēr bija pārsteigta, kad stāstīju par Latviju un mūsu kultūru.  

Divas nedēļas dzīvojām uz mazas kūrortsalas Fehmarn, kur viesģimenei atrodas vasaras māja. 

Peldējāmies Baltijas jūrā, sauļojāmies, strādājām mammas brāļa kempingā, šīs ģimenes māsa iemācīja, kā 

peldēt ar SUP dēli. Cilvēki šajā ģimenē bija ļoti sabiedriski un sportiski, un katrs no viņiem nodarbojās ar 

kādu sporta veidu un darīja to patstāvīgi. Visi šīs ģimenes locekļi skatījās futbola spēles un ļoti emocionāli 

pārdzīvoja kā uzvaras, tā zaudējumus.  

Tā kā sala atrodas tikai 19 km no Dānijas, tad aizbraucām arī uz Kopenhāgenu. Pilsēta ir viena no 

skaistākajām un interesantākajām šajā valstī.  

Visgrūtākais apmaiņas programmā bija šķirties. Jau dažas dienas pirms aizbraukšanas  bija 

nostalģiskas sajūtas un sarunas. Sēžoties vilcienā, gan es, gan mamma un māsa raudāja, arī tētis nespēja 

valdīt asaras.  

Berlīnē satiku pārējos 10 apmaiņas programmas skolēnus. Bija daži semināri, kur katrs stāstīja par 

savu pieredzi, kopā apskatījām neredzētus objektus, spēlējām spēles. Bija tāda sajūta, ka ikvienu pazīstu jau 

ļoti ilgi, lai gan kopā bijām tikai 4 dienas.  

Šis apmaiņas programmas brauciens mainīja manu skatījumu uz dzīvi un tās vērtībām. Sapratu, cik ļoti 

spēju pieķerties svešiem cilvēkiem tik īsā laikā, ka jāmācās valodas, lai nebūtu situāciju, kad nesaprotam 

viens otru. Sapratu, ka mēs, esot tik dažādi, kopīgiem spēkiem spējam praktiski visu. Ne mirkli neesmu 

nožēlojusi, ka piedalījos spēlē ,,Gudrs, vēl gudrāks”, ka izbaudīju šo brīnišķīgo ceļojumu, ka satiku tik 

labestīgus cilvēkus, ar kuriem kontaktējos joprojām.  

Iesaku jums mācīties un gūt zināšanas tā, lai jebkurā situācijā jūs nekautrētos un spētu prezentēt sevi 

un savu dzimteni, tautu no labākās puses! Piedalieties skolas, pagasta, novada, valsts un pasaules mēroga 

konkursos! Nepadodieties! Jā, tas būs grūti, varbūt neizdosies, bet jums palielināsies zināšanu un pieredzes 

bagāža, kas palīdzēs sasniegt mērķus! 

Elīna Smetaņina, bijusī Šķibes pamatskolas skolniece 

 

Jaunās sejas skolā 

 

Everita Zināre, matemātikas skolotāja 

Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu? 

Jā, man ļoti patīk strādāt skolā. Cik es sevi atceros, vienmēr esmu 

gribējusi būt skolotāja.  

Šo skolu izvēlējos, jo tā ir tuvu manai dzīvesvietai. 

Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esat 

apmierināta ar šo darbu? 

Man likās, ka būs grūti iejusties citā skolā, bet jau pirmajā nedēļā 

bija daudz pozitīvu emociju. Ir patīkami redzēt, ka daudziem skolēniem 

matemātika ne tikai padodas, bet arī patīk.  

Vai šis darbs ir viegls? Vai mūsu skolas bērni ir ieinteresēti 

mācīties jūsu pasniegto mācību priekšmetu?  

Darbs nav viegls, bet ļoti radošs un interesants. Katru stundu ir 

kaut kas cits. Dažreiz pat vienas stundas laikā nākas mainīt stundas 

plānojumu un noreaģēt uz esošo situāciju. Patīkami, ka daudziem 

skolēniem patīk matemātika, bet ir arī tādi, kuri kaut ko nav iemācījušies 

vai sapratuši, tāpēc bieži paziņo: ,,Es neko nesaprotu!”, šiem skolēniem 

piespiest sevi strādāt ir visgrūtāk. Mans uzdevums ir mudināt viņus 

beidzot sākt mācīties, saprast, ka daudz ko var atrisināt, ja tikai dara. 
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Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

Ne tikai man šī skola ir jāiepazīst, arī skolēniem es esmu sveša, tāpēc ir vajadzīgs laiks, lai mēs viens 

pie otra pierastu un saprastu viens otru. Man šķiet, ka ar lielāko skolēnu daļu jau ir izveidojies labs kontakts, 

bet ar dažiem vēl ir tāds iepazīšanās periods. Šajā skolā ir daudz jauku, smaidīgu un atsaucīgu skolēnu. 

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejutusies? 

Kolēģi ir ļoti atsaucīgi un pretimnākoši, bet vēl ir vajadzīgs laiks, lai katru iepazītu. 

 

Aktuālais skolā 

Ekoskolu apbalvošanas pasākums 

 

19. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, notika Vides izglītības fonda ikgadējais Ekoskolu 

apbalvošanas pasākums. 125 skolas saņēma starptautisko Zaļo karogu un 57 skolas ieguva Latvijas Ekoskolu 

sertifikātu. Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, skolām visa mācību gada garumā ir jāīsteno vides izglītības 

programma un jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas videi draudzīgās praksēs iesaistīt arī 

apkārtējo sabiedrību. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, 

kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības 

organizāciju pārstāvji. 

2016./2017. mācību gadā Šķibes pamatskolas kolektīvs jau 9. reizi var lepoties ar starptautiskā Zaļā 

karoga balvu.  

Apbalvošanas ceremonijā un kampaņas 

,,Solis pasaulē” atklāšanā piedalījās 7. klases 

skolnieces Olīvija Patrīcija Jermakova un Katrīna 

Kononoviča, 2. klases skolniece Laine Silova, 5. 

klases skolnieks Artūrs Gailītis un skolas 

Ekoskolas darba koordinatore Anna Kačkane. 

Apbalvošanas pasākums noslēdzās ar 

Ekoskolu pārstāvju kopīgo gājienu, kas šogad 

bija veltīts tieši kampaņas ,,Solis pasaulē” 

atklāšanai. Gājienā savstarpējas sadarbības 

nepieciešamība tiks simboliski parādīta, savijot 

katras skolas atvesto pavedienu lielā zināšanu, 

rīcības un apņemšanās kamolā, kuram akcijā tiks aicināti savu apņemšanos pievienot arī vairāku valsts 

institūciju – VARAM, IZM un ĀM – pārstāvji. Gājiens no Latvijas Nacionālās bibliotēkas virzījās pa 

Akmens tiltu Vecrīgas virzienā. Pie katras no ministrijām dalībniekus uzrunāja kāda amatpersona, arī IZM 

ministrs Kārlis Šadurskis. Nākamais valsts mēroga pasākums notiks Ekoskolu Ziemas forumā, kad Ekoskolu 

programma Latvijā atzīmēs 15. gadadienu. 

Anna Kačkane, Ekoskolas koordinatore 

 

 

Skolas prezidenta vēlēšanas 

 

Šī gada 22. septembrī notika skolas prezidenta vēlēšanas. Tajās 

piedalījās 68 5.-9. klašu skolēni.  

Uz prezidenta amatu kandidēja 9. klases skolniece Alīna Jermakova. 

Viņa vēlējās kļūt par prezidenti, jo gribēja pilnveidot un attīstīt gan sevi, 

gan organizēt dažādus pasākumus un konkursus skolā. Pagājušajā gadā 

Alīna bija prezidenta vietniece. Šogad viņa tika ievēlēta skolas prezidenta 

amatā. 

22. datumā katrai klasei bija noteikts laiks, lai ierastos un nobalsotu. 

Vēlēšanu komisijā bijām mēs – 7. klases skolnieces Diāna Miķīte un 

Katrīna Kononoviča. Pēc vēlēšanām mēs ar Katrīnu skaitījām biļetenus. 
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Rezultāti bija šādi: 50 skolēni bija „par”, 15 bija „pret” un 3 vēlēšanu biļeteni bija bojāti.  

Vēlam Alīnai Jermakovai veiksmi darbā un sevis pilnveidošanā! 

Diāna Miķīte, 7. klases skolniece  

 

Tikšanās ar dzejnieci Evu Mārtužu 

 

Katru gadu septembrī valsti pāršalc Dzejas dienu pasākumi. Tie 

tradicionāli sākas Rīgā un pamazām pārņem visu Latviju.  

23. septembrī Dzejas dienu ietvaros mūsu skolā viesojās 

dzejniece Eva Mārtuža. Literāte skolēnus iepazīstināja ar sevi, lasīja 

pašsacerētos dzejoļus, 1.-4. klašu skolēnus rosināja radoši darboties, 

Latvijas kartē iezīmējot lietas, kuras mums ir apkārt ikdienā, bet mēs 

nepievēršam uzmanību, cik tās ir dažādas.   

1.-9. klašu skolēni, strādājot grupās, rakstīja dzeju, kas rosināja 

skolēnus aizdomāties par Latvijas valsti un piederību tai.  

Dace Jakušonoka, jomas „Māksla” MK vadītāja 

 

 

 

Miķeļdiena 

 

29. septembrī mūsu skolā atzīmēja 

Miķeļdienu. Katra klase bija izveidojusi dārzeņu 

un augļu  kompozīcijas, kuras izlika interesantā 

izstādē skolas foajē. Skolas zālē norisinājās 

Miķeļdienai veltīts pasākums, kur 1.-9. klašu 

skolēni varēja piedalīties rotaļās un konkursos. 

Jautrību nodrošināja folkloriste Velta Leja ar 

folkloras kopas ,,Dzīpariņi” rādītajiem 

priekšnesumiem. 

Šogad mūsu skola kā Ekoskola piedalās 

Vides izglītības fonda koordinētā starptautiskā 

projektā ,,Ēdam atbildīgi”. Skolotāji bija sagatavojuši aktivitātes, 

kuru pamattēma bija veselīgs 

uzturs un dzīvesveids. Skolēniem 

bija jāveic mājas darbs, jāizdomā 

veselīga recepte un jāuzraksta tā 

uz lapas ar projekta logo. No 

skolēnu izdomātām receptēm tika 

izveidota grāmata. 

Liels paldies skolotājai 

Gunai Lukstiņai, Daigai 

Kaupiņai, Olgai Karasenko, 

Lilijai Kudrjavcevai, Zandai 

Kursītei un kultūras nama 

,,Nākotne” vadītājai Vijai 

Sakovičai. Šajā dienā visi gan 

piedalījās dažādās atrakcijās, gan 

papildināja savas zināšanas. 

 Anna Kačkane, skolotāja 
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Skolotāju diena 

 

,,Un tagad, skolotāj, tu mazliet apsēdies, 

Jo tava steiga aizsteigusies. 

Klusu kā circenis tikšķ vecais pulkstenis, 

Un bargais skolas zvans ir nolicies uz dusu.”  

/A. Auziņš/ 

30. septembrī skolā notika Skolotāju dienai veltīts 

pasākums. 

No rīta, mūzikai skanot, 9. klases skolēni sagaidīja 

skolotājus pie durvīm ar ziedu pušķiem, mazu dāvaniņu un 

pavadīja viņus līdz skolotāju istabai.  

Visi skolēni zālē ar nepacietību gaidīja, kad ienāks 

skolotāji. 1. klases skolēni ieveda skolotājus. Skanēja 

dziesma, dziedāja ansamblis.  

Skolotājiem bija iespēja iejusties skolēnu lomā un atraktīvi izpildīt sagatavotos uzdevumus. Vēlāk tika 

pārbaudīta viņu erudīcija, uzdodot atjautības uzdevumus un noskatoties izveidotās lomu spēles pēc dotās 

pasakas. Mēs, 9. klases skolēni, parādījām iepriekš filmētu video par skolotājiem. Fonā skanēja viņiem 

veltīta dziesma. 

Skolotājiem teicām daudz skaistu vārdu un dāvājām rudens ziedus. 

Pēc svinīgā pasākuma stundu 1.-8. klasēs vadīja 9. klases skolēni, bet skolotāji atpūtās. 

Paldies skolotājiem, skolēniem, kas palīdzēja, atbalstīja un iesaistījās šajā pasākumā! 

Alīna Jermakova, 9. klases skolniece 

 

UNESCO nedēļas aktivitātes 

 

UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. 

oktobrim visā Latvijā notika vairāk nekā 

70 pasākumi, kas veltīti 25. gadadienai 

kopš Latvija pievienojās Apvienoto 

Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijai (UNESCO). Tajos tika 

cildināti Latvijas dārgumi, ar ko varam 

lepoties visā pasaulē. 

Arī mūsu skolas bibliotēka 

iesaistījās akcijā „UNESCO Latvijas 

dārgumu cildināšana”. Bibliotēkā visu 

nedēļu bija apskatāma informatīva 

materiālu izstāde „UNESCO Latvijas 

dārgumi”, lasītavā – literatūras izstāde 

„Latviešu folklora un tradīcijas”, kurā 

iekļautas grāmatas par folkloru, 

etnogrāfiju un tautas mākslu. 13. oktobrī 

pulciņa „Lasītprieks“ un Bērnu žūrijas dalībniekiem bibliotēkā notika dažādas aktivitātes, kas veltītas 

UNESCO Latvijas dārgumiem. Apmeklējām Glūdas pagasta Nākotnes kultūras nama Tautas lietišķās 

mākslas studijas izstādi. Cildinājām mūsu mantojumu – tautasdziesmas, kopīgi izzinājām bibliotēkas fondus, 

skandējām tautasdziesmas, diskutējām par to, ko nozīmē mantojums. Skolēni iepazinās ar  interaktīvo spēli 

„UNESCO Latvijas mantojuma skapis” un digitālo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, īpaši pievēršot 

uzmanību Dainu skapim kā unikālai Latvijas kultūras vērtībai. Radošajā darbnīcā veidojām savu 

„Mantojuma skapi”. Šī nedēļa mums sniedza iespēju vēlreiz palūkoties uz ikdienišķām lietām, kam reizēm 

piemirstam vēsturisko vērtību. 

Inese Pokule, skolas bibliotekāre 

http://unesco.lv/latvijasdargumi
http://unesco.lv/latvijasdargumi
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Jomas ,,Māksla” MK nedēļa 

 

Jomas ,,Māksla” mācību priekšmetu nedēļa 

norisinājās no 10. oktobra līdz 14. oktobrim. Tās devīze 

bija „Lasi ar prieku, dari ar mīlestību!”, mērķis bija 

veicināt skolēnu lasītprasmi, veicot radošos darbus 

literatūrā, mūzikā, mākslā.  

Nedēļas ietvaros uz skolu bijām aicinājuši Svētes 

pamatskolas dramatisko pulciņu ar izrādi par aktuālu 

tēmu skolēniem ,,Retvītojiet @ Ēzelīti”. Ar lielu interesi 

izrādi noskatījās 1.-6. klases skolēni.  

5.-9. klašu skolēniem mācību priekšmetu nedēļas 

noslēgumā notika tikšanās ar mākslinieku Uldi Zuteru. Viesis pastāstīja par sevi, savu profesionālo 

nodarbošanos, skolēniem uzticēja izvērtēt savus mākslas darbus. Noslēgumā mākslinieks Uldis Zuters skolai 

uzdāvināja to mākslas darbu, kurš vislabāk patika vairumam dalībnieku. 

Dace Jakušonoka, jomas „Māksla” MK vadītāja 

 

Interesanti 
 

Ekskursija rudenī 

 

Mēs, 8. klases skolēni, 14. septembrī braucām 

ekskursijā uz Līgatnes dabas parku, kur no neliela attāluma 

varējām vērot savvaļas dzīvniekus: lāčus, pūces, ūpjus, 

aļņus, mežacūkas. Jauki bija pastaigāties pa mežu un 

aplūkot savvaļas dzīvniekus, kāpt skatu tornī, lai redzētu 

brīnišķīgus dabasskatus. 

Tad braucām uz rodeļu trasi ,,Rāmkalni”. Patika 

braukt lielā ātrumā un izmēģināt visus straujos līkumus. 

Mums ļoti patika, vēlējāmies braukt vēl un vēl.  

Pēc Rāmkalnu apmeklējuma devāmies uz Ķekavas 

dzīvnieku patversmi ,,Meža vairogi”. Dzīvniekiem bijām 

sagādājuši barību. Mūs atbalstīja arī skolotāja Guna Lukstiņa un Lilija Kudrjavceva. 

Patversmē bija divi lāči, 100 suņi, govis, zirgi, kazas, truši, āpsis un daži kaķi. Iespaidīgi! Katram 

dzīvniekam ir savs dzīvesstāsts. Sākumā domājām 

pastaigāties ar suņiem, bet to neizdevās realizēt, 

jo suņu bija ļoti daudz. Vajadzētu veselu dienu, lai 

katru dzīvnieciņu iepriecinātu. Patversmes 

darbinieki bija ļoti priecīgi par apciemojumu un 

sagādāto cienastu.   

Ekskursija bija interesanta un mums ļoti 

patika.  

Liels paldies skolas direktorei par iespēju 

iepazīt mūsu skaisto Latviju! 

Anastasija Garlukoviča, 8. klases skolniece 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


