2013. gada oktobra numurs
2013./2014. m. g. ir
iesoļojis ierastajā ikdienas
darba ritmā.
2. septembrī Šķibes
pamatskolas durvis vēra 132
skolēni, no tiem 16 uzsāka
mācību gaitas 1. klasē.
Darba gaitas uzsākuši
2 jauni pedagogi. Sportu 5.9. klasēm māca skolotāja
Natalija Avdotina, mājturību
un tehnoloģijas- skolotāja
Aija Mālkalna.
Esam uzsākuši zēnu
mājturības un tehnoloģiju
stundas vadīt jaunā kabinetā,
ir iegādātas vairākas iekārtas.
Tā kā ir pabeigta telekomunikāciju tīkla izbūve, tad pašlaik visās skolas telpās var lietot
internetu, kas dod iespēju dažādot mācību procesu.
Šajā mācību gadā domājam visas klašu telpas nodrošināt ar projektoriem.
Katra diena nes jaunas ziņas, tāpēc ceram, ka kāda ,,bezdelīga” atnesīs senlolotā sapņa
realizācijas iemiesošanos dabā- skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas sākšanu.
Lai skolotājiem pietiek spēka veikt ikdienas darbu un paliek laiks savas ģimenes emocionālo
vajadzību uzturēšanai, kādam hobijam!
Lai vecāki spēj radīt un uzturēt mājās kulturālu vidi, kas ļautu bērnam saprast atšķirību starp
cilvēku ar augstu un zemu kultūras līmeni un kļūt par inteliģentu, sabiedrībā gaidītu un cienītu
cilvēku!
Lai vecāki darbojas kopsolī ar skolas personālu, veicinot vienotu prasību noteikšanu bērnam!
Lai bērniem veidojas sapratne, ka pavirša pienākumu izpilde veicina tādu personības īpašību
rašanos, kas liedz iespēju nākotnē kandidēt uz veiksmīgu karjeru un augstu atalgojumu!
Visiem kopā novēlu būt stipriem, veseliem un veiksmīgiem!
Skolas direktore S. Pluģe
Jaunās sejas skolā
Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu?
Aija Mālkalna : „Skolā strādāju jau kopš 1998. gada, kad beidzu
studijas LLU Mājturības specialitātē. Visus šos gadus esmu strādājusi
par skolotāju gan Jelgavā, gan Rīgā un tagad arī Šķibes pamatskolā. Šīs
skolas izvēle bija pavisam nejauša, kad kādā siltā vasaras dienā man
piezvanīja un pajautāja, vai es vēlos strādāt skolotājas Zandas vietā,
kamēr viņa mājās auklēs mazo dēliņu.”
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Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esat apmierināta ar šo darbu?
Aija Mālkalna : „Ar darbu esmu apmierināta. Kaut arī pirmās mācību stundas un dienas bija
pagrūti atsākt strādāt, jo trīs gadus biju dzīvojusi pa māju, auklējot savu mazo dēliņu.”
Vai šis darbs ir viegls? Vai mūsu skolas bērni ir ieinteresēti mācīties jūsu pasniegto mācību
priekšmetu? Jūsu novērojumi.
Aija Mālkalna: „Par darba vieglumu vai grūtumu grūti spriest. Lai labi izdarītu jebkuru darbu,
ir jāpiepūlas.
Man nākas strādāt ar meitenēm, domāju, ka viņām patīk mājturība, var būt ne visas tēmas, bet
lielākā daļa jau nu noteikti. Man šķiet, ka ikviena meitene ir priecīga, ka var pati kaut ko izgatavot ar
savām rokām, it sevišķi, ja ar to var iepriecināt savus mīļos un tuvos cilvēkus.”
Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem?
Aija Mālkalna: „Ar skolēniem saprotos labi. Nekādi lielie konflikti starp mani un meitenēm nav
notikuši. Šad un tad kāda ir jāapsauc un kaut kas jāaizrāda. Bet tas jau ir normāli, nevar jau visi būt
rātni un paklausīgi. Mēs, pieaugušie, taču arī esam tik dažādi.”
Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejutusies darba
kolēģu vidū?
Aija Mālkalna: „Visi skolotāji man liekas ļoti jauki un pretimnākoši. Visus neskaidros
jautājumus varu pajautāt jebkuram un rast atbildi. Domāju, ka esmu iejutusies jaunajā kolektīvā.”
Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu?
Natalija Avdotina: „Jā, protams. Tā ir misija, kas dod iespēju veidot nākotnes cilvēku,
kā arī dalīties savās zināšanās.”
Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esat apmierināta ar šo darbu?
Natalija Avdotina: „Es esmu apmierināta. Skola ir ļoti jauka. Draudzīgi kolēģi un
skolēni.”
Vai šis darbs ir viegls? Vai mūsu skolas bērni ir ieinteresēti mācīties jūsu pasniegto mācību
priekšmetu? Jūsu novērojumi.
Natalija Avdotina: „Jebkurš darbs var būt ļoti grūts, ja tas nedod prieku. Kopš jaunības
es gribēju kļūt par sporta skolotāju. Un šis darbs man nes prieku.
Tas ir atkarīgs no skolēnu vecuma. Problēmvecumā ar uztveri ir tā, kā ir. Ja skolēni
būtu ieinteresēti, tad viņi atnāktu uz nodarbību sporta tērpā.”
Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejutusies darba
kolēģu vidū?
Natalija Avdotina: „Jauki satikt un iepazīt jaunus kolēģus.”
2. septembris 1. klasē
Mācību
gada
sākums
aizskrējis nemanot. Padarītā un
darāmā mums visiem ir daudz,
taču, kad tas viss nes patīkamas,
acīm redzamas pārmaiņas un
atsauksmes, tad darbs rada prieku.
16 skolēniem šis bija pirmais
skolas brīdis. No lietainā 2.
septembra rīta nenobijās 6 meitenes
un 10 zēni.
Šobrīd ir grūti pateikt, kurš
vairāk satraucies – bērni vai vecāki.
Skolas pedagogi un tehniskie
darbinieki dara visu, lai katrs bērns
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justos labi, droši un lepotos ar savu skolu. Skolotājs, skolēni un vecāki – tie ir trīs posmi vienā aplī,
kas saistīti ar domu un jūtu daudzveidību. Lai piepildītos šodienas sapņi un apņemšanās un, lai mēs
realizētu skolas mācīšanās uzdevumus, ir vajadzīga ikviena atbildība. Tā ir vecāku atbildība,
sagatavot bērnu skolai un sekot ikdienas gaitām, pedagogu – radīt vēlmi mācīties, bet pāri visam ir
katra skolēna atbildība par savām zināšanām un savu nākotni.
Būsim kopā un atbalstīsim cits citu!
1.i klases audzinātāja Daila Daņiļēviča
2012./2013. mācību gada absolventi
„Ir mūsu skola balto bērzu lokā
Pats dārgākais, kas katram dzīvē dots,
Lai viņas vārds kā karogs krietnās rokās
Ir allaž mūsu svētavots un gods.”
(K.Apškrūma.)
Ātri jo ātri izsmaržo izlaiduma ziedi un paliek atmiņas par pagājušā gada absolventiem. Tās
jaucas visdažādākajās krāsās.
Vēl desmit jaunieši beiguši mūsu skolu. Prieks par viņu paveikto, par jaukajiem pasākumiem
un laba vēlējumiem skolotājiem. Iepriecina, ka pieci skolēni jau septembrī ciemojušies mūsu skolā.
Esmu saņēmusi arī apsveikumus svētkos.
Visi šī gada absolventi turpina savas izglītības gaitas citās mācību iestādēs:
Sofija Čerņavska – Jelgavas Mūzikas vidusskolā,
Sintija Deiko – Jelgavas tehnikumā,
Andris Feldmanis – Jelgavas Amatu vidusskolā,
Artūrs
Ivanovs
–
Saldus
Profesionālajā vidusskolā,
Raivo Ivzāns – Rīgas Valsts
tehnikumā,
Santa Lemza – Rīgas Pārtikas
ražotāju vidusskolā,
Lauris Ozols – Saldus Profesionālajā
vidusskolā,
Daiva Ozoliņa – Gulbenes Vakara
(maiņu) vidusskolā,
Edvīns Piskunovs – Jelgavas
tehnikumā,
Airita Rubene – Jelgavas Amatu
vidusskolā.
Vēlu veiksmi mācībās un
gaidām ciemos!
Klases audzinātāja Guna Lukstiņa

Mācību darbs
Konkurss sociālajās zinībās
2.oktobrī mūsu skolas 6.i klases skolēni Mihails Djačenko, Kristaps Čerņavskis, Artūrs
Kolkovskis un Gundars Zvirgzdiņš piedalījās sociālo zinību konkursā Kalnciema vidusskolā.
Zēniem bija jāprot orientēties mežā, atpazīt dažādas sēnes un vēl jāatrisina daudzi citi interesanti
uzdevumi. Kamēr skolēni pildīja uzdevumus, skolotājas uz ugunskura vārīja gardu zupu.
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Skolēnu atsauksmes par konkursu:
Mihails: „Man patika lielās sēnes, kuras
redzējām mežā. Izmirkām ne pa jokam, bet rīkotais
pasākums ļoti patika. Pēc garā skrējiena skolotājas mūs
sagaidīja ar siltu zupu, kas bija ļoti patīkami.”
Kristaps: „Man patika skriet, bija ļoti
interesanti. Šis konkurss, orientēšanās pasākums, mūs

satuvināja kā draugus. Bijām slapji „līdz
ausīm”. Zupa, ar ko cienāja, bija ļoti
garšīga!”
Artūrs: „Man patika skriet pa ūdeni
un pildīt mums sagatavotos uzdevumus.
Soļanka bija garda.”
Gundars: „Man patika orientēties
pēc kartes un skraidīt pa mežu, tur bija lielas
peļķes, samirkām. Pasākuma beigās bija
garšīga zupa, kas mūs sasildīja.”
Ar zēniem kopā dienu pavadīja skolotāja Signe Čerpinska
Fizikas stunda 9.i klasē
9.i klases skolēni fizikas stundās darbojas ļoti ieinteresēti un
atraktīvi... Mēs kopīgi apgūto vielu nostiprinām ar dažādiem
eksperimentiem, pētījumiem. Šīs fizikas stundas ir vismīļākās. Viena
no šādām stundām bija par tēmu „ Virknes un paralēlais slēgums”, kurā
bija pareizi jāsaslēdz elektroierīces atkarībā no dotās shēmas. Viens no
pētījuma rezultātiem ir redzams attēlā
– saslēgts paralēlais slēgumssarežģītākais, kas mums bija jāveic.
Jāatzīst, ka baidījāmies no sprādzieniem, ja slēgumi tiktu nepareizi
saslēgti. Taču šādu gadījumu nebija.
Visi priecājās par paveikto.
9.i klases skolniece Kitija Šķupele
Jauniešu ekoforums vasarā
No 2013. gada 14. augusta līdz 17. augustam Cīravas novada Dzērves pamatskolā notika
Latvijas ekoskolu pārstāvju forums. Tajā piedalījās 84 skolēni, to skaitā arī Šķibes pamatskolas 9.i
klases skolēni Gatis Kobjakovs un Ričards Ziemelis.
Interesantākie ekoforuma notikumi:
iepazīšanās spēles, nakts trase ar šķēršļu pārvarēšanu (pārvietošanās ar laivu, telts uzsliešana, upes
šķērsošana pa trosi), kostīmu izgatavošana no otrreiz izmantojamiem materiāliem ekoburziņam,
reklāmas video veidošana, teātra spēlēšana, radošās darbnīcas (diskobumbas veidošana no veciem
diskiem, apģērba otrā dzīve, T-kreklu apzīmēšana ar šablonu). Katra diena sākās ar rīta rosmi un rīta
apli. 17. augustā pie jūras notika ekoforuma dalībnieku veiklības sacensības. Nometnes dalībnieki
tika iepazīstināti ar bioloģiskās saimniecības principiem. Atziņa pēc nometnes: „Bija labi!”
Šķibes ekoskolas darba koordinatore Valda Silantjeva
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Ekoskolu apbalvošanas pasākums Rīgas Latviešu biedrības namā
Par veikto darbu vides ilgtspējas sekmēšanā 2012./2013. m. g. Šķibes pamatskolai sesto reizi
pēc kārtas ir piešķirts Starptautiskais ekoskolu Zaļais karogs.
2013. gada 2. oktobrī Šķibes pamatskolas 2. klases skolēns Kristers Kaupiņš, 9.i klases
skolēns Aleksis Šters un skolotāja Valda Silantjeva devās uz Rīgu, lai piedalītos ekoskolu
apbalvošanas pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā.
Ekoskolu programma Latvijā darbojas jau desmit gadus un patlaban tajā ir iesaistījušās 123
skolas. Šķibes pamatskola Ekoskolu programmā iesaistījās pirms 8 gadiem. Jau 6 gadus pie skolas
plīvo Zaļais karogs, jo Šķibes pamatskolai ir piešķirts starptautiskās ekoskolas nosaukums. Katru
mācību gadu šis nosaukums ir jāizcīna no jauna, strādājot pie kādas noteiktas tēmas. 2013./2014. m.
g. vides tēma mūsu skolā – „Ūdens”, jo bez ūdens savu dzīvi nespējam iedomāties, bet vēlamies
uzzināt vairāk informācijas par ūdeni, tā nozīmi, arī taupīšanu.
Ekoskolu apbalvošanas pasākumu atklāja Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme,
Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns un Ekoskolas nacionālās žūrijas pārstāvji. Rīgas
Latviešu biedrības namā bija pulcējušies 120 Latvijas ekoskolu pārstāvji. Starptautisko ekoskolu Zaļo
karogu saņēma 91 skola, bet Latvijas ekoskolas nosaukumu un diplomu 29 skolas, 3 skolas saņēma
atzinības. Bija iespēja iepazīties ar citu ekoskolu iniciatīvām un labās prakses piemēriem. Pēc
ekoskolu apliecību saņemšanas aizsākās akcija „Veseli ēduši”. Ekoskolu Starptautiskās rīcības dienā
7. novembrī turpināsies akcija „Veseli ēduši”, lai pievērstu cilvēku uzmanību vietējiem produktiem.
Šajā dienā apmeklējām arī Dabas muzeju.
Skolotāja Valda Silantjeva

Drošība
Akcija “Drošības dienas skolās 2013”
30. septembrī mūsu skolā tika organizēta akcija “Drošības dienas skolās 2013”. Pie mums
viesojās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
inspektori.
Policijas darbinieki tikās ar 1.-4.klašu skolēniem, ar kuriem runāja par ceļu satiksmes
noteikumiem, demonstrējot prezentāciju „Tava drošība”. 5.-9.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties
prezentāciju „Vardarbība skolā”, kur varēja uzzināt par savstarpējām attiecībām izglītības iestādē, par
vardarbīgas uzvedības sekām savstarpējās attiecībās un atbildību.
Mūsdienās vardarbība ir aktuāls jautājums, kura risināšanai mēs pievēršam īpašu uzmanību,
taču ļoti daudz kas ir atkarīgs no bērna audzināšanas ģimenē.
Direktores vietniece Marianna Smetaņina

Pasākumi
Žurnāla „Sīrups” radošais konkurss
skolēniem par Latvijas kontūras
izveidošanu
Konkursa noteikumi paredzēja, ka
konkursā jāpiedalās visai klasei, jāizveido
Latvijas
kontūra
un
jāiemūžina
fotogrāfijā, kas jāizdara līdz 4. oktobrim.
Mēs, Jelgavas novada Glūdas
pagasta Šķibes pamatskolas 6.i klases
skolēni,
nolēmām piedalīties
šajā
konkursā. Uz to mūs pamudināja klases
audzinātāja Marianna Smetaņina.
Katru nedēļas dienu izdarījām
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kādu darbu.
Lūk, viens no tiem – no papīra izgriezta Latvijas kontūra. Vizuālās mākslas skolotāja Signe
Čerpinska to palīdzēja izgriezt.
Darba sākumā esam visi trīspadsmit.
Izmantojot plaukstas un guaša krāsas, Latvijas kontūru izkrāsojām mūsu karoga krāsās. Tā
mēs gribējām pateikt, ka mūsu maziņās plaukstas pieder šai skaistajai valstij.
Darba beigās gan esam par trim mazāk, jo dažus bija pievarējusi slimība, un galvenajā bildē
žurnāla „Sīrups” (11.10 – 18.10.2013.) 44. lappusē bijām bez viņiem.
6.i klases skolniece Adelīna Līva Garbačova
Rudentiņš – bagāts vīrs
2013. gada 25. septembrī Šķibes pamatskolas 1. stāvā
tika iekārtota skolēnu veidotā rudens ziedu, augļu un dārzeņu
izstāde. Košās krāsas un dārza veltes iepriecināja skolēnu,
skolotāju, vecāku un pagasta apmeklētāju acis.
Pie ekostenda varēja gūt informāciju par Miķeļdienas
ticējumiem, Jumi kā auglības simbolu un uzzināt rudzu maizes
cepšanas gudrības.
2013. gada 27. septembrī pasākumā „Rudentiņš – bagāts
vīrs” zālē tika gaidīts ikviens dalībnieks.
1. – 4. klašu skolēni uzzināja, ka Jumis jau no seniem
laikiem ir auglības simbols (kopā saauguši rieksti, vārpas), kādi
ir Miķeļdienas ticējumi, ka lauku darbiem līdz Miķeļiem jābūt
pabeigtiem. Katra klase no kastaņiem un zīlēm veidoja latviešu
rakstu zīmes – jumi un saulīti, iepazinās ar skolas tuvumā
savāktajām ēdamajām sēnēm. Katram dalībniekam nācās
vingrināt prātu, atpazīstot un izkrāsojot koku lapas, burtu režģī meklējot dārzeņu nosaukumus un no
sajauktiem burtiem veidojot dārzeņu nosaukumus.
5. – 8. klašu skolēniem uzdevumi bija sarežģītāki: salikt jumi no kastaņiem un zīlēm, atpazīt
savāktās sēnes, atminēt Miķeļdienas mīklas par rudeni, augļiem, dārzeņiem un norisēm dabā, atrisināt
krustvārdu mīklu par augļiem.
Ceru, ka katrs pasākuma dalībnieks guva sev noderīgas zināšanas un prasmes.
Skolotāja Valda Silantjeva
Skolotāju dienas pasākums
4. oktobrī skolotāju dienas pasākuma pamatā bija vēlēšanās pārbaudīt mūsu skolotāju erudīciju,
atjautību un zināšanas dažādos mācību priekšmetos. 9.i klases skolnieki skolotājus un skolēnus
aicināja skolas sporta zālē uz „Inteliģentajām izklaidēm”. Zālē gaidīja skolēnu izveidota stafete, kuru
bija jāveic skolotājiem. Stafeti veidoja pieci pieturas punkti, kuros bija jāatbild uz jautājumiem.
Skolotāju zināšanas tika pārbaudītas literatūrā, ķīmijā, mākslas vēsturē, politikā un tiesībās, kā arī
ģeogrāfijā.
Pēc skolotāju erudīcijas pārbaudes turpmākās mācību stundas tika nodotas 9.i klases skolēnu
pārziņā. Kā vēlāk atzina „jaunie pedagogi”, skolotāja profesija nav viegla, un šī gada absolventi
nevēlas būt par skolotājiem.
Skolotāja Katrīna Nikolajeva
Redaktore Sarmīte Višķere
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