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2020. gada oktobra numurs 

 

ABSOLVENTI 

Izver sapni caur saules staru, 

Garu, garu 

Un saki pats sev: 

„Visu varu!” 

/G. Micāne/ 

Un jau atkal viens mācību gads 

Šķibes pamatskolā pagājis… 

Piekritīsiet, ka 2019./2020. mācību 

gads paliks atmiņās, kā jaunu 

izaicinājumu gads. Lai arī klusām un 

mierīgi, bet ne par mata tiesu sliktāk kā 

iepriekšējos gados, arī mūsu skolā 

notika izlaidums. Šķibes pamatskolu 

absolvēja 10 jaunieši, kuri nu ir 

pieņēmuši izaicinājumus citās izglītības 

iestādēs. 

Lielākā klases kolektīva daļa vienmēr ir bijusi saliedēta, tāpēc nav par ko brīnīties, ka no 

absolventiem 8 skolēni turpina iegūt izglītību Jelgavas Tehnikumā, viens skolēns mācības turpina 

Jelgavas 4. vidusskolā, bet viens skolēns ir nolēmis iepazīt Kurzemes plašās āres un devies turpmāko 

izglītību iegūt Ventspils tehnikumā. 

Lai drošs ceļš nākotnē, jaunieši! 

Lilija Andrasone, bijušās 9. klases audzinātāja 

 

1. KLASES SKOLĒNI 

 

Pirmā skolas diena 

 
Pirmo septembri es gaidīju tik ļoti, 

Kad uz skolu bērni varēs nākt! 

Sveika, skolas diena, ziedu rotā, 

Sveika, mana klase, saulainā! 

/J. Osmanis/ 

 

Mēs esam klāt! 2020. gada 1. septembrī Šķibes 

pamatskolā skolas gaitas uzsāk 6 zēni un 10 meitenes. Kopā 1. 

klasē ir 16 skolēni. 

Pirmā skolas diena ir neparasta, jo tiekamies nelielā 

pulciņā. Tajā ir tikai 1. klases skolēni, vecāki, 9. klases skolēni 

un daži skolotāji. 

9. klases skolēni kopā ar audzinātāju Olgu Rožko jaunos 

audzēkņus sagaida ar pasaku tēliem, kuriem jāpalīdz izpildīt 
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dažādi uzdevumi. Mazie pirmklasnieki ļoti cenšas. Traucē tikai ziedi, kas nav paspēti uzdāvināt 

audzinātājai. 

Skan pirmais zvans, un 1. klases skolēni kopā ar audzinātāju dodas uz pirmo stundu savā klasē. 

Pacietību, izturību un drosmi jaunajā mācību gadā! 

Ieva Ūdre, 1. klases audzinātāja 

 

MĒS LEPOJAMIES 

3. vieta rudens krosā C grupā Jelgavas novada 54. skolēnu sporta spēlēs (Markuss Ikvils, 6. 

klases skolnieks, Lilija Andrasone, pedagogs). 

3. vieta rudens krosā D grupā Jelgavas novada 54. skolēnu sporta spēlēs (Pjotrs Piļenoks, 4. 

klases skolnieks, Evija Upmane, Vijolīte Jauģiete, 5. klases skolnieces, Adrians Marks Sirsniņš, 9. 

klases skolnieks, Lilija Andrasone, pedagogs). 

 

JAUNĀS SEJAS SKOLĀ 

 
2020./2021. mācību gadā Šķibes pamatskolā darbu ir uzsākuši 

pedagogi: 

Evija Grauduša – direktora vietnieks izglītības jomā 

(pamatizglītības jautājumos) un sociālais pedagogs, 

Renāte Tempelfelde – izglītības psihologs, 

Ieva Ūdre – sākumskolas mācību priekšmeti, latviešu valoda 

un literatūra, audzinātāja 1. klases skolēniem. 

 

AKTUĀLAIS SKOLĀ 

Dzejas dienas skolā 

 
Nekādas krīzes, ne Covid-19 nespēs mūsu tautu atturēt no dzejas lasīšanas, sacerēšanas un 

deklamēšanas.  

Katram 6.-9. klases skolēnam bija jāatrod sirdij tīkamākais dzejolis. Dzejoļi tika deklamēti 

saviem klasesbiedriem. Jocīgi bija tas, ka daudziem izvēle sakrita. Kādēļ? Tādēļ, ka tika meklēts 

internetā, nevis grāmatās. Kā atzina 8. klases skolēni – laba dzeja ir tāda, kas liek domāt, just līdz un 

rakstīt arī pašam. 

9. klases skolēni savu domu izteikšanai dzejā izmantoja Aleksandra Čaka daiļradi. Rindu pa 

rindai liekot kopā, tapa „atradumu dzejoļi”. Secinājām, ka katram tas sanāca citāds, ļoti personisks, lai 

gan visi kopā lasījām vienus un tos pašus dzejoļus.  

Te būs daži no atradumiem: 

„Tad kāpšu es kā salta rīta migla 

Mana dzīvesvieta pašos centra mūros 

Mani samīs drīz ilgas kā zirgi 

Daudz kas man dvēselei tuvs jūsu reibuma 

Kur tu esi mans draugs 

Es esmu tavs no kājām līdz pat skaustam 

Rauju lapas no kokiem un ceru 

Ka uz kādas no tām būs tavs skūpsts 

Tikai tevi es mīlējis esmu 

Jūtu mirkļus tik mūžībā krītam 

Tavas acis tur redzēšu spīdam 

Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc 

Vai tā diena vai nakts” 

Jūlija Semjonova, 9. klases skolniece 
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„Šovakar gribas man sapņot 

Par visu, kas augstāks par torņiem 

Līdz ar auto un tramvaju zvaniem 

Līdz ar dziesmām, ko akmeņi kliedz 

Kur saulei sildot  

Bradā pagrabbērni 

Pat kad zārkā gulēšu es  

Tomēr jutīšu augšā, kur drīkst 

Kā pat lietus krīt bulvāru lapās  

Un kā izkārtnes ļodzās un čīkst”  

Kristers Kaupiņš, 9. klases skolnieks 

Daiga Brūvere, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 

KARJERA 

 

Tikšanās ar Šķibes pamatskolas absolventu Artūru Kolkovski 
 

Mūs, 8. klases skolēnus, apciemoja 4. 

kursa students Artūrs Kolkovskis no Jelgavas 

Tehnikuma. Viņš mums pastāstīja par 

karjeras iespējām Jelgavas Tehnikumā un 

savu izvēlēto profesiju – datorsistēmu 

tehniķis. Šo profesiju viņš izvēlējās, jo viņam 

interesē viss, kas ir saistīts ar datoriem. 

Artūrs akcentēja to, ka, iestājoties tehnikumā, 

ir svarīgi labi zināt angļu valodu, latviešu 

valodu, krievu valodu un matemātiku. 

Pēc interesantās prezentācijas par skolu 

Artūrs mums pastāstīja un parādīja robotus, 

kas izgatavoti tehnikumā. Mēs ar interesi 

darbinājām robotus. Pēc tam Artūrs mūs 

iepazīstināja ar savu projektu, kuru bija 

veidojis kopā ar kursabiedriem. Šis projekts ticis realizēts mēneša laikā. Darba rezultāts bija spēļu 

konsole. Tā tika izveidota no lūžņiem un vecas konsoles. Mēs labprāt uzspēlējām spēles, izmantojot šo 

konsoli. Spēles mums ļoti patika. 

Mēs bijām gandarīti par tikšanos ar Artūru Kolkovski, kā arī ļoti daudz uzzinājām par Jelgavas 

Tehnikumu. 

Jānis Lomakins, Rainers Gruzdovs, 7. klases skolnieki 

 

SPORTS (pirmsskola) 

Olimpiskā diena 

 
Septembris Latvijā ir sporta un kustību mēnesis. Katru gadu notiek pasākums „Olimpiskā diena”. 

Tā ir starta signāls Eiropas Sporta nedēļai. 

Popularizējot veselīgu dzīvesveidu un bērniem mācot godīgas spēles principus, arī šogad Šķibes 

pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde piektdien, 18. septembrī, piedalījās Latvijas Olimpiskās 

komitejas organizētajā „Olimpiskajā dienā 2020”. 

Olimpiskā mēneša moto šogad bija „Mēs esam „Sportiņā” ”. Olimpiskā komiteja aicināja 

popularizēt olimpiskās vērtības: izcilību, draudzību un cieņu.   
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Pamatojoties uz to, ka valstī joprojām ir noteiktas epidemioloģiskās drošības normas, diena bija 

organizēta neierastā veidā. Visas grupas nevarēja sapulcēties kopā sporta laukumā. Grupu audzēkņi 

kopā ar skolotāju devās uz sporta zāli katrs savā laikā. Pēc sasveicināšanās „Esi sveiks!” un uzrunas 

sporta skolotāja, bērni un grupas 

pedagogs jautri un atraktīvi iesaistījās 

vingrojumu kompleksa izpildīšanā. 

Izpildījums bija lielisks, jo sporta 

vingrojumi tika mācīti no septembra 

sākuma. 

Pēc sporta kompleksa izpildīšanas 

mazie sportisti izmēģināja savus spēkus, 

skrienot jautrās stafetes. 

Visi Olimpiskās dienas dalībnieki 

saņēma diplomus. 

Antoņina Visnape, sporta skolotāja 

 

LATVIJAS SKOLAS SOMA 

 

1. klases skolēni Pastariņa muzejā 

 
Saulainā pēdējā septembra dienā 1. klases skolēni kopā ar 

klases audzinātāju Ievu Ūdri iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 

ietvaros devās savā pirmajā ekskursijā uz Pastariņa muzeju 

Tukuma novadā. 

Pastariņa muzejs ir veltīts rakstniekam Ernestam 

Birzniekam-Upītim (1871–1960), kas bērnībā saukts par 

Pastariņu.  

Atjaunotajā dzīvojamā ēkā bija iespēja iepazīt Birznieku 

dzimtu un viņu sadzīvi, rakstnieka dzīvi un daiļradi. Muzejā 

eksponēti oriģināli, rakstniekam savulaik piederējuši priekšmeti, 

tostarp, rakstāmgalds ar krēslu un tintnīca.  

1. klases skolēni izstaigāja Pastariņa bērnības takas. Bērni 

piedalījās spēlēs un rotaļās, lai iepazītu stāstus, tradicionālos 

amatus un kulināro 

mantojumu. Mums bija iespēja iejusties seno laiku bērnu 

lomā, kuri pie galda nedrīkstēja runāt. Gatavojot sviestu, 

mācījāmies gaidīt savu kārtu, lai varētu trīs reizes 

apmaisīt skābo krējumu.  

Muzeja dārzā apskatījām vecās „Bisnieku” 

saimniecības samazināto sētas maketu, kas atspoguļoja 

situāciju rakstnieka bērnībā. Mājiņas bija tik lielas, lai 

tajās varētu dzīvot rūķīši. 

Mēs iesakām apmeklēt Pastariņa muzeju arī 

citiem, jo šī bija jauka, piepildīta un pārsteigumiem 

bagāta diena.  

Izsakām pateicību par sadarbību Natālijai 

Šķupelei, Evas māmiņai, un mikroautobusa vadītājam 

Uldim Kalvānam. 

Ieva Ūdre, 1. klases audzinātāja 
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Mācību diena Salaspilī 
 

7. oktobrī 3. klases skolēni devās ekskursijā uz 

Latvijas Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. 

Vispirms tika iepazīta iežu un minerālu 

brīvdabas ekspozīcija. Izmantojot laika skalas 

principu, tajā izvietoti Latvijā sastopamo iežu, 

minerālu, derīgo izrakteņu un to izmantošanas 

paraugi. Visvairāk skolēnus aizrāva stikla veidojums, 

kura ražošanā izmanto kvarca smiltis. 

Tad, dodoties caur slepeno eju, nonācām krāšņo 

dāliju dārzā, kurā bija ap 280 dāliju šķirņu. 

Uzzinājām, ka tās tiek stādītas pēc ziedkopu krāsas 

un cera augstuma. 

Pa ceļam uz oranžēriju atkārtojām zināšanas par 

dižkokiem, izmērījām ozola stumbra resnumu. Lai 

apķertu ozolu, bija nepieciešami 4 skolēni. 

Nodarbība „Kas ir oranžērija?” tika veidota 

no divām daļām – mācību ekskursijas un 

praktiskajiem uzdevumiem darba grupās. Gida 

pavadībā iepazinām oranžērijas augu daudzveidību 

un modernas siltumnīcas tehniskās iespējas. 

Praktiskajā daļā bija jāatrod dažādi augi gan pēc 

apraksta, gan fotogrāfijas, jānoskaidro, kur tie aug 

savvaļā un kurā vietā šis augs aug oranžērijā. 

Uzzinājām, ka banāni nav koki, bet grandioza 

izmēra lakstaugi. 

Tad ceļš mūs veda uz Doles salu, kur, 

orientējoties kartē un meklējot atbildes uz 

jautājumiem, piedalījāmies aizraujošā spēlē Doles 

muižas parkā. Starp bērniem valdīja sacensību gars. 

Uzvarēja komanda „Zibens”, kura precīzāk atrada 

atbildes uz jautājumiem par vēsturi.   

Laimīgi un pārguruši devāmies mājup. 

Paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par piedāvātajām iespējām! 

Daila Daņiļēviča, 3. klases audzinātāja un 3. klases skolēni 

 

Mācību ekskursija uz Siguldu 

 
6. oktobrī 5. klases skolēni un skolotājas 

Zanda Kursīte un Dace Jakušonoka devās uz 

Siguldu, lai iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 

ietvaros piedalītos nodarbībā „Pašu veidota 

Latvija”. 

Izzinošās nodarbības laikā skolēni uzzināja, 

kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma 

pasaule. Animatronika ir jauns pasaules un tajā 

notiekošo procesu izziņas veids, un tieši šajā 

tehnikā ir izveidota Mazās Brīnumzemes 

ekspozīcija Siguldā. Skolēni kopā ar meistaru 
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devās miniatūrās pasaules apceļošanā. Tajā pilsētas, lauki, kalni, ielejas un attēlotās dažādas sadzīves 

ainiņas ir 87 reizes mazākas nekā dzīvē. Mākslinieciski izveidotās ieliņas, kurās pārvietojas jaunāko 

tehnoloģiju auto, dzelzceļa līnijas, kā arī skolas, veikali un kafejnīcas mudina izpētīt pasauli no putna 

lidojuma perspektīvas. Nodarbības otrajā daļā dalībnieki 3D darbnīcā izveidoja Latvijas nākotnes 

maketu par laiku, kad tiks svinēta valsts 150. dzimšanas diena. Skolēni atveidoja vietu, kurā plāno 

dzīvot, strādāt vai kādu vēlas izveidot vidi paši saviem spēkiem uz Latvijas Republikas 150. dzimšanas 

dienu. Izgatavotos Latvijas nākotnes  maketus 

skolēni atveda mājās.   

Pēc interesantās nodarbības un pusdienu 

baudīšanas Gaujas senlejas malā Ķeizarskata 

atpūtas vietā skolēni devās aplūkot bobsleja un 

kamaniņu trasi „Sigulda”. Skolēni uzzināja, ka 

trase uzbūvēta 1986. gadā. Tās garums ir 1200 

m + 220 m un tā celta no 16 virāžām. Trasē 

iespējams attīstīt līdz pat 125 km/h lielu 

ātrumu. Bobsleja un kamaniņu trasē tiek 

rīkotas bobsleja, kamaniņu un skeletona 

sacensības. No vīriešu starta estakādes skatu 

laukuma skatienam atklājās ne tikai Gaujas 

senlejas, bet arī pilsētas un bobsleja trases 

panorāma.  

Zanda Kursīte, 5. klases audzinātāja 

 

7. klases ekskursija Jūrmalā 

 
Mēs 7. klases skolēni kopā ar audzinātāju 

Liliju Andrasoni 8. oktobrī devāmies ekskursijā uz 

Jūrmalu. No skolas izbraucām pusdeviņos no rīta. 

Pulksten desmitos mums bija jābūt Jūrmalas 

pilsētas muzejā. Tur mums bija iespēja ieskatīties 

peldkostīmu vēsturē un secināt, kā senāk atpūtušies 

Jūrmalas viesi. Mēs klausījāmies Raiņa dzeju. 

Varam teikt, ka Jūrmalas pilsētas muzejs ir viens no 

interesantākajiem un jauniešiem draudzīgākajiem 

muzejiem, kādā esam bijuši. 

Pēc muzeja apmeklējuma devāmies uz 

galeriju „Korso”. Tur mūs sagaidīja 2 atraktīvas 

vadītājas, kas mūs iepazīstināja ar Jūrmalas vēsturi. 

Pēc tam mūs sagaidīja pārsteigums. Tā kā sporta un 

veselības stundās mēs mācījāmies orientēties dabā, tad šoreiz iegūtās zināšanas labi noderēja. Mūs 

sadalīja 3 grupās. Katrai grupai iedeva karti. Tagad bija jādodas apskatīt Jūrmala un jāatrod pareizie 

objekti. Ar pieciem atrastiem objektiem uzvarēja grupa „Jūrmala”. Pirmā grupa atrada trīs objektus, 

bet grupa „Iznīcinātājas” atrada tikai vienu objektu. Secinājām, ka neesam bijuši pārāk vērīgi, jo, kad 

skatījāmies pareizās atbildes, sapratām, ka lielākajā daļā objektu tomēr bijām bijuši. 

Mājās braucot, iegriezāmies Dzintaru Mežaparkā. Šeit mēs baudījām aktīvu atpūtu svaigā gaisā. 

Kāds dauzījās pa rotaļu laukumiem, kāds izvēlējās apskatīt Jūrmalu no 33,5 m augstuma. Mums 

paveicās ar skaistu dienu. Visi klasesbiedri atzina, ka ekskursija bija izdevusies! 

Paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par iegūto pieredzi un iespēju iepazīt Jūrmalu no cita 

skatu punkta! 

Annija Romanovska, Evita Deiko, 7. klases skolnieces 
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LABO DARBU NEDĒĻA 

 
Labo darbu nedēļā 5. klases skolēni vienojās par 

dzīvnieku barības ziedošanu  

LLU VMF mazo dzīvnieku patversmei Jelgavā.  

Paldies skolēniem un vecākiem par sniegto 

atbalstu!  

Dots devējam atdodas! 

Zanda Kursīte, 5. klases audzinātāja 

 

Palīdzība LLU VMF Mazo dzīvnieku 

patversmei Jelgavā 

 
Mēs, Šķibes pamatskolas 8. klases 

skolēni, ar lielu prieku jau ceturto gadu 

piedalāmies Labo darbu nedēļā.  

Ik gadu kādā no klases stundām 

izlemjam, kādu labu darbu varētu paveikt 

katra gada Labo darbu nedēļas ietvaros. 

Šogad nolēmām doties palīdzēt LLU VMF 

Mazo dzīvnieku patversmes iemītniekiem 

Jelgavā. Laikus sazinājāmies ar patversmes 

darbiniekiem un vienojāmies, kad un kādā 

veidā mēs varētu viņiem palīdzēt.  

8. oktobra rītā mēs, skolēni, kopā ar klases audzinātāju Mariannu Smetaņinu devāmies uz 

Jelgavu, lai īstenotu savus nodomus. Iepazināmies ar patversmes vadītāju, kas izstāstīja par darbu un 

pienākumiem ikdienā. Apskatījām suņu un kaķu māju un tad devāmies cītīgi strādāt.  

Visu dienu palīdzējām patversmes darbiniekiem dažādos darbos, lai dzīvnieki justos kā mājās. 

Tā mēs kopīgiem spēkiem palīdzējām sakārtot patversmes teritoriju un suņu mājas telpas, izšķirojām 

un sakārtojām segas un kaķu gultiņas, krāsojām suņu mājas restes, kā arī sakārtojām barības 

noliktavas. Pēc visu darbu paveikšanas gājām pastaigā ar suņiem un samīļojām kaķus. Dienas 

noslēgumā kopā ar patversmes darbiniekiem 

turpinājām sarunas par dzīvnieku dzīvi 

patversmē un veicamajiem uzdevumiem. 

Mēs sapratām, ka esam ne tikai izdarījuši 

labus darbus, bet arī izpratuši dzīvnieku 

patversmes darbinieku ikdienu, pienākumus un 

nepieciešamību. Šis bija patiesi sirsnīgs 

pasākums.  

Liels, liels paldies LLU VMF Mazo 

dzīvnieku patversmes darbiniekiem, kas 

piekrita mūs uzņemt un radīja patīkamu 

atmosfēru. Liels paldies arī par „paldies rakstu” 

facebook! Mēs to noteikti saglabāsim! 

Te Jūs varat iepazīties ar patversmes 

darbinieku publicēto informāciju par mūsu 

darbu: 

https://www.facebook.com/jelgavasdzivniekupatversme/posts/621574185186838 

Gabriella Tervite, 8. klases skolniece 

 

https://www.facebook.com/jelgavasdzivniekupatversme/posts/621574185186838
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INTERESES 

 

8. klases pēcpusdiena 
 

2020. gada 18. septembrī Šķibes pamatskolā 8. klases 

skolēni rīkoja klases vakaru. Tas bija veltīts pēdējā pusgada 

dzimšanas dienu jubilāriem.  

Sveicām Alīnu, Martu, Gabriellu un Nilu. Pasākumu 

vadīja Evelīna un Sintija. Pēc ilgiem laikiem klasē valdīja 

jautra, nepiespiesta gaisotne. Aizrautīgi spēlējām spēli „Risks 

vai patiesība” un sapratām, cik labi ir būt atkal visiem kopā.  

Nolēmām pārsteigt vārda dienā klases audzinātāju 

Mariannu Smetaņinu. Katrs atnesām dāvanu. Viņa bija 

priecīga! 

Evelīna Poča, Sintija Semjonova, 8. klases skolnieces 

 

Starptautiskā Putras diena 
 

Ik gadu 10. oktobrī tiek svinēta Starptautiskā Putras diena. Tai par godu uzņēmums „Rīgas 

Dzirnavnieks” aicina skolēnus piedalīties tā organizētajās „Putras programma 2020” aktivitātēs.  

Šogad „Rīgas Dzirnavnieks” meklēja superputras varoņus, kas ir veikuši kādu labu darbu. Tā kā 

8. klases skolēni cītīgi palīdzēja LLU VMF Mazo dzīvnieku patversmē Jelgavā, mēs nolēmām 

pieteikties arī šim konkursam.  

Reģistrējām sevi un mūsu labo darbu „Rīgas Dzirnavnieka” mājaslapā. Tad kopīgi noskatījāmies 

prezentāciju par auzām, to uzbūvi, pagatavošanu.  

Aktīvi atbildējām uz jautājumiem un pildījām 

uzdevumus par auzām.   

Tā kā mēs bijām vieni no pirmajiem 100 

dalībniekiem klašu grupā no 5. līdz 8. klasei, 

saņēmām daudz dāvanu. Katrs no skolēniem 

saņēma diplomu, garšīgus našķus un, protams, 

putru.  

Liels prieks bija brīvlaikā saņemt tik daudz 

jauku dāvaniņu! Liels paldies skolotājai Dailai 

Daņiļēvičai par ieteikumu piedalīties un 

uzņēmumam „Rīgas Dzirnavnieks” par doto 

iespēju! 

Marianna Smetaņina, 8. klases audzinātāja 

 
 

 

 

 

 
 

Redaktore Sarmīte Višķere 


