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Sikšņu skolas reklāma 

 

Mūsu skolā ir vairāki skolotāji. Mūsu interesantā 

skola ir dzeltena un liela. Pie skolas atrodas bērnu 

laukums. Otrajā pusē pie skolas atrodas liela sporta zāle.  

Tur mums notiek sports, dažādi pasākumi, arī no citām 

skolām bērni brauc pie mums uz lielo sporta zāli. Šeit jūs 

varēsiet iepazīt vairākus bērnus un iegūt vairākus 

draugus. Mums klases ir mazas un bērni klasēs arī ir maz, 

sākot no 3-8 bērniem. Skolā ir trīs stāvi, tajos atrodas 

visādas klases, kā, piemēram, datorklase, interaktīvā 

klase, maza bibliotēka un klases, kur notiek visas 

zināmās stundas.  

Dāvisa Lagzdiņa  

 

   Mūsu skaistā Sikšņu pamatskola atrodas 

Rucavas novadā, Dunikas pagastā, Sikšņos. Mūsu skolā 

mācās 53 skolēni un strādā 9 skolotāji. Skolotāji ir ļoti 

draudzīgi. Skolā darbojas vairāki pulciņi: sporta, deju un 

ansambļa. Ir ari skolas pašpārvalde, kura organizē 

dažādus pasākumus. Mūsu skolas bērni piedalās 

dažādos pasākumos, kurus rīko citas skolas. Gudrākie 

skolēni piedalās olimpiādēs, kurās iegūst labus 

rezultātus. Skolā ir tradīcija gada beigās apbalvot 

labākos skolniekus ar diplomiem un naudas balvām. 

Skolā mums ir pašiem  sava virtuve, kurā strādā čaklas 

saimnieces, viņas gatavo gardas un veselīgas pusdienas. 

Skolai ir ari sava sporta halle, kurā mēs sportojam, tā ir 

pieejama ari citiem pagastu iedzīvotājiem! 

Līga Aldzere 

Ja citiem nav kur mācīties, nāciet pie mums. 

Mūsu  skolotājas nav sliktas. Zēni arī meitenēm 

nesit. Pie mums nav skaļi, bet klusi. Pie mums ir 

vislielākā zāle. Un mēs ar visiem draudzējāmies. Pie 

mums ir interesanti, jo mums notiek dažādi 

pasākumi. Ja gribat informāciju gūt, zvaniet 

direktorei, ja nav telefona, tad raksti e-pastā. Jā, un 

pie mums var pildīt mājas darbus grupiņā. Pie mums 

1., 2., 3., un 4. klasē brokastis un launags ir pa brīvu 

un visai skolai pusdienas ir pa brīvu. Skola strādā no 

astoņiem līdz četriem. 

Monta Mihailova 

Emīls Tiļugs 



Intervija ar direktori: 
M.A. Mihailova un D.V. Lagzdiņa 

 

 Kādā skolā jūs iepriekš mācījāties? 

Rucavas vidusskolā. Liepājas pedagoģijas 

augstskolā. 

Kāda jums tur bija mīļākā stunda? 

Sports, fizika, matemātika, literatūra. 

Vai šeit ir savādāk nekā tur kur jūs mācījāties? 

Īpaši savādāk nav. 

 Kad jūs iedomājāties kļūt par skolotāju? 

3.klasē. 

Jums patīk būt par skolotāju? 

Jā. 

 Cik ilgi jūs jau esat skolotāja? 

27 gadus. 

Vai jums ir grūti būt par skolotāju? 

Nē. Reizēm jā. Tad kad ir jārisina skolēnu 

konflikti. 

 Cik ilgi jūs domājat būt par direktori? 

Nezinu. 

Vai jums patīk šīs skolas bērni? 

Jā. 

 Vai jums šeit patīk?   

Jā. 

                                                         Stikla pūtēji. 
Stikla pūtēji bija atbraukuši uz Sikšņu 

pamatskolu 4.septembrī. Stikla pūtēji rādīja 

un stāstīja no kā taisa stiklu un kādas formas 
no viņa var veidot. Visvairāk skolnieki 

atcerējās par kvarca smiltīm no kā taisa 

stiklu. Viņi jautāja jautājumus un tad, kurš 
atbildēja pareizi par to dabūja mazu stikla 

lietiņu, bet ja pacēla roku nelaikā tad tā 

mantiņa nonāca pie skolotājas Agritas. Visiem 

skolēniem patika, ka stikla pūtēji iedeva stikla 
lietiņas un ļāva pamēģināt kā ir pūst stiklu. 

Varēja uzzināt, kas notiek, ja to dara 

nepareizi. Visiem skolēniem tas patika un visi 
aizgāja priecīgi.   

Oskars Veidemanis 

1.klase, audzinātāja un vecāki. 

Lai jums veicās 

7.klasē tikai puiši!!! 



 

 

 

 

 

Es sēžu pie galda 

un dzeru tasi tējas,  

bet dzirdu tikai lietus lāses,  

kas atsitas pret kūstošo ledu, 
un apbrīnoju šo skaisto, 

kluso vakaru, kas  mani sirdij spēku 

dod. 
 

Kad esmu mājās, 

varu paļauties, 
uz mammu un tēti, 

tad jūtu es siltumu, 

ko izstaro viņa un viņš 
tad jūtu gaišumu, tuvumu, es. 

 

Mani pārņem skumjas ikreiz, 

Kad ģimenē konflikti, kašķi un strīdi, 
Tad ikreiz maza daļiņa atmirst, 

No manis, kā ledus kas kūst, 

Kā sirds kas lūzt, kā prieks, 
Kas pārvēršas bēdās. 

Heidija Brizga  

  
 

 

Ceļos no rīta ar galvu jau modru. 

Slienos no gultas lai labāk vien būtu. 

Apģērbjos es un tālāk es eju. 

Salieku somu un apavus ģērbju. 

Atveru durvis un domāju es- 

Cik tas skumji ka jāceļas ir! 

Aizeju uz skolu un mācos jau es. 

Tad jau prātā doma vien nāk- 

Varbūt tomēr uz veikalu iet? 

Nu nezinu, nezinu, domāju es. 

 

Mareks Linde 

 

 

 

Šī gada 13.oktobrī Bārtā notika dzejas 

dienas pasākums, kur viesos bija Matiass Klauss. 

Viņš mums lasīja dzejoļus, kurus pats bija 

sarakstījis un arī tos, kurus bija atdzejojis. Mums 

bija iespēja klausīties dzeju arī vācu valodā. 

Pasākums bija interesants, patīkami bija 

klausīties.  

Liels paldies Bārtas skolotājai par to, ka mūs 

uzaicināja. 

Arī mūsu skolā dzejas dienā viesojās  dzejniece 

Daina Vanaga un dziesminieks Jānis Rūcis. 

Klausījāmies dziesmas, dzeju  un arī paši 

skaitījām dzejoļus. 

Alija Djablova 



 

Skrējiens Sikšņi Rucava  

Katru gadu notiek skrējiens Sikšņi- Rucava. 

Un dalībnieki ar katru gadu ir arvien lielākā pulkā. 

 13km distancē pieteicās 2 dalībnieki , 7km  

distancē pieteicās 7dalībnieki , 3km distancē 

pieteicās 6 dalībnieki. 

  No Sikšņiem bija 8 dalībnieki 

1.vietu 13km izcīnīja Kārlis Vamzis, 1.vietu 7km Atis 

Šteindals , 2.vietu 7km Ģirts Knubis , 2.vietu 3km 

Mariuss Narvids , 3.vietu 3km Emīls Knubis, 1.vietu 

3km Monta Mihailova.  

Kāpēc es piedalījos? Jo man patīk skriet. 

Kārlis Vamzis  

 

Pievilkšanās 

8. septembrī notika pievilkšanās diena. 

Pievilkās tikai zēni. Sporta skolotājs 

noorganizēja pievilkšanos sporta stundā. 

Pievilkties nebija viegli. Pievilkties un sportot 

vajadzētu vismaz dažas reizes nedēļā. 

Autors: Emīls Knubis 

 

Stipro skrējiens. 

 
Šī gada septembrī Rucavas Muižkalnā 

norisinājās “Stipro skrējiens”. Uz to no Rucavas 

novada ieradās pieci pāri skrējēju. Izskrieties varēja 

ļoti, jo bija nepieciešama liela enerģija. 

Varēja izskrieties pa visu Muižkalnu. 

Skriešana notika pāros. Katrs starts tika dots ik pēc 

5min. Pats starts bija jāsāk skriet pičpaunā jeb 

kukaragā, tad bija jāskrien, jārāpo. Vēlāk vajadzēja 

skriet caur upi, nest smagumu, rāpties stāvā kalnā un 

lekt pāri siena ruļļiem. 

Pēc distanču veikšanas dalībnieki bija ļoti noguruši, 

jo praktiski visi spēki tika izsmelti. 

Skriešanā 1.vietu ieguvām mēs: Atis Šteindals un 

Kārlis Vamzis. No Sikšņiem uz stipro skrējienu 

devāmies tieši mēs.  

Man ir liels prieks par paveikto un iegūto 

1.vietu. Ja nākamgad šāds skrējiens būs vēl, 

es labprāt piedalītos vēlreiz un citiem to arī 

iesaku. 

 Atis Šteindals 



 

 

 

Policija Sikšņu pamatskolā. 

Šī gada 8.oktobrī Sikšņu pamatskolā 

viesojās Liepājas policisti un stāstīja mums par 

drošību. Kā atrakciju lika mums likt puzzles. Viņi 

pirms atvadām uzdāvināja dāvanas, no 1.-5. klasei 

dāvināja balonus un pildspalvas, bet 6.-9.klasēm 

sporta tērpa maisiņus. Mēs gaidām nākamo reizi, 

kad viņi atbrauks un pastāstīs mums par jaunajiem 

likumiem, paldies policistiem. 

Ivars Lipnevičs 

 

Miķeļu tirgus un atrakcijas. 

Šī gada 29.septembrī Sikšņu pamatskolā notika Miķeļu 

tirgus un dažādas atrakcijas. Atrakcijas notika mazajiem 

no 1.-4. klasei. Visi kopīgi un draudzīgi visu izdarīja. 

Malači. Pēc atrakcijām skolas aktu zālē notika tirdziņš. 

Kur visi varēja tirgoties. Tirgotāju bija daudz un pircēju 

arī. Diena bija forši pavadīta.  

Paldies tirgotājiem un viņu vecākiem par atbalstu.  

Alija Djablova 

 

Skolotāju diena 

Skolotāju diena notika šī gada 2.oktobrī kurā 

Sikšņu pamatskolas 9.klases  skolēni iejutās skolotāju 

lomā! Direktors biju es, Ēriks Glužģis, bioloģijas 

skolotājs Oskars Veidemanis, matemātikas skolotāji es 

un Kārlis Vamzis, sociālās zinības pasniedza Ivars 

Lipnevičs, angļu valodu pasniedza Atis Šteindals, 

latviešu valodu pasniedza Patrīcija Ance Ošeniece un 

Alija Djablova. Visiem 9.klases „skolotājiem”  bija grūti 

mācīt skolēnus, jo daudzi no skolēniem neklausīja! Bet 

visā visumā skolēni teica, ka pasākums ir izdevies! 

Skolotājiem vislabāk patika 9.klases skolēnu 

sagatavotais video novēlējums!  

Paldies ka lasīji manu rakstu! 

Ēriks Glužģis 

 



Ekskursija uz Tērveti. 

25. septembrī devāmies uz Tērvetes dabas parku ekskursijā. 

Izbraucām agri no rīta un drīz vien nonācām tur. Izkāpuši no 

autobusa mēs saņēmām biļetes, kuras varēja aplikt ap roku, un tad 

devāmies uz vilcieniņu, kurš aizveda uz parka otru galu. Tur atradās 

skatu tornis. Ieeja skatu tornī maksāja 70 centus. Daži izvēlējās 

nekāpt tornī, taču skats no parka malas arī bija labs. Tad mēs 

devāmies pa dažādām takām un visi   mazākie līda pa rūķu mājām. 

Tajā daži nevarēja ielīst. Pēc rūķu ciemata sekoja kaut kas līdzīgs 

rotaļu laukumam, kurā gandrīz visi kārtīgi izskraidījās. Devāmies arī 

pa dažādām citām takām, taču visas diemžēl neizdevās izstaigāt. 

Vēlāk devāmies uz labirintu, kurš laikam bija visapmeklētākā vieta 

visā parkā. Pēc tam devāmies mājās, protams, pa ceļam apmeklējot 

veikalu. 

Rudens mode 2015. 

Rudens jau ir sācies pilnā sparā, ta kā rudens modes tendences ir aktuālas. 

Šoruden pamatkrāsa ir sarkana, spēcīgi dominēs koši sarkanā. Protams, neizpaliks 

arī pelēkie toņi, kas piestāvēs visam. Īpaši modē šoruden ir un būs gari, adīti mēteļi, 

kuriem galā būs bārkstis.  Koši lietussargi, cepurītes, cimdiņi akcentā jūs padarīs 

neatvairāmus. Meitenes neaizmirstam, ka ir adītas kleitiņas, kas mums var aizstāt 

bikses, bet zēni jums šoruden liela iespēja ir izpausties kurpēs. Viss trakais ir jūsu! 

Esiet koši, uzdrīkstaties uz pārmaiņām!  

 

 

 

Jubilāri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktors – Patrīcija Ance Ošeniece 

 Redaktora palīgi -Alija Djablova, Mariss Jānis Tiļugs 

 Palīgi-Oskars Veidemanis, Heidija Brizga, Atis Šteindals, Ivars Lipnevičs, Ēriks Glužģis, Kārlis Vamzis, Mareks Linde, Emīls Tiļugs, Emīls Knubis, Monta Mihailova, 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 Konsultants- Sk. Inta Ekte. 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet Marisam vai kādam palīgam!  

Tāpat skolas notikumiem var sekot līdzi blogā: https://starpbrizustastini.wordpress.com/ 

Mūsu avīze ir atrodam arī Rucavas novada mājas lapā: www.rucava.lv 

Septembris 

Terēza Knube 

Elizabete Saulīte  

 Gvido Zuļģis 

Gintāre Malakauska 

Monta Amanda Mihailova 

Aleksandrs Huve 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

Oktobris 

Mariuss Narvids 

http://www.rucava.lv/

