
     
 

 
Sveicināti, lasītāji! 

Un ziema jau atkal ir klāt. 

Uzrakstīti šī pusgada pēdējie 

kontroldarbi, saņemti vērtējumi par 

veikto darbu. Skola un klases jau ir 

izdekorētas. Un mēs ar nepacietību 

gaidām Ziemassvētkus un sniegu. Šajā 

avīzes numurā mēs apskatīsim 

novembra un decembra spilgtākos 

notikumus mūsu skolas un klašu dzīvē 

šajā jau aizejošajā 2016.gadā. 

Tuvojas Ziemassvētki – gada 

laiks, kad gribas būt labākiem, 

klusākiem, mīļākiem. Gribas sajust 

mandarīnu, piparkūku un skuju 

smaržu, aizdegt kādu svecīti vai ielikt 

logā kādu krāsainu lampiņu. Visvairāk 

mēs, protams, gaidām dāvanas. 

Veicot skolēnu aptauju, mēs 

noskaidrojām, ka visvairāk jūs gaidāt 

materiālas dāvanas: datoru, telefonu, 

planšeti, datorspēles, ar pulti vadāmas 

mašīnas un citas mantas. Žēl, bet 

neviens nav padomājis, ka varētu 

sagādāt prieku citiem cilvēkiem, ka 

varbūt varētu īpaši iepriecināt savus 

tuvākos cilvēkus. Varbūt ir vērts 

padomāt, ka ne vienmēr prieku sagādā 

tikai dārgas mantas. Mantas ar laiku 

tiek nomestas plauktā vai skapī, 

noklājas, ar putekļiem apnīk vai 

saplīst. Varbūt svarīgāk ir svētkos būt 

kopā ar mīļiem cilvēkiem, sajust 

ģimenes siltumu. Lai jums priecīgi 

svētki un jaukas brīvdienas! 

Avīzes redkolēģija

 

 

Tad, kad nav sniega vai 

saules, 

Meklēsim gaišumu sevī, 

Jo uz šīs sirmās zemes 

Vienīgi mēs to spējam: 

Ticēt zvaigznei, lai mirdz 

tā vēl ilgi, 

Cerēt uz prieku, kas 

tumsā mūs sildīs, 

Mīlēt nevis ar vārdu, bet 

sirdi. 

(M. Sviķe) 

 

Gaišus un sirsnīgus 

Ziemassvētkus! 

Lai nākamajā gadā 

nezūd apņēmība paveikt lielus un mazus darbus,  

lai ir enerģija īstenot pārdrošākās ieceres,  

lai apkārt valda pozitīva noskaņa un ne uz mirkli neatstāj dzīvesprieks! 

Skolas direktore 
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Klau, Ziemsvētku vecīt, es vēlos, 

Es vēlos tik vienu lietu, 

Lai Tu pie eglītes atnes, 

Kādu mazu un mīļu nieku. 

 

Klau, Ziemsvētku vecīt, es vēlos, 

Es vēlos jau otru lietu, 

Lai šovakar pasauli apklāj, 

Ar mīkstu un baltu sniegu. 

 

Klau, Ziemsvētku vecīt, es vēlos, 

Es vēlos vēl trešo lietu, 

Lai visi mani mīļie 

Šo nakti gaida ar prieku... 

Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk 

gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku visur 

iemājo arī saticība! Lai Ziemassvētki ir laiks, kuru 

mīlestībā pavadīt kopā ar saviem tuviniekiem un 

draugiem! Lai ir jauni sapņi, kurus piepildīt Jaunajā 

gadā! 

Skolēnu līdzpārvalde 

 

 

Svinam Latvijas dzimšanas dienu 
17.novembrī mūsu skola 

svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Rīts 

sākās ar soļošanu. 

Sporta hallē notika visu klašu 

soļošana. Skolēni bija daudz 

trenējušies un padomājuši par 

noformējumu. Skolotāji vērtēja 

skolēnus.  

Pēc soļošanas skolas zālē 

notika svinīgais pasākums. Skolēni bija 

sagatavojuši priekšnesumus. Mūsu 

skolas direktore apsveica skolotājus, 

kuri skolā ir nostrādājuši apļu gadu 

skaitu. Daci Virdzinieci, kura skolā ir 

nostrādājusi 10 gadus; Valentīnu 

Keirāni, kura mūsu skolā strādā jau 25 

gadus un mūsu bērnudārza audzinātāju 

Neldu Štēru, kura ir nostrādājusi 30 

gadus. Tad uzstājās ansamblis ar 

sagatavotajām dziesmām un arī 

uzstājās dzejoļu skaitītāji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc tam mēs visi kopīgi 

aizdedzām svecītes, ielikām Latvijas 

karoga krāsās nokrāsotajās burciņās un 

gājām skolas priekšā veidot Latvijas 

kontūru. 

Tad skolotāja Dace bija sagatavojusi 

dažādus vēstures uzdevumus, kuri bija 

jāizpilda. Mazajiem bija mazliet 

vieglāki uzdevumi un vecākajām 

klasēm bija kaut kas cits jādara. 

Pasākums bija ļoti jauks. 

Līga Aldzere 



Labo darbu nedēļa 
Labdarības organizācija „Palīdzēsim.lv” jau astoto gadu organizē akciju “Labo 

darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai 

nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Darot kopā, var izdarīt vairāk labu 

darbu! 

Mūsu skolā „Labo darbu nedēļa” notika no 17. – 23. oktobrim, kad īpaši 

darījām labus darbus paši, kā arī mudinājām tos darīt ari citus. Šajā gadā mūsu skolā 

katra klase jau iepriekš izplānoja ko labu un noderīgu varētu paveikt. 

1. – 2. klase kopā ar skolotāju Valentīnu 

lasīja papīrus un citus gružus Sikšņu 

ciema centrā. 

3. – 4. klase ar skolotāju Intu sakopa 

bijušo skolotāju Natālijas Lauksargas 

un Valda Lauksarga atdusas vietu 

Ozolmežu kapsētā.  

 

6.klase ar skolotāju Sandru grāba lapas 

un tīrīja teritoriju atpūtas vietā Luknes 

skābaržu audzē pie Dunikas purva 

laipām.  

 

7. un 9. klase ar skolotāju Daci sakopa 

1919. gada brīvības cīņu dalībnieka 

Jāņa Šlisera atdusas vietu Buku kapos.  

 

5.klase ar skolotāju Vaclovu grāba lapas un 

tīrīja teritoriju ap estrādi Brūnu birzī.  

 

8. klase un skolotāja Agrita palīdzēja novākt 

nozāģētos zarus no skolas pagalma un skolas 

teritorijas. Zari tika aiznesti uz ugunskura 

vietu un sadedzināti. 

 

Paldies visiem, kas piedalījās labo darbu nedēļā. Turpināsim šo tradīciju arī nākamgad!  
Gintāre Malakauska, Monta Amanda Mihailova. 

 



  

Rīgas ekskursija 
Ziemassvētku kaujas muzejs 

Tur tika stāstīts par karu, kas 

notika Ziemassvētkos. Kā arī rādīja 

kara ieročus un granātas. Tur stāstīja 

kā viņi sevi pasargāja no nāves un 

savus mitekļus ar dzeloņdrātīm. Varēja 

ieiet viņu miteklī, kas bija būvēts no 

apaļkokiem un no sūnām. Gultas bija 

veidotas no koka zariem. Bija 

uzdevumi saistīti ar karu. No koka bija 

veidots labirints. No visiem bērniem 

tika sadalītas divas komandas. Viņi 

sadevās rokās un viņiem vajadzēja iziet 

labirintu, lai neatlaistu rokas. Karā bija 

aklie cilvēki un tie cilvēki, kuri nebija 

akli tos aklos veda ārā no kara. Tāds 

bija uzdevums, vajadzēja sadalīties 

pāros un vienam vajadzēja būt aklam 

un otram vajadzēja izvest cauri 

labirintam. Tur bija pie baļķiem 

piesieti striķi, un īstenībā karā tās bija 

dzeloņdrātis . Bija jāizlien cauri striķim 

un tam nevarēja pieskarties. Vajadzēja 

iet pa meža taku līdz lielajam zobenam 

un atrast 12 lietas. Pēc tam tās lietas 

bija jānosauc gidam. 

Latvijas Valsts meži rīkotā izstāde  

„Koks ir labs” 
Tur stāstīja par Latvijas 

kokiem. Un mums rādija filmiņu par 

mežu. Tur stāstīja par trijiem kokiem, 

kuri bija egle, priede un bērzs. Tur 

rādīja, kā iestādīt  koka stādiņu.  

No kokiem var uztaisīt karameli, 

drēbju audumu. Un visādas lietiņas, 

kas bija veidotas no koka.  

Dabas muzejs 
No sākuma mums rādīja Latvijas 

putnus. Tad mums stāstīja par visiem 

putniem un visiem dzīvniekiem. 

Stāstīja par maziem Latvijas 

dzīvnieciņiem. Vajadzēja atrast lielāko 

un vismazāko dzīvnieku. 

Okupācijas muzejs 
Kamēr mazie bija Dabas muzejā, lielie 

skolēni gāja ekskursijā uz Okupācijas 

muzeju. Notika nodarbība par vēstures 

avotiem, kurā bija jāpēta dažādi avoti 

par deportācijām uz Sibīriju. 

 

  
Patrīcija Andrējeva un Sanija Marta Mihailova 

Skolēnu līdzpārvaldes pasākums Kalētos 
25. novembrī Kalētu pamatskolas līdzpārvalde 

mūs uzaicināja uz draudzības pasākumu. Tur bija 

arī Rucavas, Priekules un Krotes pamatskolas. 

Mums bija diskotēka. Pirms diskotēkas bija 

līdzpārvalžu komandu konkurss. Bija jāizpilda 

dažādi uzdevumi. Komandā bija Rihards Bertrams 

Brizga, Emīls Knubis, Ģirts Knubis un Viktorija 

Aldzere. Mūsu četri uzdevumi bija  šādi: pirmais  

bija, kad mums iedeva tualetes papīru un auskarus, 

bet  mums bija jāsadomā, ko ar tiem var izdarīt. 

Otrais - mums bija jāatbild uz jautājumiem. Mums 

paveicās - mēs visus atbildējām pareizi. Ja nebūtu 

pareizi nosaukuši, tad būtu jādejo deja. Trešais 

uzdevums bija jāiet apkārt visādām lietām ar 

aizsietām acīm. Ceturtais - kad mums bija 

jāpiestiprina balons pie vēdera un jālasa sērkociņi, 

balons nedrīkstēja pārsprāgt. Un kad tas bija 

izdarīts varēja iet uz diskotēku un dejot! Janvārī 

gaidīsim ciemiņus pie mums Sikšņos. 

Viktorija Aldzere  

 



 

 
Basketbols meitenēm 
8. decembrī notika meiteņu 

basketbola sacensības. Tās sacensības 

notika Kapsēdē.  

Tur piedalījās trīs komandas: Sikšņi, 

Rucava un Kapsēde. Sākumā spēlēja 

Kapsēde ar Rucavu un Kapsēde uzvarēja 

Rucavu. Pēc tam Sikšņiem vajadzēja spēlēt 

ar Kapsēdi. Bet tad Kapsēde zaudēja 

Sikšņiem. Tad Sikšņiem bija jāspēlē pret 

Rucavu. Sikšņu uzvarēja Rucavu. Sikšņi 

ieguva pirmo vietu, Kapsēde ieguva otro 

vietu, bet Rucava palika trešajā vietā. 

Sikšņu komandā bija Monta Amanda 

Mihailova, Gintāre Malakauska, Megija 

Hipe, Viktorija Aldzere, Karīna 

Seļivānova, Heidija Brizga un Eva Saulīte. 

Mums bija stipri konkurenti, bet mēs 

mācējām viņus uzvarēt. 

Eva Saulīte 

 

 

Basketbols zēniem 
30.novembrī Kalētos bija basketbola 

sacensības  zēniem. Uz Kalētiem brauca 

Mariss Jānis Tiļugs, Emīls Knubis, Daniels 

Stirna, Kristaps Norberts Dzērve, Emīls 

Kristiāns Tiļugs, Jānis Šteindals un es. 

Sacensībās piedalījās 5 komandas: Vērgale, 

Sikšņi, Rude, Kalēti un Bārta. Kalētos 1.vietu 

ieguva Vērgale, 2. - vietu Sikšņi, 3.vietu - 

Rude, 4.vietu - Kalēti un 5.vietā palika Bārta. 

Lai gan bijām cītīgi trenējušies, palikām 

2.vietā. Varbūt nākošgad dabūsim 1.vietu?  

Ģirts Knubis 

 

Jaunsargu ekskursija 

Ceturtdien, 24. novembrī skolas 

jaunsargu pulciņa dalībnieki devās uz 

Kurzemes cietokšņa muzeju Kandavā. Ar 

mums kopā braucienā devās arī Rucavas 

pamatskolas jaunsargi Tajā mēs apskatījām 

vairākus ar karu saistītus priekšmetus – 

dažādus ieročus, kara tehnikas 

modelīšus, kara laika lādiņus, kā arī rācijas un 

citādus karā pielietotus priekšmetus. Par šiem 

priekšmetiem mums daudz un interesanti 

pastāstīja muzeja izveidotājs, kurš pats ar to 

aizraujas un arī priekšmetus savācis pats. 

Izejot no muzeja mūs sagaidīja kara 

tehnika īstajos izmēros - vairāki tanki, kara 

laika automašīnas un pat lidmašīna. Mums bija 

iespēja arī iekāpt tankā. 

Mazliet tālāk no muzeja bija atrodama 

šķēršļu josla, kurai mēs visi izgājām cauri. 

Neiztikām bez smieklīgiem atgadījumiem un 

arī dažiem sāpīgiem momentiem, bet šķēršļu 

joslu tomēr pārvarējām. Izejot šķēršļu joslu 

bijām nopelnījuši atpūtu mājās, tāpēc devāmies 

uz autobusu, kurš mūs nogādāja atpakaļ uz 

skolu. 

Ekskursija bija interesanta, un 

Jaunsargi ar nepacietību gaidīs nākamo! 

Emīls Knubis un Kristiāns Emīls Tiļugs 



Aicinājums 
Paldies visiem, kas jau atsaukušies aicinājumam vākt makulatūru un izlietotās 

baterijas! Aicinām aktīvāk iesaistīties arī pārējos skolēnus un viņu ģimenes. 

Makulatūras un bateriju vākšana turpināsies arī janvārī un februārī. 
 

 

 Redaktors – Mariss Jānis Tiļugs 

 Redaktora galvenie palīgi – Monta Amanda Mihailova 

 Palīgi – Līga Aldzere,  Gintāre Malakauska, Viktorija Aldzere,  Ģirts Knubis, Patrīcija Andrejeva, Sanija Marta Mihailova, Eva Saulīte 

 Konsultants – Sk. Agrita Brizga 

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

PALDIES VISIEM, KURI PALĪDZĒJA TAPT ŠIM NUMURAM, KURI BIJA ATSAUCĪGI UN SAPROTOŠI  

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

Varat apmeklēt arī Starbrīžu Stāstiņu blogu – starpbrizustastini.wordpress.com  

 

Sveicam gaviļniekus! 
 

Novembris 
Selīna Gerkena 

Rainers Keirāns 

Jānis Aldzers 

Dāvis Hopovs 

Krists Stirna 

Rihards Bertrams Brizga 

Emīls Kristiāns Tiļugs 

Heidija Brizga 

 

Decembris 
 

Jānis Ķuda 

Beāte Alksne 

Aurelija Malakauska 

Viktorija Aldzere 

Līga Aldzere 

Kristaps Norberts Dzērve 

Daniels Stirna 

Jānis Šteindals 

 

Mārtiņdienas tirgus 

 
2016. gada 10.novembrī Sikšņu pamatskolā 

norisinājās pasākums par godu Mārtiņdienai. Sākumā 

bija daudz dažādu atrakciju. Atrakcijās piedalījās 1. – 9. 

klašu skolnieki. Sākumā bija atrakcijas mazajiem, pēc 

tam vecāko klašu skolniekiem. Atrakcijās bija pupu 

mešana spainī, lekšana maisos, dzejoju rakstīšana, 

pupiņu šķirošana, garākā kartupeļu miza, puzles 

sastellēšana. 

 

Kā arī pēc tam notika tirdziņš. Šogad tirgotāju bija 

vairāk nekā pircēju. Tirgojās 27 skolēni. Tirgotājiem 

veicās labi. Katram tirgotājam bija savs veids kā 

piesaistīt pircējus. Visi bija diezgan apmierināti un 

priecīgi par panākumiem. Pateicība par palīdzību 

pienākas arī vecākiem. Un es visiem novēlu panākumus 

arī nākamgad gan pircējiem, gan pārdevējiem.  

Aleksa Didenko 

 


