
 

2018./2019. mācību gada izdevums Nr. 1 
 

Pirmā skolas diena 

 

Š  ī gada, 3.septembrī skolā notika Zinību 

diena. Tur piedalījās visi Sikšņu 

pamatskolas skolēni, kā arī skolotāji, 

tehniskie darbinieki, un, protams arī 

vecāki. Šogad 1.klasē mācīsies 3 

skolnieki: Agnese Liepniece, Agate 

Grietēna un Adrians Siljānis. Kā jau 

katru gadu 1. klasi zālē ieveda 9.klases 

skolēni. 1. un 4. klases audzinātāja būs 

skolotāja Inta Inne. 2. un 3. klases 

audzinātāja ir skolotāja Valentīna 

Keirāne. 5. un 6. klases audzinātāja būs 

skolotāja Kristīne Inne. 7. un 8. klases 

audzinātājs ir skolotājs Vaclovs 

Malakausks. Un 9. klases audzinātāja 

būs skolotāja Dace Virdziniece. Skolas direktore pagaidām būs - Inga Fiļippova. Lielais ansamblis uzstājās 

ar vairākām skaistām dziesmām. Novēlu visiem veiksmīgu mācību gadu ar labākiem panākumiem un 

labākajiem vērtējumiem! 

Aurēlija Malakauska 

 

Jau vasara prom košā. 

Atkal skola pulcē kopā mūs, 

Un tās balss ir silta, aicinoša.  

Atkal kopā! Blakus turamies! 

Atkal cieši, cieši, roku rokā! 

 

 

 

Sveicam visus skolēnus, skolotājus un vecākus ar jauna mācību gada 

sākšanos! 

Vēlam visiem daudz radošu ideju, lielu darba prieku un veiksmi! 
Avīzes redkolēģija 

 

 



 

Sporta diena Bernātos   
 

Sporta diena notika 5. septembrī Bernātos pie 

jūras. Mēs izbraucām no skolas pulksten 9:20. 

Ierodoties mums Bernātos, ar kājām vēl bija 

jānoiet 1 km līdz jūrai. Kuri vēlējās, varēja iet 

jūrā peldēties. Bija arī smilšu piļu veidošanas 

konkurss. Daudzi taisīja apbrīnojamas smilšu 

pilis. Vēl bija iespēja spēlēt volejbolu, vai arī 

vienkārši izbaudīt laiku pie jūras svaigā gaisā. 

Noslēgumā skolotāji nofotografēja katra 

veidoto smilšu pili. 

Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 

 

Pārgājiens caur purvu 
 

Dunikas purvā izbūvētā purva laipa 

stiepjas ~4,5 km garumā, šķērsojot 

Tīrspurvu. Šis purvs būs lieliska vieta 

nesteidzīgai meditatīvai pastaigai 

klusumā. Mēs visi skolas skolēni bijām 

aizbraukuši uz purva pastaigāt pa 

laipām.  Pārgājiena ilgums bija 

apmēram 2 stundas, tas bija 

interesanti. Kad mēs visu izgājām, tad 

visi skolnieki cepa uz ugunskuru desas. 

Ceļā visiem bija interesanti un daudz 

ko jaunu  uzzinājām. Reti, kurš iziet šo 

garo taku, bet mēs to izdarījām. 

Dāvis Hopovs 

 

 

 

Ražas izstāde 
 

Šī gada 25. - 26. septembrim bija jāatnes uz skolu ziedu pušķītis, vai kāds veidojums no paša novāktās 

rudens ražas. Piedalījās daudz bērni šajā ražas izstādē. Ražas izstāde bija jānovērtē kopā ar Dzejas 

dienām. Visi nobalsoja par savu mīļāko un viņuprāt skaistāko veidojumu. Visiem bija pateicības un tiem, 

par kuriem nobalsoja par vislabāko tiem bija arī salduma balviņa. 

Patrīcija Andrejeva 

 

 



DZEJAS DIENA 
  

 Dzejas dienas notika 26. septembra pēcpusdienā Sikšņu skolas zālē. Piedalījās visi skolnieki – jaunie 

dzejnieki, un neveicās ar dzejoļu sacerēšanu, varēja nolasīt savu mīļāko dzejoli. Kopumā 29 skolēni bija 

sacerējuši savu dzejoli. Daudz dzejoļu bija par rudeni, ražas noņemšanu, āboliem un dārzeņiem. Bija kas 

skaitīja arī par dzīvnieciņiem. 

  Izrādās, ka mūsu skolas lokā dzejoļus nedomā tikai skolnieki, bet arī latviešu valodas skolotāja – Daina 

Freiberga, ko dara jau ilgu laiku. Dzejas dienās viņa mums izlasīja savus 5 skaistos dzejoļus. 

  Kad dzejoļi tika deklamēti, vienu mācību stundu visiem bija uzdots kāds uzdevums. Katrs izlozēja darba 

lapu, uz kuras bija bilde. Piemēram, ja tu saņēmi bildīti ar kaķi, tad bija jāuzraksta dzejolis par kaķi, 

vismaz 4 rindiņas. Vēl katram bija jāaiziet pie lielas lapas uz, kuras bija uzzīmēta vāze, un katram blakus 

bija jāpiezīmē kāds zieds un iekšā jāieraksta savs vārds. 

Dāvisa Viktorija Lagdiņa 

  

      Gailene 

  

Vakar tik vārga, 

Šodien uz kājām. 

Un ceļo man grozā 

Līdzi uz mājām. 

 

Visiem pa draugam 

Šī meža meitenīte. 

Kas viņa tāda? 

Gailenīte! 

       Karīna Gerkena 

 

Rudens 

 

Aukstais rudens vējiņš pūš, 

Lapas krāsoties sāk. 

Rudenī lapas birst, 

Jo tās izrādīties grib. 

Cita sārta, cita zeltaina. 

Tās rudeni dara priecīgu. 

Evelīna Glužģe 

 

 

Suns Duksis 

 

 Duksis stipri rēja, 

Lai mūk projām visi zagļi, 

Kuri naktī klīst pa ciemu, 

Citu mantas meklēdami. 

                Rainers Keirāns 

 

Rudens 
 

Rudenī ir lapkritis, 

Lapas: sarkanas, brūnas, 

Dzeltenas un oranžas, - 

Lapas virpuļo virpuļiem. 

 

Skolā jāsāk iet, 

Mācīties un spēlēties. 

Septembris ir klāt – 

Draugus satikt varēs! 

 

 Patrīcija Andrejeva 

 

  



 

 Zirdziņš 

 

Kas tas, kurš skrien ar vēju? 

Kas tas, kurš sit pret zemi ar kājām? 

Tas mūsu skrējējs zirdziņš, 

Stiprais mūsu vilcējiņš. 

 

No kurienes tas radies? 

No kurienes tas gājis? 

Mūsu ķēvītes un kumeliņi, 

Tie mūsu mīlulīši. 

 

Tie ir tik krāsaini, 

Skaisti un mīļi. 

Tie skrien pāri pļavām, 

Un augstiem kalniem. 

 

Tie augstie kalni drebēja, 

Tie putni aizlidoja. 

Redzot, dzirdot, 

Mūsu savvaļas zirgus. 

 

Tajos melnos kalnos, 

Kur, draud briesmas un plēsoņas, 

Skraida baltie, gaišie zirdziņi. 

 

Aurēlija Malakauska 

 

Putni 

 

Kurš gan zina cik daudz to putnu, 

 ja katru reizi redzi citu.  

Strazdi, zīlītes, sarkanrīklītes,  

tie man labi draugi ir.  

Katram putnam sava dziesma,  

vienam skaļa otram klusa,  

vienam gara otram īsa. 

Katram putnam sava ligzda,  

vienam liela, otram maza. 

Vienam augstu, otram zemu. 

Katram putnam sava ola,  

vienam liela, otram maza, 

vienam krāsaina, citam raiba... 

Bet es pats, kā putns debesīs. 

 

Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 

Zīlīte 

  

Saule ar mākoni, 

 kūleni meta, 

 zīles kabatās bira. 

 

 Burti un cipari 

 somā krita. 

 

 Debesis skaidras 

 plašākas 

 sita. 

 

 Zīlīte krita šurpu turp, 

 bet ar laimīgām sejām krita, 

 gaidīdamas savu laimīgo dienu.   

 

Eva Saulīte 

 

 

Sarkanais ābols un ezis 
 

Sarkani āboli krīt! 

Ezītim virsū krīt... 

Ezītis nobijies, ietinies kamolā? 

Ezītis paskatās – sarkans ābolītis, 

Nes mājās ābolīti ezīšiem. 

 

Ezīši priecīgi smaida līdz ausīm. 

Ābols tik salds un gards; 

Ezīši paēduši pilnu puncīti. 

Visi eži saldu miegu guļ... 

 

Sanija Marta Mihailova 

 

 

 



Tēvu diena  

 

Šogad 14.septembrī plkst. 13:00 notika 

Tēvu dienas pasākums pie Sikšņu 

pamatskolas, kuru vadīja skolotājs Vaclovs  

Malakausks. 

Pasākuma norises laikā notika sportiskas 

aktivitātes, kurās piedalījās gan tēti un 

skolas bērni. Tad, kad bija izietas visas 

aktivitātes, tad lapiņas ar punktu skaitu bija 

jānodod skolotājai Aijai Dejus. 

Tad, kad tas bija izdarīts - notika aktivitātes 

pa komandām, visi dalībnieki tika sadalīti 

trīs komandās. Katrā komandā bija divi tēvi 

un pārējie skolnieki. Pēc pārtraukuma 

skolas pagalmā notika apbalvošana. 

No tēviem 1.vietu ieguva Jānis Vidējais, 2. 

vietu ieguva Edgars Kļava, un 3.vietu ieguva Andris Alksnis.  

Pēc tēvu apbalvošanas, apbalvoja skolniekus, kuri katrā klašu grupā ieguva labākos rezultātus - Evu Saulīti, 

Tomasu Seļivānovu, Emīlu Kristiānu Tiļugu, Aleksu Aleksandru Robežnieku, Danielu Pičkurovu, Raineru 

Keirānu, Robertu Alksni un Adrianu Siljāni. 

Paldies tētiem, kuri atrada brīvu laiku ierasties uz šo pasākumu, lai pavadītu laiku kopā ar saviem bērniem! 

Līga Aldzere 

 

Olimpiskā diena 
 

Šī gada 21. septembrī pulksten 11:00 visā Latvijā notika Olimpiskā diena, bet mūsu skolā notika 

13.00 sporta hallē. 

Sākumā visi vingrojām pie dziesmas „Varbūt šodien, varbūt rīt”. Šogad deja bija viena no 

vieglākajām. Bija ļoti jautri! Pēc 

dejošanas tika sadalītas trīs 

komandas. Komandām vajadzēja 

pildīt stafetes. Visi uzvarēja, tas bija 

ļoti jauki! Pēc tam sporta skolotājs 

sadalīja komandas basketbola 

spēlei. Meitenes un zēni bija 

atsevišķās komandās. Kad beidzās 

basketbola spēles, skolotājs 

apsveica ar diplomu, katru skolēnu, 

kurš piedalījās olimpiskā dienā. Un, 

protams, ikgadējā tradīcija - 

fotografējāmies pie olimpiskā 

karoga. Sikšņu skolas skolēniem 

ļoti patika šādā veidā izkustēties, 

neierastāk, atšķirīgāk nekā ikdienā. 

Mums patika šis pasākums! 

Monta Amanda Mihailova 

 

 



Baseina apmeklēšana 
 

Mūsu skolas skolēniem ir piedāvāta iespēja apmeklēt baseinu Liepājas 8. vidusskolā, kurā treneri veic 

peldēšanas apmācības. Uz baseinu braucam katru otro ceturtdienu. Brauc skolēni no 2. – 9. klasei. Visi 

skolēni nevarēja piedalīties, jo var tikai zināms skaits pieteikties apmācībām. Otrajā semestrī varēs 

piedalīties pārējie skolnieki. Skolēni tiek sadalīti divās grupās – mazie un lieli. Mazie bērni mācās peldēt 

seklākajā baseinā un lielākie skolēni mācās peldēt instruktoru pavadībā dziļākā baseinā, kurš ir 1.70 m dziļš. 

Uz baseinu līdzi ir jāņem dvielis, peldbrilles, peldcepure, švammīte, gumijas čības, dušas želeja un meitenēm 

peldkostīms un zēniem peldbikses. Izbraukšana ir 12:00 un atgriešanas skola ap 15:00. 

Viktorija Aldzere 

 

Iededz gaismu sirdī 
                 

 Šis pasākums notika 

gan Sikšņu tautas namā 

un Rucavas tautas namā. 

Tas paredzēts bija 

visiem Rucavas novada 

senioriem. Tas ir ļoti 

jauki! 

                 Sākumā šis 

pasākums bija Sikšņu 

tautas namā 9. oktobrī. 

Meitenes un zēni 

dziedāja dziesmas, un 

Rainers skaitīja skaistu 

pasaku! Sākumā mēs ar 

Rucavas bērniem 

dziedājām dziesmu un 

beigās arī mums bija 

kopdziesma. Tas bija 

ļoti jauki! Pēc tam 

uzstājās Rucavas skolēni 

ar savām dziesmām un 

melodijām. Man ļoti 

patika „Ķocīša” priekšnesums! Pēc tam mācītājs Bērze-Bērziņš stāstīja, ko nozīmē gaisma. Man ļoti šis 

stāstījums iekrita sirdī. Pēc pasākuma beigšanās iedevām senioriem maisiņu ar konfektēm un bērnu 

paštaisītu svečturi no māla. Mēs sataisījām ļoti daudz svečturus. Tas bija no sirds! Mēs bijām Rucavas tautas 

namā 16. oktobrī. Un uzstājāmies ar to pašu, bet šoreiz bija pirmie Rucavas bērni. 

                 Man ļoti patika šis pasākums! Senioriem tas bija ļoti mīļi! Nākamgad arī varētu iepriecināt 

seniorus. 

Monta Amanda Mihailova 

 

 

 

 

 



 

PADOMI vecākiem, kā izveidot drošu spēļu vidi jūsu bērnam: 

 Parādiet bērnam, kā var “bloķēt” spēlētājus vai ziņot par pārkāpumiem spēles vietnēs/lietotnēs. Mudiniet 

bērnu bloķēt spēlētājus, kuri izturas pret viņiem nejauki.  

 Neļaujiet bērnam spēļu vidēs ieslēgt kameru un sarunāties ar nezināmām personām. Citi spēlētāji var šādi 

aizvainot un pazemot jūsu bērnu, sūtot balss un video ziņas. 

 Lietojiet vecāku kontroles rīkus Pārbaudiet, kādam vecumam spēle ir paredzēta. Šī informācija ir pieejama 

spēles vietnē vai spēles lietošanas noteikumos (angļu val. — Terms of Service).  

 Meklējiet spēles aprakstu vai kopsavilkumu, lai noskaidrotu, par ko ir šī spēle. 

 Pārbaudiet interneta meklētājprogrammās informāciju, ko dažādos forumos vai aprakstos par konkrēto 

spēli ir rakstījuši spēlētāji, vecāki vai, iespējams, bērnu tiesības sargājošas iestādes.  

 Vienojieties ar bērnu par laiku — cik minūtes dienā vai stundas nedēļā bērns var pavadīt, spēlējot spēles.  

 Lieciet bērnam pārtraukt spēlēt, ja viņš paliek agresīvs, dusmīgs un nekontrolējams.  

 Brīdiniet savu bērnu nekādā ziņā neizpaust privātu informāciju par sevi citiem spēlētājiem — vārdu, uzvārdu, 

adresi, informāciju par ģimeni u.tml. Ja svešinieks pieprasa atklāt savus personas datus, bērnam nekavējoties 

jāziņo vecākiem.  

 Pārliecinieties, ka bērns spēļu vidē darbojas, neatklājot savu īsto vārdu, uzvārdu, bet izmanto lietotājvārdu 

(username).  

 Instalējiet jaunāko drošības programmatūru ierīcēs, kurās tiek spēlēta spēle, lai aizsargātu to pret vīrusiem, 

ļaunprogrammatūru un citiem tiešsaistes draudiem.  

 Pārraugiet laiku, ko bērns pavada spēlē un vērojiet viņa uzvedību kopumā — vai spēle neietekmē skolas un 

ikdienas aktivitātes, kā arī sociālās uzvedības izmaiņas. 

 Brīdiniet bērnu nevērt vaļā svešinieku sūtītās tīmekļa saites.  

 Brīdiniet bērnu nekādā gadījumā netikties ar spēlētājiem, ja tos nekad nav satikuši reālajā dzīvē. 

 Informējiet savu bērnu, ka viņam jāziņo vecākiem, ja kāds spēlētājs viņu cenšas iebiedēt, draud, aizvaino, 

aicina tikties ārpus spēles, sūta aizdomīgas saites, izrāda pārāk lielu interesi u.tml.  

 Ziņojiet par neatbilstošu uzvedību, izmantojot spēles vai lietotnes atsauksmju lapu vai sūdzībām un 

ziņojumiem paredzētās formas spēļu vietnēs.  

 Pārtrauciet saziņu vai mainiet sava bērna tiešsaistes ID, ja kaut kas spēlē šķiet aizdomīgs un bērnam liek 

justies neērti.  

 , lai ierobežotu piekļuvi noteiktām vietnēm un saturam, kā arī novērstu pirkumus spēļu lietotņu veikalā.  

 Lietojiet privātuma un drošības iestatījumus spēles vidēs, lai ierobežotu riskus un apdraudējumus, ar kuriem 

jūsu bērns var saskarties. 

Pārpublicēts no: drossinternets.lv 

 

 

 



      Septembris 

Gvido Zuļģis 

Kristians Anrijs Baikovskis 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

Gintāre Malakauska 

Monta Amanda Mihailova 

         Oktobris 

Daniela Šokolaite 

Līga Beņuše 

Daniels Pičkurovs 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redaktors – Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 Palīgi – Viktorija Aldzere, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Monta Amanda Mihailova, Dāvis Hopovs, Patrīcija Andrejeva, Līga Aldzere, Aurēli ja Malakauska. 

 Konsultants – Sk. Dace Virdziniece 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet Montai 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 

 


