
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2014./2015. mācību gada izdevums Nr. 3 

 

2014. /2015.m.g. I semestra mācību rezultāti 

    Apkopojot izliktos vērtējumus liecībās I semestra 

nobeigumā izrādījās, ka mūsu skolā ir viena skolniece, 

kurai  vērtējumi liecībā ir tikai „izcili” un „teicami” ( 9 

un 10 balles)  - 2.klases skolniece Patrīcija Andrējeva.  

Savukārt vēl  septiņiem skolēniem mācību sasniegumi 

I semestra nobeigumā ir novērtēti tikai ar 7, 8, 9 un 10 

ballēm – Natālijai Vanesai Daņukai, Uldim Aldzeram, 

Rūtai Mamei, Dāvisai Viktorijai Lagzdiņai, Emīlam 

Kristiānam Tiļugam, Marisam Jānim Tiļugam, 

Patrīcijai Ošeniecei. 

„Labākās liecības konkursa” rezultāti 4.-9.klašu 

skolēniem ir sekojoši: 

 Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums Lāsmai 

Ritenei (+2,0 balles), Markusam Ķervim ( + 0,767 

balles), Kristianam Zuļģim( + 0,677 balles) 

 Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums – 9.klasei ( 

+0,406 balles) 

 Visaugstākā vidējā atzīme – Rūtai Mamei ( 9,0); 

Marisam Jānim Tiļugam ( 8,667);Emīlam Kristiānam 

Tiļugam ( 8,455) 

 

 Visaugstākā vidējā 

atzīme – 7.klasei 

(7,083)  

 

 

 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, tikai 12 

skolēniem jeb 42%  skolēnu  no 5.-9.klasei ir  

vērojams vidējās atzīmes pieaugums. Turpretī vidējā 

atzīme samazinājusies ir 17 skolēniem jeb 58 %.  

Ikdienas mācību darba rezultāti nav iepriecinoši, to 

parāda arī nepietiekamie vērtējumi liecībās  8 

skolēniem I semestra nobeigumā.  Tāpēc II semestrī 

visiem skolēniem ir jāpieliek vairāk pūļu, lai savus 

mācību sasniegumus uzlabotu – vairāk mācīties uz 

katru mācību stundu,  atkārtot mācīto tuvojoties 

pārbaudes darbiem, rūpīgāk pildīt mājas darbus, 

apmeklēt konsultācijas katru nedēļu, mācību stundās 

nopietnāk un rūpīgāk  pildīt visus uzdotos mācību 

uzdevumus.  Ieteikums arī vecākiem vairāk uzraudzīt 

un kontrolēt sava bērna sekmes skolā, jo mērķis 

mums ir viens – arvien labāki skolēnu mācību 

sasniegumi. 

Direktore  



 

 

 

 

 
Sniega diena 

Pēc ilgas sniega 
gaidīšanas skolā notika 

Vispasaules Sniega diena. 
Bija daudz dažādas atrakcijas 
laukā un arī pēc tam sporta 

hallē. Laukā mums vajadzēja 
taisīt dažādas sniega skulptūras, piemēram, dabas skatus, 

dzīvnieciņus, sniega pilis, svečturus, un daudz ko citu. Katrai 
klasei bija savs uzdevums. Visi darbi patiešām bija skaisti un 
interesanti. Pēc tam sekoja braukšana ar ragaviņām, kuras 

vilka „Ziemeļbrieži”-spēcīgākie zēni.  Vēlāk visi skolas 
skolēni devās uz sporta halli, kur piedalījās stafetēs, un pēc 
tam saņēma apliecinājumus par piedalīšanos sniega dienā, 

un sniega dienas nozīmītes. Visi bija jauki, priecīgi un 
atraktīvi. Tā bija jauki pavadīta diena. 

Nākamo gadu cerēsim, ka būs daudz sniega un 
tiešām jauka ziema. 

Heidija Brizga 

 

 

Barikāžu 

piemiņas 

pasākums 
Mūsu 

skolā 22.janvārī 

notika vēstures 

stunda par 
barikādēm, kuras 

notika 1991.gadā. 

Sikšņu skolēniem pirms šī pasākuma bija jāraksta 
esejas par to no kurām izvēlējās trīs labākās esejas un 

bija jānolasa šai barikāžu laikam veltītajā stundā. 

Labākie bija Lāsmas, Patrīcijas un Alijas darbi. 

Patrīcija bija sacerējusi pat skaistu dzejoli, Alija un 
Lāsma esejas. Pasākumā dziedāja arī ansamblis 

M.Brauna dziesmu „Saule, Pērkons, Daugava”.  

 Pēc tam rādīja interesantu dokumentālu 
filmiņu par 1991.gada janvāra notikumiem Rīgā. 

Filmas skatīšanās laikā izveidojās arī interesantas 

diskusijas par barikādēm. 
 Katru gadu mūsu skola atzīmē šo notikumu, 

lai mūsu skolas skolēni būtu zinoši par to, kas Latvijā 

noticis. Novēlu vairāk šādus interesantus pasākumus 

par piemiņas dienām mūsu skolā, un tad mēs 
izglītosimies arī izklaidējoties.   

Lāsma Ritene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskursija uz Liepāju.  

24.februārī 5.-9. klases skolnieki devās uz Liepāju 

pie policistiem, ugunsdzēsējiem un pie Jūras spēkiem. 
Vispirms mēs devāmies uz policiju. Tur mums stāstīja kā 

mums jāuzvedas un kā jārīkojas, un ko mums nevajadzētu 

lietot un darīt. Mums parādīja, kur viņi trenējas un kur 
uzturas cietumnieki. Tad mēs devāmies pie 

ugunsdzēsējiem, viņi mums parādīja iekārtas ar kurām viņi 

strādā. Daži no mums uzvilka ugunsdzēsēju tērpus ar 
kuriem viņi dodas izsaukumā. Mūs izveda cauri atpūtas 

telpai, caur treniņu zāli un caur mācību telpu. Tad mēs 

devāmies pie Jūras spēkiem. Viņi nodarbojas ar mīnu 

meklēšanu. Mēs tikām sadalīti divās grupās un tā izvesti pa 
visu kuģi. Uz viņu guļvietām un uz telpām, kur viņi strādā 

uz maiņām. Šim kuģim bija ļoti maza stūre ar kuru vadīt 

kuģi. Un pēc tam mēs devāmies uz mājām. Man šī 
ekskursija patika un es vēlos braukt vēl ar visiem uz 

turieni.  

Daniels Stirna 6.klase 

 

Mums 

policijā 

pastāstīja par 

narkotikām un, 

ka nevar kāpt 

svešās mašīnās 

un nevar stāstīt 

citiem svešiem 

cilvēkiem, ka 

mamma vai 

tētis nopirka 

jaunu mašīnu vai arī ko citu vērtīgu.  

       Tomass Seļivānovs 

 
 

Leļļu teātris. 

Trešdien 28.janvārī 

Rucavas kultūras namā notika 

leļļu teātris. „Saldais sapnis’’. 

Tajā varēja braukt no 1.-

5.klasei. Tas bija Liepājas leļļu 

teātris. Tur stāstīja par to, ka 

vienam puisēnam bija sapnis 
uztaisīt saldumu veikaliņu. 

Puisēna sapnis piepildījās, jo 

viņam palīdzēja draugi. Izrāde 

bija interesanta, jo tika iesaistīti 

skatītāji.  

Kristians Zuļģis.  

 
Mareka Lindes zīmējums 



 

 

 

 
Ēnu diena Latvijas 

valsts 

robežsardzes 

Liepājas pārvaldē 

 
11.februārī 

Sikšņu skolas 

skolēniem no 5.-9. klasei bija iespēja doties uz Liepājas 

robežsardzi, kur robežsargi mūs iepazīstināja ar savu darbu.  
No sākuma mums parādīja prezentāciju par 

robežsargu darbu, bet pēc tam mazu filmiņu. Iepazīstināja 

mūs ar dažādiem kabinetiem un to iekārtojumiem. Tad mēs 
gājām ārā, kur robežsardzes kinologs ar skaistu sunīti 

mums parādīja dažas vienkāršas bet interesantas komandas, 

kuras suns arī izpildīja. Sētā stāvēja dažādas robežsardzes 

mašīnas pie kurām varēja arī nofotografēties. Tālāk 
devāmies uz īslaicīgās aizturēšanas kamerām. 

 Ar mums kopā bija vēl daži bērni no citām 

Liepājas skolām. Pasākuma noslēgumā mums katram 
iedeva atzinības rakstus. Bērni, kuri bija ieradušies 

individuāli, devās līdzi robežsargiem uz ceļu uzraudzīt 

satiksmi un iepazīties tuvāk ar viņu darbu.   
Kristiāna Mame 

 

Dzimtās valodas diena 

 
20.februārī plkst. 12:05 notika Dzimtās valodas 

diena. No 1. - 4. klasei vajadzēja skaitīt Raiņa vai 
Aspazijas dzejoļus. Patrīcija Andrejeva pat noskaitīja divus 

dzejoļus. Bija vēl atbraukuši fotogrāfi un viņi mūs 

fotografēja. Kamēr žūrija lika vērtējumus tikmēr mēs 
dziedājām Raiņa dziesmu „Putniņš uz zara” Tad kad visi 

vērtējumi bija salikti, tad apbalvoja pirmās, otrās un trešās 

vietas. Pirmo vietu guva Natālija Vanesa Daņuka, otro 
vietu – Patrīcija Andrejeva, bet trešo vietu Rūta Mame. Pēc 

apbalvošanas skatījāmies Raiņa un Aspazijas animācijas 

filmu.  

Man patika šis pasākums tāpēc, ka bija ļoti interesants. 
Monta Amanda Mihailova. 

 

 

O.Kalpaka 

piemiņas 

pasākums 

„Airītēs’’ 

 
 Šī gada 6.martā mēs Sikšņu pamatskolas bērni no 4.-

9.klasei devāmies uz Saldus novadu ‘’Airītēm’’. Devāmies 

pieminēt un godināt 1919.gada 6.martā kritušo Oskaru 

Kalpaku. No sākuma mūs izveda nelielā ekskursijā pa muzeju, 

kas ir celts O.Kalpaka piemiņai, jo tieši te ‘’Airītēs’’ viņš pirms 

96 gadiem gāja bojā. Pēc tam mēs varējām apskatīties uz sētu, 

kur vēl bez šī muzeja atrodas sena klētiņa.  Vēlāk, kad plkst. 

sita 12:00 mēs devāmies uz piemiņas pasākumu, kas notika 

turpat ‘’Airītēs’’, pie O.Kalpaka pieminekļa. Bija ieradies 

aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, mūsu Tēvzemes 
galvenie spēki, jaunie jaunsargi, zemessargi. Piemiņas laikā 

jaunie jaunsargi deva solījumu – ‘’Gods kalpot Latvijai’’. Pie 

O.Kalpaka pieminekļa varēja nolikt ziedus un svecītes. Šī 

ekskursija uz „Airītēm’’ mums palīdzēs eksāmenā un pašu labā 

arī tā noderēs, jo mums ir jāzina, kas bija mūsu Tēvzemes – 

Latvijas sargi.  

Patrīcija Ance Ošeniece 

 

Valentīndiena 
Mums skolā 2015.gada 10.februārī notika 

Valentīndiena. Tajā piedalījās 1.-4.klases skolnieki un vēl 
pienāca daži zēni no lielākām klasēm. Meitenēm bija jāizkrāso 

sirsniņa, bet puišiem zieds. Puišiem bija jāizmakšķerē sirsniņas 

uz kurām bija meiteņu vārdi. To meiteņu sirsniņa, kuru kāds 

zēns izmakšķerēja tajai bija jānes zieds. 

 Pirmā spēle bija tāda, kur krēsli bija salikti aplī, kamēr 

skanēja mūzika, bija jāiet riņķī. Bet kad apstājās bija ātri 

jāapsēžas uz kāda brīva krēsla, tam kuram nebija vietas tam 

vajadzēja pamest šo spēli. Citā spēlē kad mūzika skanēja bija 

jādejo uz avīzes un nedrīkstēja nokāpt nost. Kad dziesma 

pārstāja skanēt tad avīzi vajadzēja pārlocīt uz pusi, un tā kamēr 

kāds pāris uzvarēs. Vēl viena spēle bija tāda  kur starp pāri bija 

jāieliek balons un jādejo, balons nedrīkstēja izkrist. Vēl bija 
spēle kur zēnam vai meitenei pie kājas piesēja balonu un citiem 

to vajadzēja uzspridzināt.  

 Man šis pasākums patika tāpēc, ka tur bija interesantas 

spēles un, ka es un Markuss Ķervis kļuvām par Valentīndienas 

uzvarētājiem. Tāpēc, ka mēs centāmies visās spēlēs būt jautri.  

 Man šķiet ka visus pārējos gadus vajadzētu 

Valentīndienas pasākumus, jo tas ir jautri. Es novēlu lai arī jūs 

kādu reizi kļūstat par Valentīndienas uzvarētājiem. 

Dāvisa Lagzdiņa 
 



Mode 2015 – pavasaris 

    Pavasaris jau vairs nav aiz kalniem, laukā zied 

sniegpulkstenīši un ziemas kažokus jau mēs pa lēnam liekam 

nost.  Šogad modē ir militārā tematika un olīvkrāsa. Pavasarī mūs 

izcels burvīgie ziedu raksti. Ziedus dominējot šallēs, jaciņās un 

biksēs. Lai padarītu šo pavasari vēl košāku ieteicams izvēlēties 

košos ziedu rakstus. Šo pavasari atkal no jauna iemīlēsim džinsus 

ar platajiem galiem un garos džinsa svārkus, kurus ieteicams 

izvēlēties jūras zilā krāsā. Protams nevaram aizmirst par šī gada krāsu – sarkano, ko varam 

dominēt visos apģērba gabalos. Modē šo pavasari varēsim arī saskarties ar rūtīm un bārkstīm, 

kas padarīs mūsu stilu nedaudz savādāku un neierastāku.  Siltu jums visiem šo pavasari!  

Patrīcija Ance Ošeniece 

 

Sveicam jubilārus!!! 

       Ģirts Knubis- 27.janvāris 

Alija Djablova 31.janvāris 

Patrīcija Andrejeva 9.februāris 

Mariss Jānis Tiļugs 9.februāris 

Samanta Šteinberga 15.februāris 

Santa Zuļģe 15.februāris 

Markuss Ķervis 6.marts 

Sanija Marta Mihailova 15.marts 

Kristians Zuļģis 22.marts 

 

 

 Avīzīti veidoja redaktora galvenie palīgi-  Alija, Patrīcija un Kristiāna 

 Palīgi – Patrīcija Ošeniece, Dāvisa Lagziņa , Lāsma Ritene, Heidija Brizga, Kristians Zuļģis, Tomass Seļivanovs, Daniels  Stirna, Monta Amanda 
Mihailova, Mareks Linde 

 Konsultants- Sk. Inta Ekte. 

Veseļojies Mariss! 

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 


