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1. semestra mācību sasniegumi. 

1.semestra nobeigumā labi un teicami mācību 

sasniegumi bija sekojošiem skolēniem:  

Patrīcijai Andrējevai ( 1.klase), Viktorijai 

Aldzerei (2.klase), Rūtai Mamei ( 3.klase), Emīlam 

Kristiānam Tiļugam ( 4.klase), Marisam Jānim 

Tiļugam ( 6.kase).  

„Labākās liecības konkursa” uzvarētāji : 

* Visaugstākā vidējā atzīme: 

        1.vieta – Mariss Jānis Tiļugs ( 8,929) 

        2.vieta – Emīls Kristiāns Tiļugs (8,333) 

         3.vieta – Patrīcija Ance Ošeniece (8,267) 

* Klase ar visaugstāko vidējo atzīmi – 6.klase ( 8,143) 

* Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums: 

      1.vieta – Kitija Meldere ( + 0,734) 

       2.vieta – Agija Paspārne –(+ 0,733) 

      3.vieta – Kaspars Lipnevičs (+0,613)   

* Klase ar vislielāko vidējās atzīmes pieaugumu – 

8.klase (+ 0,223)    

 

 

 

Sniega diena Sikšņos! 

   Kopš 2012.gada  Starptautiskā 

Slēpošanas federācija janvārī visā 

pasaulē aicina organizēt Sniega 

dienu, lai rosinātu  bērnu un jauniešu, kā  arī viņu vecāku interesi 

par aktīvām sportiskām nodarbībām laukā svaigā gaisā arī 

ziemas periodā. Pasaules Sniega dienas organizētāji Latvijā ir 

Latvijas Slēpošanas savienība un Latvijas Olimpiskā komiteja. 

Šogad Sniega dienas pasākumi notika 43 novados, pavisam 55 

norises vietās visā Latvijā. Arī Sikšņu pamatskola atsaucās 

piedāvājumam un 17.janvārī organizēja Sniega dienu Sikšņos. 

Tā kā sniega pie mums nav īpaši daudz un sals visas dienas 

garumā itin stipri knieba vaigos, tad mēs laukā pavadījām vien 

neilgu brīdi – katra klase skolas dārzā sniegā veidoja krāsainus 

zīmējumus pēc izlozētajām tēmām. Pēc tam sporta zālē sporta 

skolotāja un Sniega dienas organizētāja  Vaclova Malakauska 

vadībā notika sacensības jauktajam komandām dažādās jautrās 

ziemīgās stafetēs – sniega bumbu velšanā , nešanā un mešanā, 

slēpošanā, ragaviņu vilkšanā, hokeja ripas vadīšanā. Lai arī  

hokeja ripa bija ļoti līdzīga florbola bumbiņai un sniega bumbas 

šoreiz bija piepūšamas, slēpes no papīra, ragaviņas no maisa un 

tajās sēdēja nevis skolasbiedrs, bet kārtīga pildbumba, taču tas 

nemazināja darboties gribu un sportisko aktivitāšu prieku, un 

cerams arī iedvesmu īstiem ziemas priekiem un ziemas 

sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā. Sniega dienas turpinājumā  

notika florbola turnīrs gan 5.-9.klašu skolēniem, gan arī mazāko 

klašu bērniem. Noslēgumā katrs pasākuma dalībnieks saņēma 

Apliecinājumu par dalību Pasaules Sniega dienā, stafešu 

uzvarētāji un komandu kapteiņi arī nelielu piemiņas balvu, bet 

skolai glabāšanā tika Sniega dienas kauss.  

 



Valsts pārbaudes darbi 2013./2014.mācību gadā 

3.klase jau savus valsts pārbaudes darbus aizvadījusi. 

6.klasei: 

* Latviešu valoda – mutvārdu daļa 15.04. plkst. 10.10; 

rakstu daļa – 07.05.  

*  Matemātika – 13.05. 

* Dabaszinības – 20.05. 

9.klasei: 

* Latviešu valoda – rakstu daļa 21.05.; mutvārdu daļa – 

22.05. 

* Svešvaloda – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 28.05. 

* Matemātika – 06.06. 

* Latvijas un pasaules vēsture – 10.06. 

Par 3.klases valsts diagnosticējošo darbu rezultātiem 

   Šogad pirmo gadu valsts pārbaudījums 3.klasei 

vairs nav kā ieskaite, bet ir kā diagnosticējošais darbs. 
Diagnosticējošos darbus veido Valsts izglītības satura 

centra speciālisti un tie skolām tiek piegādāti 

elektroniski. Diagnosticējošie darbi ietver tikai daļu no 
mācību priekšmetu standartā iekļautajām prasībām  

skolēna konkrētu zināšanu un prasmju pārbaudei. Tātad 

tā mērķis ir diagnosticēt tā brīža skolēnu zināšanas un 
prasmes ar nolūku tās pilnveidot. Šogad pirmo gadu 

3.klases valsts pārbaudes darbi netiek novērtēti ar 

ballēm. Izpildītajos uzdevumos iegūtie punkti tiek 

saskaitīti kopā un rezultāts izteikts procentos. 3.klases 
diagnosticējošie darbi jau notikuši – latviešu valodā 4.un 

5.februārī, bet matemātikā – 11.februārī. 

Latviešu valodas diagnosticējošais darbs 

sastāvēja no 5 daļām – klausīšanās, lasīšana, valodas 

pareizs lietojums, rakstīšanas un mutvārdu jeb runāšanas 
daļas. Diagnosticējošā darba rezultātus var vērtēt kā 

labus, jo klases vidējais apguves rādītājs ir 75,5 %. 

Matemātikas diagnosticējošajā darbā tika 
pārbaudītas zināšanas un prasmes darboties ar skaitļiem 

un izpildīt visas četras matemātiskās darbības ar tiem, 

prast risināt saistīto pierakstu, prast uzzīmēt pēc 
dotajiem nosacījumiem lauztu līniju un aprēķināt tās 

garumu, izpildīt darbības ar mērvienībām un tās 

salīdzināt. Diagnosticējošā darba rezultāti optimāli, 
klases vidējais apguves rādītājs – 61,6 %. 

 

 

Intervija ar skolotāju Kristīni Inni. 

1.Vai jums patīk mācīt bērnus? 

Patīk. 

2.Vai ir viegli mācīt bērnus? 

Ja bērni grib mācīties, tad ir viegli. 

3.Vai jūs esat bijusi kādas klases audzinātāja? 

Esmu bijusi klases audzinātāja 14 jaukiem 

skolēniem un arī tagad esmu audzinātāja 9 

skolēniem. 

4.Vai ir interesanti mācīt bērnus? 

Ir interesanti. 

5.Vai jūs esat mācījusi kādas citas stundas 

izņemot mūziku? 

Esmu mācījusi Balto stundu - ticības stundu. 

6. Ja būtu izvēle, kādu citu mācību priekšmetu 

jūs vēlētos mācīt? 

Paliktu pie mūzikas.  

7.Ja jums būtu izvēle, kuru no Sikšņu skolas 

klasēm jūs gribētu mācīt kā audzinātāja? 

Nemāku pateikt. 

8.Ar kuru Sikšņu skolas klasi jums visvieglāk 

strādāt? 

Ja bērni grib, tad ar visām klasēm ir viegli 

strādāt. 

9.Kurš jums ir mīļākais instruments? 

Saksofons 

Paldies par interviju: Ivars Lipnevičs 

 



 
VĒSTURES IZSTĀDE 

 

  6. janvārī Nīcas vidusskolas ziemas 
dārzā notika izstāde "Sibīrijā 
rakstītas vēstules uz 
bērza tāss". Uz to mēs, 
Sikšņu pamatskola, 
devāmies iegūt 
interesantu informāciju 
un jaunas zināšanas. 

Nīcas vēstures 
skolotāja sniedza 
informāciju par 
deportācijas laiku un dzīvi 
Sibīrijā, tika stāstīts par 10 cilvēku 
likteņiem un viņu rakstītajām vēstulēm. Pie katra 
no cilvēkiem bija viņa rakstītā vēstule uz bērza 
tāss un aprakstīts par viņa gaitām.  
Bērni ļoti uzmanīga klausījās un vēroja izstādi. Šis 
bija interesants pasākums mums visiem. 

Agija Paspārne 

 
Zēnu diena + Valentīna diena 

Šogad kā jau katru gadu 
mūsu skolā norisinājās zēnu diena. 

Šoreiz tā bija Valentīna dienas 

noskaņās.  
Ciemos bija uzaicinātas trīs kaimiņu 

skolas: Bārtas skola, Rucavas skola, 

Kalētu skola un, protams, mēs 

Sikšņu skola. Komandas sastāvā 
bija 5 zēni no skolas. Zēniem bija jāizpilda 

dažādi āķīgi uzdevumi. Negāja viegli, bet visi tika galā. 

Rezultātā uzvarēja Kalētu skolas komanda, bet pēdējā 
vietā diemžēl palikām mēs.  

Šogad uzsākām jaunu tradīciju- pasniedzām ”ceļojošo 

kausu”. 
Tas nozīmē, ka katru gadu kauss pāries pie attiecīgā 

uzvarētāja (varbūt arī atgriezīsies pie mums).  

Vēlāk sekoja disene! Izdancojās visi ar slapjām galvām. 

Pasākums bija izdevies!!!  
Kristiāna Mame 

 
Florbola sacensības. 

Šogad no 3. marta sākas florbola sacensības starp 

klasēm. Komandas veido no 9.– 4. klasei. 
Komandu nosaukumi: 

   8./9.kl - Tagīīīl 

6./7.kl nr.1 - Sapņu komanda. 

6./7.kl nr.2 - Mednieki. 

5.kl - Dinamo Rīga. 

4.kl - Niknie. 

 

Par rezultātiem 

nākošajā 

numurā. 

 
Ivars Lipnevičs 

 

 

 

 

Brauciens uz simfoniskā orķestra koncertu. 

Šī gada 3.martā Sikšņu pamatskolas daži 

bērni par aktīvu piedalīšanos ārpusstundu 

pasākumos un labām sekmēm mācībās varēja tikt 

uz simfonisko pasaku „Pēterītis un vilks”. 

Sākumā mūs iepazīstināja ar instrumentiem, kuri 

attēloja noteiktu personu. Pēc pasakas 

noklausīšanās bija iespēja bērniem iznākt 

priekšā un iemācīties dažus diriģentu 

elementus. Mums bija tas prieciņš, ka no mūsu 

skolas Alija Djablova, es, tiku līdz pat 

konkursa beigām. Es varēju diriģēt ansambli, 

kamēr citi skolēni iejutās pasaku tēlu lomās. Tas 

man bija liels prieks! Patīk aizbraukt uz šādiem 

pasākumiem!  

Alija Djablova  

 

 

 

 

 

 

 

Valentīndiena mazajiem 
Valentīndiena ir nosaukta par 

godu Valentīnam , mīlētāju 

aizbildnim. Viena no leģendām vēsta, 

ka Valentīns esot bijis senās Romas 

priesteris. 

Arī mūsu skolā svinēja šos svētkus par 

godu Valentīnam. Mēs spēlējām dažādas spēles: 

bija jākāpj uz avīzēm un no lielākas uz mazāku 

avīzi. Tur bija jābūt pa pāriem, puisis un meitene. 

Vēl gājām vilcieniņā. Tad  bija disene.  

Spēles un diseni mums sagatavoja un 

novadīja  Alija, Patrīcija un Markuss Ķervis, arī 

citi no 6.un 7.klases palīdzēja. Titulu Valentīns un 

Valentīna ieguva Emīls Knubis un Karīna 

Seļivānova. Par tiem varēja kļūt tikai aktīvākie.  

Mums liekas, ka bija forša Valentīndiena. 
Gintāre Malakauska un 

 Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 



 

Pārīšu diena Bārtā 

Pārīšu diena notika 21.februārī, Bārtas kultūras 

namā. No katras skolas vajadzēja uztaisīt komandu no 3 

zēniem un 3 meitenēm. No mūsu skolas komandā piedalījās 

no meitenēm Lāsma, Arta, Kristiāna, bet no zēniem Atis, 

Kārlis, Ivars. Visas aktivitātes, kas notika Bārtā, bija saistītas 

ar ziemas olimpiskajām spēlēm. Pirmajam sešiniekam 

sniedza saldumu balviņas. No mūsu skolas pirmajā sešiniekā 

iekļuva Kristiāna ar savu partneri. Diviem pāriem, kuri dalīja 

3.un 4. vietu vajadzēja dziedāt karaoki. Bet pirmajām trijām 

vietām bija no koka izgatavotas medaļas. Vēlāk sekoja forša 

disenīte. 

                Kitija Meldere 9. klase 

Zvirbulis 2014 

Šogad 20.februārī notika skatuves runas 

konkurss „Zvirbulis 2014”. Divas nedēļas pirms lielā 

pasākuma notika konkurss klasēs. Mēs skaitījām pašu 

sameklētus dzejoļus un prozas darbus. Tad no klasēm 

izvēlējās labākos, kas uzstājās skolas konkursā. Tajā 

1.vietu ieguva Heidija Brizga, 2.vietu Monta Amanda 

Mihailova un 3. vietu ieguva Rūta Mame. Šīs meitenes un 

vēl Kristiāna Mame, Patrīcija Ance Ošeniece, Ēriks 

Glužģis, Atis Šteindals, Arta Šimkute, Patrīcija Andrējeva 

pārstāvēja mūsu skolu Rucavas novada konkursā. 

Rezultātā uz Kurzemes reģionu Rucavas novadu 

pārstāvēt dosies Patrīcija Ance 

Ošeniece. 

 Turēsim īkšķus!! 

Kristiāna Mame 

Projektu diena 

Šogad mūsu skolā bija Projekta 

diena. Tajā skolēniem 

vajadzēja prezentēt savu 

projekta darbu-masku. Skolēni bija sagatavojuši 

brīnišķīgus un skaistus darbus. Bija šādas maskas: 

indiānis, klauni,  puteklīte, mākslinieks, Super 

Mario, dažādi dzīvnieki -Runcis zābakos, ēzelis, 

kaza, kaķi, suņi, lāči, trollis, panda, tīģeris, 

Kaķsieviete, kā arī Misters Bīns, Pepija Garzeķe, 

reklāmu stabs, raganas, zemessargs, velni, Šreka 

ģimene ar draugiem, Smurfete, ārsts, Hello 

Kitty,roboti, sniegpārsliņa, zvaigznīte, Zorro, Nakts 

Nāve, pirāts, meža gariņš, mūmija, sēne, lieldienu 

ola, spoks. Maskas vērtēja visa skola, diemžēl daži 

nevērtēja godīgi. Bija interesanti, jo daži uzdeva 

jautājumus, uz kuriem vajadzēja atbildēt, lai tiktu 

pie konfektēm. Visiem šis pasākums patika,  

vajadzētu atkārtot! 

Heidija Brizga 

 

Meiteņu diena Rucavā 

   Meiteņu diena Rucavā notika vienu dienu 

pirms Starptautiskās Sieviešu dienas, 7.marta . Mūsu 

skolu pārstāvēja Alija, Patrīcija, Kristiāna, Santa, Arta. 

Viņām iepriekš bija jāsagatavo muzikāls 

priekšnesums, tas arī lieliski izdevās.  Komanda tika 

sadalīta vairākas daļās: Ausis, Deguns, Mēles, Rokas, 

Acis! Katram bija jāveic atbilstošs uzdevums- 

jāsagaršo, jāsasmaržo, jāsatausta, jāsadzird. Un beigās 

āķīgais uzdevums ar āboliem.  

Lai skatītājiem būtu interesanti, viņiem 

iedeva lapiņu ar nosaukumu „BINGO”. Katram 

zēnam bija jāiegūst meiteņu vārdi pareizā secībā! 

Uzvarētāji bija: Markuss Ķervis un Kārlis Vamzis un 

2 no Rucavas pamatskolas.  Žūrijās pārstāvis bija 

Ēriks Glužģis. Komandu atbildes bija dažādas, arī 

bezsakarīgas.  Paldies Rucavai par skolu uzņemšanu! 

Ēriks Glužģis. 

„Airītēs” 

Kā jau katru gadu, Skrundas novada 

„Airītēs”, 6.martā ir svinīgs pasākums par godu 

O.Kalpaka piemiņai. Šogad arī jaunsargi no Kalētu 

un Sikšņu pamatskolām tajā piedalījās. Uz 

pasākumu bija ieradušies Aizsardzības ministrs R. 

Vējonis, daudzas augsta ranga stāvošas 

militārpersonas. Bija iespēja arī apskatīt O. Kalpaka 

muzeju. Pa muzeju mūs izveda gids. Gids mums 

izstāstīja par O.Kalpaku. parakstījāmies  O.Kalpaka 

atmiņu grāmatā. Uz „Airītēm” brauca tie jaunsargi, 

kuri gribēja dot jaunsarga solījumu. No mūsu skolas 

brauca Alija, Kristiāna, Heidija, Mariss, Oskars, Ivars 

un Kārlis. Daži jau tur bija bijuši, bet tomēr viņi atkal 

gribēja piedalīties. Mēs braucām kopā ar Kalētu un 

Virgas skolēniem.  Atpakaļ ceļš bija tāds jautrāks, 

nekā braucot 

turp. 

Alija 

Djablova. 

 



 

Janvārī  

Alija Djablova 

Ģirts Knubis 

 

Februārī 

Mariss Jānis Tiļugs 

Patrīcija Andrējeva 

Samanta Šternberga 

Santa Zuļģe 

 

Martā 

Sanija Marta Mihailova 

Kristians Zuļģis 

Markuss Ķervis 

Agija Paspārne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavasara mode 2014 

Šī pavasara sezona nāk ar daudz un 

dažādiem jaunumiem. Tas ir laiks, kad apģērba 

krāsām tiek piešķirta lielāka nozīme. 

Populārākās šīs sezonas krāsas ir pasteļtoņu 

krāsu kombinācijas, violetā, rozā, maigi 

dzeltenā, baltā, zelta, baltās un melnās krāsas 

kombinācijas, citrusa oranžā, dabas zaļā.  

Meitenēm šopavasar aktuālas īsas 

žaketes, platas bikses, svārki, kuri beidzas virs 

potītes, vienkrāsaini pavasara džemperi, 60to 

gadu blūzes, pamanāmas rotas, mēteļi bez 

apkakles, lielizmēra rotājumi uz apģērba, T-

veida silueta kleitas, mežģīnes, kvadrāti, kupli 

svārki, kreklkleitas un, protams, ziedu motīvi. 

Puišiem pavasarī aktuālas būs spilgtās 

krāsas un svītras, divrindu pogājums gan 

klasiskiem, gan sportiskiem uzvalkiem, gan arī 

mēteļiem un vestēm. Šorti un uzvalki (divi 

vienā), pilotu jakas, platas bikses, 

bezformīgi krekli, koši zilā krāsa. 

 

Katru decembri krāsu 

klasifikators Pantone izziņo nākamā 

gada krāsu, ko ar nepacietību gaida 

visa modes industrija. Šoreiz tas ir 

košs un dzīvespriecīgs violetais tonis, kas jau 

nokristīts par „starojošo orhideju”. Šosezon 

pelēks - jaunā klasika! 

 

 

 

Redaktore – Alija Djablova 

Redaktores palīgs tehniskos jautājumos- Mariss Jānis Tiļugs. 

Palīgi- Patrīcija Ance Ošeniece, Kristiāna Mame, Oskars Veidemanis, Heidija Brizga, Atis Šteindals, Ivars 

Lipnevičs. 

Konsultants- Sk. Inta Ekte. 

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

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

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

 



 


