
Par šī gada devītajiem. 

Agija – Ļoti jauka, izpalīdzīga un draudzīga meitene. Arī 

nopietna. Patīk spēlēt basketbolu. Dažreiz var ātri 

aizkaitināt. Nepatīk, ja ir daudz stundas. Ar Agiju var 

pajokot. Agijai patīk jautri, atklāti un sabiedriski cilveki. 

Ļoti laba padomdevēja. Iesaistās dažādos pasākumos. Ļoti 

labas idejas. 

Kitija – Neprātīgi traka meitene. Jautra un forša. Ļoti 

apzinīga un mērķtiecīga. Dažreiz kašķīga un tracinoša. 

Patīk daudz jokot un smieties. Ar savu Es. Nepatīk, kad 

kāds kaut ko aizrāda. Uzlabo garastāvokli gan klasei, gan 

skolotājai. Cenšas būt sabiedriska. Iesaistās dažādos 

pasākumos. Patīk tusēt ar draugiem. 

Jānis L. - Dažreiz nopietns, bet tajā pašā laikā arī jauks 

cilvēks. Dažreiz uzbāzīgs, slinks mācībās. Māk ļoti labi 

zīmēt. Arī sportisks cilvēks. Ļoti forši joki, bet dažreiz arī 

aizvainojoši. Mēdz būt arī mīļš. Visumā ļoti jauks cilvēks. 

Arta – Meitene ar skarbu raksturiņu. Ļoti pozitīva un 

enerģiska. Jautra un arī draudzīga. Var ļoti labi pavadīt 

laiku. Vienmēr cenšas uzturēt citus jautrā noskaņojumā un 

rūpējas par jautrību kompānijā. Iesaistās dažādos 

pasākumos. Aktīva meitene. Arī patīk ietusēt ar draugiem. 

sk. Iveta – Jauka un izpalīdzīga. Forša skolotāja. Klases 

mamma. Prot kārtīgi izsmieties.  Uzklausa savu klasi. 

Palīdz izdarīt lietas, kuras nesaprot. Dod labus padomus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikšņu pamatskolas 2013./2014.m.g. izdevums Nr. 4 

Intervija ar devītās klases skolotāju Ivetu Salmgriezi. 

1.Vai jums patika audzināt devīto klasi? 

Kāda klase bija jāaudzina,  grūtības šis darbs nesagādāja. 

2.Kāda ir atbildība audzinot devīto klasi? 

Atbildība ir liela, uztraucos, lai būtu labas sekmes, lai 

varētu veiksmīgi izvēlēties, kur tālāk mācīties. 

3.Gribētu vēl būt devītās klases audzinātāja? 

Nākamajā gadā arī centīšos šo pienākumu veikt. 

4.Kā jūs raksturojat devīto klasi? 

Tādi cilvēki man patīk, jautrība, pasākumi. Interesē 

telefoni, draugiem.lv, bet mācības nav tā joma, kas ļoti 

interesē.  

5.Vai audzinot devīto klasi ir grūts darbs, kāpēc? 

Jā, ir grūts darbs, jo ir jāgatavo dažādi pasākumi: pēdējais 

zvans, izlaidums, eksāmeni utt. Mazliet žēl, jo nākamgad 

nebūs šie Sikšņu pamatskolas skolēni, bet citi. 

Intervēja Alija Djablova 

 



Jaunie dārznieki Sikšņu pamatskolā. 

Mūsu skolas 1. – 5.klašu skolēni piedalās stādu audzēšanas 

konkursā „Dārznīca”. Visas klases saņēma stādu audzēšanas komplektus, 

kuros ir trīs dažādu augu – krūmcidonijas, Krasta kļavas un vītola 

„Hakuro Nishiki” stādmateriāli, kā arī viss nepieciešamais audzēšanai – 

augsne, podiņi, mēslojums, kā arī „Augu dienasgrāmata”, kas ir konkursa 

galvenais atskaites dokuments. 

 „Augu dienasgrāmatā” skolēniem būs jāpieraksta visas veiktās 

darbības, savi novērojumi, pētījumi un secinājumi par stādu audzēšanas 

gaitu no pirmās līdz pēdējai projekta dienai. „Augu dienasgrāmatu” varēs 

papildināt ar zīmējumiem, fotogrāfijām, filmiņām un aprakstiem par 

veiktajiem darbiem, kā arī citām aktivitātēm projekta laikā (tikšanās ar 

dārzkopības ekspertiem, dažādu izstāžu un iestāžu apmeklēšana, u.c.). 

Konkursa žūrija vērtēs „Augu dienasgrāmatu” – tas, cik rūpīgi un radoši 

tā būs aizpildīta, arī noteiks uzvarētājus. 

 Konkursa noslēgumā skolēni tiek aicināti izaudzētos augus 

iestādīt skolas teritorijā. Pirms tam vēlams konsultēties ar dārznieku par 

augiem piemērotāko vietu. Ja kāds no audzējamajiem augiem (vai visi) iet 

bojā, tas nenozīmē, ka dalībnieks tiek izslēgts no dalības konkursā. 

Aicinām „Augu dienasgrāmatā” aprakstīt iespējamos auga bojāejas 

iemeslus un savus secinājumus, kā to varēja vai nevarēja novērst. 

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 31.maijs. 

No konkursa sākuma ir pagājis nepilns mēnesis. Visās klasēs 

uz palodzēm jau ir sadīgušas krūmcidonijas, bet Krasta kļava nav sadīgusi 

nevienam dalībniekam. Vītols salapojis ir tikai 2.-4. klasei.  Skolēni ar 

interesi aplūko savus stādiņus, laista tos un, protams, uzmana arī kā 

veicas konkurentiem.  

Varbūt dalība konkursā radīs skolēnos interesi par augkopību 

un vasarā vecākiem būs palīgi dārza darbos. Veiksmi jaunajiem 

dārzniekiem! Gaidīsim rezultātus! 

Agrita Brizga, 5. klases audzinātāja 

 

 

Makulatūras vākšana. 

Šogad arī mēs, Sikšņu pamatskola, 

piedalījāmies makulatūras vākšanas 

konkursā. Mūsu skola savāca 5600kg. 

Vākšanā piedalījās daudzi mūsu skolas 

skolēni. Visaktīvāk makulatūru vāca mazie 

skolēni. Tika savākti daudzi žurnāli, avīzes, 

grāmatas un kartona kastes. Nākamgad 

ceram uz lielāku aktivitāti no lielajiem 

skolēniem. Prieks vākt makulatūru, ja var 

iegūt kādu balviņu!  

Oskars Veidemanis, 7. klase 

Dabas zinātņu diena Nīcas vidusskolā. 

       Pasākums bija veltīts dabas zinātnēm: ķīmijai, 

fizikai, matemātikai, informātikai, ģeogrāfijai un tas 

norisinājās šā gada 2.aprīlī.   

Konkursā piedalījās Rucavas, Sikšņu, Rudes un 

Nīcas skolēni, kuri tika sajaukti dažādu skolu skolēnu 

komandās. Uzdevumu vietas vajadzēja meklēt pa visu 

Nīcas vidusskolu. Pasākuma laikā jauki iepazinām šo 

skolu un ieguvām gan jaunas zināšanas, gan jaunus 

draugus. Pēc konkursa mūs aizveda uz Nīcas jauniešu 

centru, kur bērni var pēc stundām palikt un spēlēt spēles.  

Konkursa uzvarētāju komandā 

bija skolēns no mūsu skolas – Jānis 

Mariss Tiļugs, komandā „Zaļie 

āmuri”. Cerams, ka varēsim 

braukt un piedalīties arī 

nākamgad!  

Patrīcija Ance Ošeniece 

 



Lieldienu pasākums. 

Tas notika, ceturtdienā, 17.aprīlī, pēc stundām. 

Lieldienas notika Sikšņu pagasta lielajā zālē. Tur notika olu 

ripināšana, olu kaujas, bet mazie bērni krāsoja zaķus. Ar 

mākslinieci skatījāmies viņas gleznas un klausījāmies 

mākslinieces stāstus. Dziedājām dziesmas un skaitījām dzejoļus. 

Lieldienu pasākumā piedalījās bērni, skolotāji un pagasta 

iedzīvotāji. Lieldienu pasākumā bija izstāde, kura ola būs 

karaliene. Visskaistākā ola bija Markusa Djablova  izkrāsotā ola. 

Interesantākais bija taisīt cāļus.  

Monta Amanda Mihailova. 

Liepājas teātris „Sprīdītis” 

Šogad, visiem bija iespēja braukt uz Liepājas teātri, 

izrādi „Sprīdītis”. Uz teātri devās daudzi skolas bērni. Bet tas 

nenozīmē, ka nenotika mācību stundas! Mācību stundas notika, 

jo pēc teātra beigšanās bērni atbrauca atpakaļ uz skolu ap plkst. 

12:00. Teātris bija par Sprīdīti, kurš devās pasaulē laimi meklēt. 

Luga bija interesanta un muzikāla. Sprīdītis nevarēja noturēt lielo 

tēva lāpstu, un viņam bija ari citi piedzīvojumi. Uz „Sprīdīti” bija 

devušies daudz bērni, no dažādām skolām, arī no Sikšņu 

pamatskolas.  

Atis Šteindals 

             24.marta piemiņas pasākums par godu 

izsūtītajiem uz Sibīriju! 

Mēs vēstures pulciņa skolēni, ar skolotāju Daci, 

pieminot 1949.gadā izvestos uz Sibīriju, sagatavojām 

mazu priekšnesumu par to kā Latvijas iedzīvotājiem gāja 

Sibīrijā. Uz šo pasākumu tika uzaicināti arī pagasta 

iedzīvotāji. Ne tikai mēs, bet arī Ausma Padalka un Dace 

Ošeniece mums spēja kaut ko pastāstīt par dzīvi Sibīrijā, 

un pat parādīt fotogrāfijas. Arī pagasta iedzīvotājs Imants 

Burģelis, kurš piedzima Sibīrijā, mums pastāstīja arī kādu 

humorstāstu. Pēc pasākuma pieaugušie brauca uz 

Golgātas baznīcu, kur pie piemiņas akmeņa viņi nolika 

ziedus.  

Kristiāna Mame 

                         

 

 

 

 

 

 

Putnu dienas. 

Šī gada martā mēs atzīmējām putnu dienas! Visi bērni, 

skolotājas Intas Innes un 1.klases pavadībā, sadalījās sešās komandās. 

Pēc tam visas komandas gāja pa kontrolpunktiem, kuros bija pa 

skolotājam, bet bērni tajos pildīja uzdevumus, kas bija saistībā ar 

putniem: jāatmin kā izskatās katrs putns, jāsaliek puzzle kur bija 

attēlots mednis, jānodzied dziesmiņa kur ir pieminēts kāds putns, putna 

aprakstam jāpielāgo fotogrāfija, jāsaliek tautasdziesmas rindiņas 

pareizā secībā un pie skolotāja Vaclova komandas zēni taisīja putnu 

būrīšus, bet meitenes rakstīja putniem novēlējumus, viņu īpašības u.c.  

Jaukākie 

novēlējumi un īpašības:  

*Mums ir paši skaistākie un 

gudrākie putni pasaulē. 

*Ar dziesmām bagātākie. 

*Esiet brīvi! 

*Izēdiet kaitēkļus. 

*Lai putniem būtu 

daudz māju. 

*Vijiet stipras 

ligzdas! 

*Un, zvirbulīt, stāvi 

mums klāt skolas runas 

konkursā! 

*Lai Latvijā daudz putni ar 

skaistām dziesmām. 

Pasākuma beigās 

6./7.klases un 8./9.klases zēni 

devās pielikt pie kokiem jaukās 

putnu mājas. Paldies skolotājai 

Intai Innei par jauko un izdevušos pasākumu. 

Kristiāna Mame 

Keramikas diena. 

Pie mums 17.aprīlī bija keramikas diena. Bija atbraukusi 

profesionāla keramiķe Zigrīda Tauriņa. Viņa mācīja taisīt bļodiņu. 

Viņa pastāstīja, ka māla darbus jākarsē ap 900 grādu karstumā. 

Vēl viņa rādīja savus darbus -gan šķīvjus, gan krūzītes. 

Man šī keramikas 

diena patika un arī citiem 

patika. 

Es 

gribētu, 

lai 

keramikas diena 

būtu katru dienu. 

Emīls Knubis 

 



 

Sofijas laivu viktorīna. 

Kā jau ierasts, arī šogad mūsu skola piedalījās Sofijas laivu 

viktorīnā. Šogad piedalījās 7./6. klase, iepriekšējos gadus piedalījās 

klases skolotājas Agritas vadībā. 

 Viktorīnā vajadzēja atbildēt uz 15 jautājumiem par Tebras 

upi. Jautājumi bija interesanti. Tomēr daži bija diezgan grūti un nemaz 

nenācās tik viegli uz tiem atbildēt. Atbildes meklējām visi, meklējām 

internetā, pat vajadzēja aptaujāt draugus un zvanīt uz Aizputes muzeju. 

 Diemžēl ne visas atbildes izrādījās pareizas. Bet vienalga 

mums veicās labi, jo ieguvām trešo vietu. Kā balva mums tika 

izbrauciens pa upi ar kanoe laivām un „Čilli picas” 30 eiro vērta 

dāvanu karte.  

Bija interesanti un balvu dēļ bija vērts piedalīties, noteikti 

nākamgad arī piedalīsimies! 

Mariss Jānis Tiļugs 6. klase 

Florbola sacensību rezultāti. 

  Vairāku nedēļu garumā skolā notika florbola sacensības. Skolnieki 

steidzas pēc stundām uz spēlēm, lai tik nenokavētu. Tika sasaukti līdzjutēji 

uz spēlēm, lai iedvesmo. Katrā komanda bija pieci spēlētāji un viens 

vārtsargs. 

o Kā fināla uzvarētāji bija piektās klases komanda ar nosaukumu „Dinamo Rīga”. 

Komandas sastāvā bija Jānis Šteindals, Daniels Stirna, Mariuss Narvids, Ģirts 

Knubis, Kristaps Dzērve, Mareks Linde.  

o Sudrabu ieguva komanda ar nosaukumu „Mednieki”. 

o Bronzu ieguva komanda ar nosaukumu „Sapņu komanda”.   

Tas bija ļoti interesanti, tāpēc ka bija iespēja sacensties savā 

starpā. Daži bija nogrēkojušies un netika pie spēlēm. Līdz ar to mainījās 

komandas veikums. Ieteikums, nākošgad uzmanīt savas atzīmes un 

uzvedību. 

 

DZM - Daba, zinātne, matemātika 

Šī mācību gada laika posmā no 11.novembra līdz  25. aprīlim 

notika dabas zinību un matemātikas konkurss internetā. No mūsu 

skolas piedalījās Patrīcija Ance Ošeniece, Alija Djablova, Kārlis Vamzis. 

 Bija ļoti interesanti pildīt šos uzdevumus un uzzināt ko jaunu, 

mums nezināmu. Atbildes mēs meklējām Google, prasījām vecākiem, 

radiem un draugiem. Lielu paldies sakām matemātikas skolotājai Agritai 

Brizgai par palīdzēšanu. Neklātienes konkurss beidzās šī gada 25.aprīlī. 

Ļoti liels prieks ir par to, ka mēs visi trīs ieguvām pirmās trīs godalgotās 

vietas! 1.vieta - Patrīcija Ošeniece ar 95 punktiem,2.vieta - Kārlis Vamzis 

ar 94 punktiem un 3.vieta - Alija Djablova ar 92 punktiem.  

Piedalīsimies arī nākamgad un ceram uz tikpat labiem 

rezultātiem!  Piedalieties arī jūs, konkursā! Var piedalīties no 7. klases! 

 Kārlis Vamzis 

Olimpiādes 

 Šī gada 21. februārī es braucu uz matemātikas olimpiādi 

Grobiņā. Risinot uzdevumus nosēdēju gandrīz visu atvēlēto laiku - 5 

stundas. Daži uzdevumi bija grūtāki par pārējiem. Pirmos divus izpildīju 

ļoti ātri, ar pārējiem gan negāja tik ātri kā iecerēts. Rezultātā iepriekšējā 

gatavošanās ļoti noderēja, dabūju 2. vietu.  

 Bet Emīls Tiļugs 19. martā brauca uz olimpiādi, taču uz 

latviešu valodas. Es viņu mazliet intervēju. 

1. Vai uzdevumi bija viegli? 

   Jā, es jau biju pildījis līdzīgus. 

2. Vai gatavojies olimpiādei? 

         Jā, gatavojos jau mēnesi pirms tās. 

3. Kurā vietā notika olimpiāde? 

   Priekules vidusskolā. 

4. Vai bija interesanti piedalīties olimpiādē? 

   Jā. 

5. Gribētu piedalīties vēlreiz? 

   Jā, jo uzdevumi bija viegli un patika tos pildīt? 

6.Bija daudzi, kas piedalījās? 

   Jā, piedalījās skolēni no 1. –  4. klasei. 

Emīls olimpiādē dabūja 3. vietu, tajā pašā reizē Patrīcija Andrējeva 

no 1. klases ieguva atzinību. 

Mariss Jānis Tiļugs 

Eiropas eksāmens 9.maijā. 

9.maijā pēc stundām 6./7.klase devās uz datorklasi, kur visi 

pildīja konkursu, kurš saucas Eiropas eksāmens. Konkursā varēja 

piedalīties no 5.klases. Eiropas eksāmenu varēja atrast mājas lapā 

www.esmaja.lv . Mēs visi bijām cītīgi gatavojušies, lai uzrādītu labus 

rezultātus, bet tomēr bija dažas kļūdas. Visi ieguva atzinības, kuras 

varēja izprintēt un atstāt par piemiņu. 

Pirms tam 29.aprīlī skolotāja Dace bija noorganizējusi Eiropai 

un NATO veltītu skolas konkursu ar mājasdarbu. Arī tas bija interesants. 

Kristiāna Mame 

 

Klase Vieta 

7.kl.-1. 3. 

7.kl.-2. 2. 

5.kl. 1. 

4.kl. 5. 

8./9.kl. 4. 

Ivars Lipnevičs 

http://www.esmaja.lv/


 

Bērnu lapa! 

Tā kā nesen bija Mātes diena, tad izkrāso, izgriez un 

uzdāvini savai māmiņai!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaras mode 2014 

Šī vasaras sezona nāk ar daudz un dažādiem jaunumiem. Tas ir laiks, 

kad apģērba krāsām tiek piešķirta lielāka, gaišāka, siltāka  nozīme. Populārākās šīs 

sezonas krāsas ir: Tirkizzila, miesas krāsa, gaiši rozā, persiku un koraļļu, pelēka, 

klasiskā melnā un baltā.  

Meitenēm šopavasar aktuālas īsas žaketes, melni un balti legingi, 

pumpainie raksti, apļveida saulesbrilles, džinsa kombinezoni, kuri atgriezušies no 

90.gadiem. Aktuālākās meiteņu krāsas-spilgti sarkanie toņi, korallis. 

 Puišiem vasarā aktuālas būs gaiši zilas džinsu bikses, tumšas 

žaketītes, militārās klasikas akcenti. Aktuālākās puišu krāsas – haki zaļš, sarkans, 

melns, bordo, smaragdzaļā, kobalta zilā, sinepju, bēšā, pelēka un brūnā. 

       Šajā vasarā ģērbjamies pēc iespējas krāsaināk un stilīgāk!  

Paldies jaukajam Sikšņu skolas kolektīvam par 

Māmiņdienas pasākumu! 

Lai jau mēs visas māmiņas no ārpuses izskatāmies 

stingras un prasīgas, un stipras, bet katrai dziļi iekšā ir 

paslēpta emocionāla dvēsele, kura mīl, skumst un ilgojas pēc 

kaut kā ‘’cēla, skaista, nezināma…” Un Jana kopā ar Zani, 

muzicējot un lasot dzeju, mūsu noslēptās dvēseles atslēdza pa 

lēnītēm vien… Bija ļoti mīļš, silts un jauks koncerts. Arī 

noslēguma kafijas krūze ar kliņģeri iepriecināja un sasildīja. 

   Visu Sikšņu skolas vecāku vārdā - Oskara mamma 

Laima. 
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