
 

2020./2021. mācību gada izdevums Nr. 2 
 

 

“Ziemassvētki nenāk no noplēstas kalendāra 

lapiņas, 

Bet no sirsniņas nāk –  

jau tad, kad krīt pirmais sniedziņš, 

jau tad, kad pārsliņas viz –  

baltas, baltas top domas,  

balta, balta top sirds. 

Ziemassvētki nenāk no kalendāra lapiņas, 

Ziemassvētki nāk tad, kad tu man  

pasaki kaut ko labu, 

Kad es tev  

izdaru kaut ko labu –  

tad Ziemassvētki ir klāt.” 

 ( M. Laukmane) 

 

Dāvāsim viens otram labus vārdus un gaišas domas! 

Lai Ziemassvētku prieks ienes mieru jūsu sirdīs un mājās, 

 dāvājot veiksmi, izdošanos, daudz gaišu notikumu,  

veselību un dzīvesprieku jaunajā 2021. gadā! 

 
Sikšņu pamatskolas direktore Sandra Malakauska 

 

 

 



 

Lai būtu daudz dāvanu! 

Lai visi cilvēki būtu priecīgi! 

Priecīgus Ziemassvētkus! 

                      1. klase 

 

Mēs, 2. klase, visiem novēlam - priecīgus 

Ziemassvētkus un jaukas brīvdienas; lai piepildās visas 

Tavas Ziemassvētku vēlmes; vēlu pavadīt sirsnīgu laiku 

ar ģimeni; lai visa ģimene ir kopā un skanīgus 

Ziemassvētkus! 

 

 



 

 

Mēs, 3. klase, novēlam - sirsnīgus un 

ģimeniskus svētkus un lai visiem laba veselība 

šajā grūtajā laikā! 

 

 

 

 

Gaišus, sirsnīgus un bagātus 

Ziemassvētkus! 

Jaunajā gadā – piepildīt iecerēto, 

nepazaudēt iegūto un atrast meklēto! 

                                                     4. klase 

 

Lai izdodas iecerētais, 

Lai mazie ikdienas darbi soli pa solim veido lielus 

sasniegumus, 

Lai nepazūd gribasspēks, 

Lai vienmēr ir kāds sapnis, ko piepildīt! 

Priecīgus un mīļus Ziemassvētkus! 

Laimīgu un veselīgu jauno 2021. gadu! 

                                                                                                                                     5. klase  



6. klases novēlējums visiem! 

Lai visiem noskaņa ir netverama,  

ko decembris mums sirdī auž. 

Lai Ziemassvētku gaišums sasilda tās dienas,  

kas pēdās saltiem sniegputeņiem nāks, 

 un lai no egļu svecītes kaut vienas  

simts dienu sirdī uzmirdz savādāk! 

Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru, 

 pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst,  

un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti,  

ka cilvēks ticēt vēl, un cerēt drīkst… 

Lai visiem balti un sniegaini, šie pūkainie un smaržīgie Ziemassvētki! Laimīgu Jauno gadu!  

 

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu 

klēpi, 

Kas sniedz brīnumainu spēku; 

Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, 

Bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu 

cilvēku klātbūtne. 

Lai visiem jauki svētki un labas sekmes 

pusgadā un lai viss izdodas! 

                                                                                                                                            

7. klase 

 



 

Klusus, miera pilnus Ziemassvētkus! 

Rosmi, veiksmi, laimi, veselību Jaunajā gadā! Lai 

piepildās visi iecerētie sapņi!  

Klausiet vecākus un uzvedieties labi, lai 

Ziemassvētku vecītis ciemotos!  

Atcerieties, nekad nemelojiet un mācieties no 

savām kļūdām!  

Lai jums nākamais gads ir labāks nekā šis gads! 

Lai šie Ziemassvētki šo gadu beidz uz priecīgas 

nots!  

Lai visiem viss izdodas, labas sekmes un pacietība!  

                                                     Sirsnīgi novēl 8. klase. 

    

 

Lai nākamā gadā nezūd 

apņēmība paveikt lielus un 

mazus darbus, lai enerģija 

īstenot pārdrošākās ieceres un 

sapņus, lai ikdienā pavada 

veselība un dzīvesprieks! 

 

Gaišus un sirsnīgus 

Ziemassvētkus! 

 

Panākumiem bagātu jauno 

2021. gadu! 

                      9. klase 

 



Meža dienas Brūnu birzī 

 Noslēdzoties projektam “Veidosim daudzveidīgu 

Latviju un tīkamu ainavu!”, Brūnu birzī notika noslēguma 

pasākums ar Cūkmena piedalīšanos. Projekta laikā tika 

iegādāti kokmateriāli, ko Dunikas pagasta Komunālās 

daļas darbinieki izmantoja, lai izgatavotu soliņus un 

tualeti. Šogad birzī tapa “Sajūtu taka”.  

 Pasākuma laikā skolēniem Cūkmens pastāstīja par 

to, cik svarīgi uzturēt tīrību dzīvesvietā. Skolēni ar 

Cūkmenu uzspēlēja “pudeļbolu”. Visiem bija jautri. 

 “Latvijas Valsts mežu” pārstāvji stāstīja par meža 

nozīmi saimniecībā, par koksnes daudzveidīgo 

izmantošanu, par to, kā notiek koku stādiņu audzēšana. 

Bija iespēja pamēģināt iestādīt kociņu, lai saprastu, ka 

meža stādīšana ir smags darbs.  

 Noslēgumā skolēni varēja pamēģināt uzbūvēt 

tiltiņu bez naglām. Tika iecelti gan darbu vadītājs – 

inženieris, gan cēlāji. Pēc tam visi varēja šī tiltiņa 

izturību pārbaudīt, tam ejot pāri. 

Apkopoja Agrita Brizga 

 



Latvijas dzimšanas diena Sikšņu pamatskolā 

Ārkārtējās situācijas dēļ Latvijas dzimšanas diena skolā tika aizvadīta pavisam klusi. 1.–6. klašu 

skolēni ārpusē pie skolas izveidoja Jumīti no kastaņiem un svecītēm. 

 

Pēc tam zālē notika īss svinīgs pasākums, kurā 6. klases skolēni skaitīja dzejoļus, ar dziesmām uzstājās 

ansamblis un skolotāja Dace īsumā pastāstīja par 18. novembri. 

 

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss 

 

Arī šajā mācību gadā mūsu skola piedalās bateriju 

vākšanas konkursā. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā 

dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un 

to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot 

resursus. 

Bateriju vākšana turpināsies janvārī un februārī. 

Konkurss noslēgsies 15. martā. Baterijas var nodot 

skolotājai Agritai. 

 

 

 

 

 



5. klases skolēnu jaunrade 
 

                           

                    Draudzība 

Draudzība ir kā akmens,- 

Tikpat izturīga, 

Tikpat cieta, 

Bet citreiz arī sāpīga. 

                               Elizabete Mona Broliša 

 

                       

                      Draudzība! 

Draudzība ir kā sirds! 

Sirds ir kā dvēsele! 

Dvēsele ir kā draugs! 

Kā tavs labākais draugs.                                                                      

                                      Inta Aldzere 

 

                      

                        Draudzība 

Es izvēlos savus draugus- 

Ja citreiz tas ir tikai augs 

Viņam ir daudz laika man 

Man vienmēr atradīsies viņam laiks. 

                                               Katrīna Broliša 

 

 

                    

                     Draudzība! 

Mana mīļā draudzenīte: 

Tu man vēli labu, 

Es tev vēlu labu! 

Labāku draudzeni 

Neatradīšu!  

Līga Beņuše  

 

 

Draudzība 

 

Draudzība var būt gan īsa, gan gara. 

Draudzējoties ar citiem bērniem, tu vari kļūt 

labāks. 

Citās draudzībās vari kļūt ļauns. 

Draudzībā tu vari kļūt pat priecīgāks un ne tik 

dusmīgs par sīkumiem. 

                                Rainers Keirāns 

 

 

 

 



 

Pirmās medaļas šajā mācību gadā izcīnītas 

 

Sikšņu pamatskolā 3. decembrī noslēdzās dambretes turnīrs. Bija vērojama ļoti liela ieinteresētība, 

īpaši 1.,2.un 3. klasēs, kur piedalījās pilnīgi visi skolēni. Kopumā piedalījās 21 skolēns. 

 Sacensības noritēja divās vecuma grupās: 1.-3. klase un 4.-6. klase. 

 Jaunākajā grupā 1.vietu ieguva 3. klases skolniece Agate Grietēna, 2.vietā 1. klases skolniece 

Madara Hopova, 3.vietā 2. klases skolnieks Reinis Kļava. Par vienu punktu mazāk Paulai Čuhnovai. Vēl 

piedalījās Evelīna Volmane, Darens Davļečins, Agnese Liepniece, Marija Anna Šukste, Paula Matilde 

Vērdiņa, Linita Keirāne, Sendijs Šternbergs un Mārtiņš Šukste. 

Vecākajā grupā 1.vietā 6. 

klases skolniece Sonata 

Malakauska, 2.vietā 4. klases 

skolniece Donata Malakauska, 

3.vietā arī 4. klases pārstāve 

Monta Teļdruva. Tikai par 

puspunktu atpalika 4.vietas 

ieguvēja 6. klases skolniece 

Kellija Līga Ķezēna. Tālākajās 

vietās Elizabete Mona Broliša, 

Līga Beņuše, Inta Aldzere, 

Madara Aldzere un Katrīna 

Broliša. 

Pirmo līdz trešo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem, pārējiem – mazas balvas par 

neatlaidību, cīņas sparu un entuziasmu. 

 

Šaha – dambretes pulciņa vadītāja Aija Dejus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirmā semestra mācību darba rezultāti 

Gadu mija ir laiks, kad visi atskatās un izvērtē aizgājušo gadu, un nosprauž mērķus nākamajam. Lai 

gan skolās mācību gads beidzas tikai maijā, tomēr ir noslēdzies ļoti nozīmīgs posms - 1. semestris un 

skolēnu mācību darba rezultātu atspulgs ir liecības. 

2020.-2021. mācību gads iesākās ļoti aktīvi ar dažādām interesantām mācību ekskursijām, 

braucieniem un pasākumiem. Mācīties iesākām visi kopā klātienē, bet pēc rudens brīvlaika 7.-9. klases sāka 

mācīties ļoti attālināti. Kaut gan no pavasara jau bija neliela pieredze attālinātajās mācībās, tomēr ne visi 

skolēni varēja saplānot savu darbu un veiksmīgi tikt galā ar savu mācību darbu. Skolēniem no rīta bija 

jāceļas laikus, jāapskata e-klasē uzdotie darbi, tiešsaistes stundas un jāsaplāno sava darba diena. Šajā laikā 

aktīvāk mācību darbā bija jāiesaistās arī vecākiem, lai palīdzētu savam skolēnam iekārtot mācību vietu, 

piecelties no rīta un saplānot dienas darbus.  

Semestra noslēgumā īpašu paldies sakām skolēniem ar visaugstāko vidējo atzīmi: 

Robertam Kļavam (vidējā atzīme 8,71); 

Patrīcijai Andrejevai (vidējā atzīme 8,50); 

Raineram Keirānam (vidējā atzīme 8,45). 

Par labām un teicamām sekmēm diplomus un balvas saņem 14 skolēni. 1. klasē – Paula Matilde 

Vērdiņa, Evelīna Volmane un Marija Anna Šukste. 2. klasē – Paula Čuhnova, Linita Keirāne un Reinis Kļava. 

3. klasē – Agate Grietēna. 4. klasē – Daniela Šokolaite. 5. klasē – Elizabete Mona Broliša un Rainers Keirāns. 

6. klasē – Kellija Līga Ķezēna un Roberts Kļava. 8. klasē – Patrīcija Andrejeva. 9. klasē – Viktorija Aldzere.  

Tiem skolēniem, kuriem tik labi neveicās ar mācībām 1. semestrī, ir visas iespējas savas sekmes 

uzlabot otrajā pusgadā. Cerams, ka maijā labinieku pulciņš būs vēl kuplāks, ka varēsim otrajā semestrī atkal 

visi tikties klātienē un mācīties visi kopā.  

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta 

Mums katram tieši sirdī krīt, 

Jo tieši sirdī ir tā vieta, 

Kur Ziemassvētku brīnums mīt… 

 

Gaišus un labām domām pārpilnus Ziemassvētkus! 

 

Veiksmi un izdošanos Jaunajā 2020. gadā! 

Sikšņu pamatskolas direktores vietniece Agrita Brizga 

 

 

 



Novembris 

 

Agate Grietēna 

Rainers Keirāns 

Jānis Aldzers 

Dāvis Hopovs 

Krists Stirna 

 

 Redkolēģija – Viktorija Aldzere, Patrīcija Andrejeva, Aurēlija Malakauska, Sonata 

Malakauska, Rainers Keirāns, Kellija Līga Ķezēna, Līga Beņuše. 

 Konsultants – Sk. Agrita Brizga 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet sk. Agritai vai kādam 

palīgam! Avīzes krāsainais eksemplārs tiks izsūtīts vecākiem un skolēniem e-klases 

pastā. 

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

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

 

Decembris 

 

Jānis Ķuda 

Zane Pranckus 

Aurelija Malakauska 

Viktorija Aldzere 

 

 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


