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Izklausies dzirdēts 

Labdien visiem! Kā jau Jūs zināt, 14.februāris ir  Valentīna diena. Tas nozīmē, ka arī Popiela 

būs. Šoreiz tiek gaidītas ne vairāk par 2 dziesmām no vienas komandas. Priekšnesumus vēr-

tēs skolotāju žūrija, bet skolēni varēs balsot par savu simpātiju. 

PROJEKTU NEDĒĻAS AVĪZE 

2017. gada februāris  

GAROZAS PAMATSKOLAS 

Labo vārdu pasts 

Šajā numurā... 

 

Popielas dalībnieki: 

Everts 4.kl.– Intars Busulis– Miglas rīts 

4.kl.- Musiqq - Sekundes rit 

Estere E. E.- Katrīna Bindere – Tev līdzās 

Estere E. E.& Viktorija & Estere B — 4.kl.-Karlīna Priedēna – Esmu dzimusi šeit 

Vitālijs& Dagnija& Ilze - Dween& Puzikovs – Tu esi karsta 

Ādams 3.kl.– Horseman - Uz skolu 

3.klase  - Transleiteris un Apvedceļš  - Dejo 

Marija, Annija, Diāna  - Te atkal es, Jānītis  

 

 Kā jau katru gadu līdz 14.februārī skolā darbojās 

 Valentīna dienas jeb labo vārdu pasts. 

Šogad pie adresātiem ceļoja ap 60 sūtījumiem.  

Vēstulītes saņēma katra klase. Pastkastītē bija ne 
tikai vēstulītes, bet arī mazas un mīļas dāvaniņas. 

Ceram, ka Jums šī diena bija mīļuma un labu vārdu 

bagāta! 

Projektu nedēļas apraksts 2 

Galerija 3 

Pētījums par atgādnēm 4 

Intervijas ar skolotājām 5 

Kas notiek? 6 

Filmas „Ēnas” recenzija 6 



 

Šogad mūsu skolas skolēni ir izstrādājuši   

projektus, kuru tēmas ir saistītas gan ar       

Latvijas simtgades tuvošanos, gan arī ar      

atbalstu sev un citiem—atgādņu veidošanu.  

PROJEKTU NEDĒĻA 

9.klases īpašais 

projekts 
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1.klases skolēni apkopoja un pētīja informāciju par Latvijas putniem, kā arī darināja tiem būrīšus (skat. 

attēlu). 2. klase  projektu nedēļu veltīja Latvijas lielāko upju apzināšanai. Toties 3.klase rakstīja projektu 

par suņiem un kaķiem, jo reti kura latvieša mājoklis ir iedomājams bez šiem mājdzīvniekiem. 4.klases sko-

lēni meklēja savu vietu nākotnes Latvijā, strādājot pie projektiem par profesijām. 

Vecāko klašu skolēni bija izvēlējušies vai nu izstrādāt individuālus projekta darbus, vai arī darboties gru-

pās. Daļa skolēnu izgatavoja atgādnes, citi papildināja zināšanas par Latviju, vēl  citi — pētīja informāciju 

par sportistiem vai strādāja praktiski, veidojot koka metamos kauliņus.   

Vairāki skolotāji par projekta uzdevumu ir izvēlējušies atgādņu izgatavošanu. Intervējot skolotājus un ap-

taujājot skolēnus, mēs apkopojām viņu domas un viedokļus par atgādnēm un  to pielietojumu  - tā arī tapa 

mūsu grupas projekta darbs—šis skolas avīzes izdevums. 

9.klase projektu nedēļas laikā strādāja tik pat čakli kā visi pārējie skolas skolēni. Viņi cītīgi gatavojās gaidāma-

jiem eksāmeniem  un ceturtdien, 16.februārī rakstīja pārbaudes darbu dabaszinībās.  Toties trešdien 9.klases 

skolēniem Ēnu dienas ietvaros bija iespēja uzzināt un izzināt iespējamās nākotnes profesijas.  

Mūsu Ilzi Kovaļevsku, ēnojot bistro un konditorejā „Silva”, ir pat pamanījuši Jelgavas Vēstneša žurnālisti un foto-

grāfi (skat. attēlu). «Mana māsa ir pavāre, tādēļ arī es vēlos kļūt par konditori, jo, ja nākotnē veidotu ģimenes 

uzņēmumu, tad mums būtu jau pavārs un konditors. Šobrīd vislabāk man sanāk gatavot medus kūkas, bet lab-

prāt iemācītos, kā ir jācep mazie konditorejas izstrādājumi – kēksiņi un maizītes,» ar saviem mērķiem dalās 

«ēnotāja» Ilze.  

Vēlam devītajiem veiksmi eksāmenos un turpmākajās skolas gaitās!  

9.klases īpašais  
projekts 

Projektu apskats 



Galerija jeb runā bildes... 
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Matemātikas fani cītīgi strādā. 

Projekts kokapstrādē  - top metamie kauliņi. 

Pirmā klase ar  saviem skaistajiem un interesantajiem 
putnu būrīšiem. 

 Otrās klases projektiņš. 

Ceturtās klases pētījums –profesijas. 

Trešā klases rūpīgi strādā un pēta suņus un kaķus. 

Sk. Solveigas  komanda. 



Runā skolēni... 
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Lai uzzinātu ko vairāk par atgādņu lietderīgumu, mēs intervējām 14 skolēnus. Iegūto informāciju 
apkopojām un izveidojām diagrammas. Pētījums rāda, ka skolēniem ir atgādnes un viņi tās iz-
manto gan mācību stundās, gan pārbaudes darbos. Atbildes uz jautājumiem ir pārsvarā pozitī-

vas. Skolotāji un skolēni sadarbojas atgādņu veidošanā. Turpinām iesākto un lai veicas! 



Kādus mācību priekšmetus Jūs mācāt? 

Sk. Violeta – māca matemātiku un fiziku 

Sk. Ingūna – latviešu valodu un literatūru 

Sk. Maija – latviešu valodu un matemātiku 4.klasei 

Sk. Anda – mācību pārzine, klases audzinātāja 4. klasei, māca mate-
mātiku 5.klasei un 8.klasei. 

 

Vai Jūsu mācību stundās skolēni izmanto atgādnes? 

Sk. Violeta – Skolēni atgādnes izmanto tikai matemātikas stundās. 

Sk. Ingūna – Stundās izmanto atgādnes tie, kuriem tas ir nepiecie-
šams. 

Sk. Maija  - Bērni izmanto atgādnes. 

 

Vai veltāt laiku savās stundās, lai skolēni veidotu atgādnes? 

Sk. Violeta – Jā, skolēni veido atgādnes stundās, kuras pasniedzu. 

Sk. Ingūna – Ir ļoti saspringta mācību viela, tādēļ atgādnes stundās 
neveidojam. 

Sk. Maija – Savās stundās ļauju veidot atgādnes. 

Sk.  Anda – Veltu laiku savās matemātika stundās, lai veidotu atgād-
nes. 

 

Vai atgādņu veidošana palīdz mācību vielas apgūšanai? 

Sk. Violeta – Jā, palīdz 

Sk. Ingūna – Noteikti palīdz. 

Sk. Maija – Jā, tās palīdz apgūt vielu. 

 

Vai špikeris un atgādnes atšķiras? Kāpēc? 

Sk. Violeta - domāju, ka špikeris neatšķiras no atgādnes, jo abiem ir 
sīka informācija. 

Sk. Ingūna - Es domāju, ka ir atšķirība starp atgādnēm un špikeriem, 
jo atgādnes ir atļautas, bet špikerus lieto “pa kluso”. 

Sk. Anda - Ir atšķirība starp atgādni un špikeri, jo atgādne ir legāla. 

 

Ko Jūs iesakāt skolēniem? 

Atrast vairāk laika atgādņu veidošanai un veidot tās ar sapratni. 

 

Runā skolotāji... 

Ir atšķirība 

starp 

atgādnēm un 

špikeriem, jo 

atgādnes ir 

atļautas, bet 

špikerus lieto 

“pa kluso” 
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 PASAKU NEDĒĻA  - 27. februāris - 3.marts 

Pasaku nedēļas ietvaros notiks zīmējumu izstāde, kā arī varēsi piedalīties pasaku sacerē-
šanas konkursā “Reiz sensenos laikos….”  Savu pasaku vari iesniegt līdz 1.martam pie 
skolotājas Aijas. Toties 3.martā būs pasaku varoņu diena, kad savā apģērbā un izskatā būs 

iespēja līdzināties kādam pasaku tēlam. 

KAS NOTIEK? 

krastu, jo haizivs viņai riņķoja 

apkārt un nelaida prom. Sieviete 

uz mazas klintiņas pārdzīvoja 

divas dienas, un otrajā dienā viņa 

izplānoja, kā nogalināt haizivi. 

Viņai izdevās.  

Sieviete tika uz krastu. Viņu iz-

skaloja viļņi. Pēc gada viņa atkal 

sērfoja bez bailēm. Šī filma ļauj  

just līdz galvenās lomas atveido-

tājai, un māca nepadoties, lai arī 

kas notiktu.  

Esam noskatījušies fil-
mu ,,ĒNAS”. Šī ir asa sižeta 
filma, ko neiesakām cilvē-

kiem ar vājiem nerviem. 

Filma ir par kādu sievieti, kuras 

māte, kad bija stāvoklī, brauca 

uz pludmali,  lai sērfotu. Māte 

nomira, un sieviete izdomāja 

aizbraukt uz šo pludmali, bet 

notika kas briesmīgs.  

Sieviete sērfoja un nepamanīja 

ka ūdenī ir haizivs. Tā sakoda 

sievietes kāju un viņa netika uz 

Filma piemērota skatītājiem no 

12 gadu vecuma. 

 

Filmas “Ēnas” recenzija 

 SĀKUMSKOLAS NEDĒĻA     -  20.—24. februāris 

 

 SNIEGA DIENA 

18.janvārī 1.-4. Klašu skolēni cēla augstākos sniega kalnus, kuriem katra klase izdomāja nosauku-
mus un izrotāja tos. Pēc tam visi kopīgi spēlēja spēli “Pēdējais pāris šķirās”. Apjautājot 1.klasi , kuri 
šādā pasākumā piedalījās pirmo reizi, uzzinājām, ka viņiem tas esot paticis. 

 

 


