Nr. 10 , 2016./17. m .g. izdevumu sagatavoja Skaistkalnes vidusskolas 4.klases skolēni,
audzinātāja Elita Kaminska un direktora vietniece Ērika Ormane
Projektu nedēļa.
Skaistkalnes vidusskolā no
6.līdz10.februārim notika projektu
nedēļa.Sākumskolā katra klase izvēlējās
savu projekta darba tēmu.1.klase rakstīja
par mājdzīvniekiem,2.klase par bitēm un
medu,3.klase par maizi un 4.klase par
pienu.
Nedēļas beigās katra klase aizstāvēja
savu projekta darbu.Šī nedēļa bija ļoti
interesanta jo meklējām informāciju no
dažādiem informācijas avotiem.Uzinājām
daudzko jaunu.Edgara un Regnāra
Podkalnu mamma novadīja ļoti
interesantu nodarbību par medu un
bitēm.Rakstot savu projektu par pienu
gājām uz Skaistkalnes veikaliem pētīt
piena produktu dadzveidibu un cenu
dažādību.
Gaidīsim nākošo projektu nedēļu.
Kārlis Klemme
Ekskursija uz Dobeli.
Mazā skola no1.- 4.klasei 17.maijā bija
aizbraukuši ekskursijā uz Dobeli. Vispirms
mēs bijām Pokaiņu mežā. Mums gide
izstāstīja par trim akmeņiem tēva akmeni,
mātes akmeni un līgavas akmeni. Pēc tam
mēs braucām uz Dobeles pils drupām tur
mūs sagaidīja divas daiļas pils dāmas.
Vienai dāmai bija sarkana kleita, viņu
sauca Sofija, bet otrai kleita bija zaļa, viņu
sauca Stefānija. Sofija bija 4. un 3. klasei
kā gide, bet Stefānija 1.un 2. klasei gide.

Viņas izstāstīja, kur katrs atradās un kura
istaba tā ir.
Ekskursijas beigās mēs bijām uz strausu
audzētavu. Tur bija gan mazi strausi, gan
lieli strausi. Tur nebija tikai strausi vien,
bet arī trusīši, kuri visiem patika.
Amanda Valaškeviča
Ģimenes sporta diena
Ģimenes sporta diena notika 13. maijā.
Sporta dienā notika dažādas sportiskās
aktivitātes,kuras veidoja un tiesāja
10.klase. Sporta dienā vajadzēja spert
bumbu vārtos,paņemt bumbu izmest cauri
tunelim,tad ielikt to riņķī un līst atpakaļ,
varēja arī mest šautriņas.Vecāki darīja visu
to pašu,ko viņu bērni. Viena no
interesantākajām spēlēm bija pie 10.kl.
skolnieces Agnijas. Tajā vajadzēja rāpot uz
ceļiem un ar galvu sist pa bumbu. Man
sporta diena ļoti patika,jo tā bija
interesanta.
Danija Putniņa

Mārtiņdienas tirgus.
Mārtiņdiena ir seni latviešu ziemas
sagaidīšanas svētki.
Un mūsu skoliņā to atzīmē ar tirdziņu,kad
mēs,skolēni ,varam sadarboties ar saviem
vecākiem-izcept vai pagatavot kaut ko
garšīgu un to notirgot.Varam arī atnest
savas izgatavotas lietas vai mantas ar
kurām vairs nerotaļājamies.
Es,šogad tirgoju burkānu-ķirbju-ābolu
sulu,kuru kopā ar tēti pagatavojām.
Man šis pasākums patīk,jo ir jautri,var
nopelnīt naudu un tad no draugiem
nopirkt kādu mantu vai kaut ko garšīgu.
Vēl varētu ierosināt šajā dienā
maskošanos,un tie kas tirgojas ierodas
masku cepurēs.
Šī ir laba mūsu skolas tradīcija.
Regnārs Podkalns.

Olimpiskā diena.
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules
pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā
kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko
komiteju piecos kontinentos izmanto šo
iespēju, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās
vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.
Latviešu Olimpiskais Klubs “Olimpisko
dienu” rīko Olimpiskās kustības
popularizēšanas nolūkā, apliecinot savu
atbalstu Olimpiskajiem ideāliem,
veselīgam dzīves veidam un godīgas spēles
principiem sportā.
Ar katru gadu minētie sporta svētki
kļūst populārāki. Sākotnēji Latviešu
Olimpiskais Klubs tos organizēja kā
“Olimpisko skrējēju dienu” Rīgā.
2003.gadā skrējieni tika organizēti arī

Olimpiskajos sporta centros ārpus Rīgas,
bet 2008.gadā tie pārauga plašākā
pasākumā – “Olimpiskajā dienā”, kurā
paralēli sporta aktivitātēm ir iespēja tuvāk
iepazīties ar Olimpiskajiem sporta
veidiem, klātienē satikt Olimpiešus un
kopā ar viņiem izmēģināt dažādus sporta
veidus.
“Olimpiskās dienas” norisi Starptautiskā
Olimpiskā komiteja atbalsta kopš
1987.gada, aicinot pasaules valstu
nacionālās Olimpiskās komitejas atzīmēt
Starptautiskās Olimpiskās Komitejas
dzimšanas dienu. Latviešu Olimpiskās
Komitejas aicinājumam pievienojās
1992.gadā.
Olimpiskā diena- 2017 tiks atzīmēta
22. septembrī.
Markuss Mašinskis
Miķeļdiena.
Miķeļu dienas svētki notiek septembra
beigās -29.septembrī. Septembra beigās ir
ražas svētki. Līdz Miķeļiem jābūt ražai
novāktai. Miķeļdienā nedrīkst neko nest
mājās jo tad nāk peles mājās.
Skolā šajā laikā bērni nes uz skolu Miķeļus
lai piedalītos izstādē. Katra klase sacenšas
lai viņiem tie būtu interesantāki. Protams
lai sanāktu skaistāki miķeļi daudziem
bērniem palīdz vecāki. Arī es katru gadu
piedalos izstādē ar savu miķeli. To uztaisīt
man parasti palīdz mamma. Es izdomāju
ko gribu uztaisīt un pastāstu mammai un
tad viņa man palīdz. Kad visi bēŗni ir
atnesuši savus miķeļus uz skolu un tie ir
apskatīti, tad notiek fotgrāfēšanās. Tad
mēs uz lapas zīmējam, kurš Miķelis patīk
vislabāk. Pēc tam pēc kādas nedēļas
apmēram ir jānes Miķelis mājās. Šajā laikā

skolēni mūzikas stundā dzied par miķeļiem
un ražas laiku.

cilvēkiem un mums bija neliels
uztraukums.

Man šajos svēkos vislabāk patīk tas
ka es varu izdomāt un kopā ar mammu
taisīt Miķeli. Man gribētos, ka skolā
piešķirtu balvas par labāko vai
interesantāko miķeli, tad ,manuprāt,
bērniem tas liktos vēl interesantāk.

Mūsu klase izpelnījās skaļas ovācijas. Mēs
bijām ļoti priecīgi, jo ieguvām Grand- Prix
un balvā laivu braucienu pa Mēmeles upi
no „Lutaušiem”.

Eduards Pelnis
Skolotāju diena.
Skolotāju diena notika piektdienā
5.oktobrī. Mūsu klasi mācīja 11.klases
skolnieks. Man ļoti patika skolotāju diena,
jo mūsu skolotāji varēja mazliet atpūsties
no mums. 12. klase visiem skoltājiem
uzdeva dažādus uzdevumus, kamēr mēs
mācījāmies.

Mona Megija Jēgere
Ziedu paklājs.
Mēs taisījām sauli. Tā bija liela, skaista,
dzeltena. Es biju atnesusi pārsvarā
dzeltenās puķes. Es biju laimīga, kad mēs
veidojā savu paklāju. Citas klases taisīja
grāmatas, puķes. Man patika sešgadnieku
grāmata. Mēs pie saules fotogrāfējāmies.
Man ļoti patika. Mēs visi piedalījāmies un
bijām priecīgi.
Viktorija Akone

Šogad ļoti aizkustinoši 12.klase sveica
skolotājus, rādot pašu izdomātu video,
kurā pateicās saviem mīļajiem, jaukajiem ,
saprotošajiem skolotājiem. Vēlāk mēs visi
gājām apsveikt savus mīļos skolotājus.
Kārlis Sils
Popiela.
2016.gada 24.novembrī Skaistkalnes skolā
bija liels notikums, kuru gaida visi skolēni.
POPIELA – 2016. Pasākumā piedalījāmies
gandrīz visa klase un gatavojāmies ar lielu
interesi.Mēs, 4.klase, uzstājāmies un
atveidojām grupas „Bermudu divstūris”
dziesmu „Ballējam neguļam”. Mēģinājām
gan skolas zālītē, gan tautas namā. Kārlis
Sils atveidoja dziedātāju Maratu
Ogļezņevu, bet Emīlija Zaure Emīlu
Balceru. Es uz skatuves metu ritentiņus un
spēlēju saksafonu. Pārējie klases biedri
dejoja.
Ļoti daudz mums palīdzēja sk. Ērika.
Pasākuma dienā zāle bija pilna ar

Pavasaris Šēnbergā.
Šogad Šēnbergā dejoja 5gadnieku un
6gadnieku kolektīvs, 1.-2.klases kolektīvs
un 3.-4.klases deju kolektīvs.Šēnberga
šogad nenotika estrādē, bet tautas namā.
Diena bija gara. Bija sabraukuši ciemiņi no
Lietuvas.
3.-4.klašu kolektīvam vajadzēju dejot deju
Lācītis, bet citiem kolektīviembija jādejo
to pašu deju. Kopā deju „Lācīts iet pa
taku” bija jādejo 3 kolektīviem. Tāpēc 3.4.klašu kolektīvs palaida ciemiņus dejot.

Gājiens šogad bija garlaicīgs. Atšķirībā no
citiem gājieniem šogad nebija pūtēju
orķestra gājienā. Tikai ejot iekšā tautas
namā varēja dzirdēt pūtējus. Gaidot kad
jādejo deja tautas namā varēja mierīgi
apsēsties un atpūsties. Dīvaina sajūta.
Dejas šogad bija ļoti jautras.
Aleksis Aleksandrovičus
Ziemassvētki mežā.
Notika 20.decembrī. Katrai klasei bija
jauks uznāciens. Šajā pasākumā piedalījās
dažādi varoņi. Piemēram: vārna, zaķis,
piparkūkas, sniegpārsliņas, lapsa, vilks,
rūķis, lelles un citi.Skatītājiem ļoti patika
pasākums Ziemassvētki mežā. Pēc
pasākuma visi jutās labi, jo viss bija
izdevies.
Emīlija Zaure

Laivu brauciens.
Laivu brauciens notika 22. maijā. Mēs
laivojām pa Mēmeles upi. Mūsu laivošana
sākās no „Palejām” līdz piestātnei
„Goba”.Mums piešķīra piecas laivas. Katrā
laivā bija 1 pieaugušais un 2 bērni. Pa
ceļam vērojām skaisto dabu. Laivojā 2
stundas. Vajadzēja daudz airēt, jo nebija
straumes un bija liels pretvējš.
Apstājāmies pie Gobas, lai uzēstu,
parunātu un spēlētos. Mūs sagaidīja K. Sila
mamma.

Šajā dienā bija 3 bērniem vārda dienas –
Danijai, Emīlijai un Monai .Jubilāri mūs
cienāja ar kūkām, sulām un augļiem. Mēs
spēlējām dažādas spēles. Lielu paldies
gribam teikt „Lutaušu” īpašniekiem
Andželai un Edgaram Bričiem , kā arī tiem
, kuri palīdzēja noorganizēt šo laivu
braucienu. Mums šis pasākums ilgi paliks
atmiņā!!!
Amanda, Viktorija. Eduards, Emīlija, Mona,
Markuss
Orientēšanās labirints.
13.aprīlī notika skolotāja Gunāra Puziņa
organizētais „Orientēšanās labirints 2017”. Sacensībās piedalījās 1.-4.klašu
skolēni.No katras klases sacensībās
startēja pieci dalībnieki. Šo sacensību
mērķis bija pārvietoties pa labirintiem un
ar čipu atzīmēties visos, kartē norādītajos
kontrolpunktos.Diemžēl laika apstākļi
nebija īpaši labvēlīgi, jo bija smidzinošs
lietus. Taču tas nemazināja sportistu vēlmi
uzvarēt.Veicot dalībnieku aptauju nācās
uzklausīt dažādus viedokļus. Daudzi
uzskatīja, ka uzdevums bija interesants,
bet daļa dalībnieku novērtēja labirintu kā
pārāk vieglu.
Vietu sadalījums „Orientēšanās labirintā”
bija šāds: 1.vietu ieguva 4.klase, 2.vietu –
3.klase, 3.vietā izdevās iekļūt 1.klasei, bet
ceturtie palika 2.klases skolnieki.
Meiteņu grupa piemā bija Inta Ivanova no
3.klases, otrā finišā nokļuva Loreta
Pauloviča no 1.klases, bet trešā bija Linda
Tālberga no 3.klase.
Zēnu grupā uzvaras laurus šoreiz plūca visi
4.klases puiši. Patriks Vencels bija 1.vietā,
Kārlis Sils bija otrais, bet Kārlis Klemme
ieguva trešo vietu.
Patriks Vencels

