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Vēstule visiem EKO AVĪZES lasītājiem 
 

 

Sveiks, lasītāj! 

    Jau atkal aizsteidzies rudens, ziema 

jau arī steidz prom. Sācies jauns gads. 

Ko tas mums atnesīs? Vai šis gads būs 

labāks par iepriekšējo? Noslēdzot 

pirmo semestri mūsu skolā, 

atskatīsimies uz to, ko esam paveikuši .  

   Mums visiem ir liels gods un lepnums 

par to, cik mūsu skola kļuvusi zaļa. 

Kopā esam daudz paveikuši, lai skola 

kļūtu  par EKO skolu.  

Mūsu skolā tiek šķiroti atkritumi, iesaistāmies makulatūras un bateriju vākšanā. Skolā 

aktīvi darbojas EKO padome, tiek organizēti dažādi pasākumi. Par tiem tad arī 

cenšamies stāstīt šajās EKO avīzēs, kas savus lasītājus informē jau otro mācību gadu.  

 Skolēni darbojas ne tikai skolā , bet arī kopā ar vecākiem mājās veidoja plakātus, kā 

ģimenē tiek taupīts ūdens. Mēs savas zināšanas parādām ne tikai skolā, bet arī mājās. 

Nācās padomāt, kā tad sākt šo taupīšanu, ja līdz tam tas vēl netika darīts. Košie 

plakāti tika izvietoti EKO stendā, kur visi varēja tos apskatīt. Vecāku un ģimenes 

atbalstam ir liela loma, jo bez šī atbalsta nebūtu iespējams sasniegt to , ko esam 

paveikuši. 

 Vides vēstis organizēja skolnieku paveiktā darba izvērtējumu  Facebook lapā , tajā 

aktīvi iesaistījās vecāki un vecāko klašu skolēni. Pateicoties atbalstam, mūsu skola 

savā grupā ieguva 3. vietu un saņēmām simpātijas balvu- spēli.   

Kopā mēs varam, kopā mēs esam spēks! Mūsu darbs turpinās, lai iegūtu EKO skolas 

statusu un zaļo karogu. 

 

Paldies  visiem par atbalstu! 

EKO padomes priekšsēdētāja Keitlīna Krastiņa (9.klase) 
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Rīcības dienas 

 

 

2017. gada rudenī  mūsu skolas skolēni 
un skolotājas piedalījās ikgadējā 
ekoskolu rīcības dienās, kas ir Ekoskolu 
aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst 
skolēnu un plašākas sabiedrības 
uzmanību jautājumiem par videi 
draudzīgu dzīvesveidu. 
 
Šajā gadā mūsu skolas tēma ir ŪDENS, 
tādēļ arī rīcības dienu nedēļā skolēni 
mācījās par ūdeni un tā taupīšanu.     
Kā norisinājās rīcības dienas? 

 
 Skolēni zīmēja bukletus par ūdens taupīšanu un tā daudzumu uz Zemes. 
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3.klases skolēni devās un SIA ,,Ūdeka'' un noskaidroja, kā ūdens nonāk līdz mūsu mājām. 
 

         
 

 
 

 Mūsu skolas komanda piedalījās 4. vidusskolā Eko rudens pasākumā, kur skolēni vēroja mākoņu 
veidus, noteica laikapstākļus, mērija kokus, pētīja augsnes un ūdens paraugus. 
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Pie mums ciemojās Ūdens Lāsīte. Pašiem mazākajiem skolēniem tika stāstīts par ūdens taupīšanu, kā 
arī kāds pilsētā ir ūdens, kā to iegūst, kā tas nonāk mūsu mājokļos. 
 Paldies SIA. ,,Ūdeka" par nodarbību!  
 

     
 
Aicinājām katrā ģimenē izvērtēt ūdens taupīšanas paradumus-bērniem kopā ar vecākiem izveidot 
plakātu ar informāciju, kā katrā ģimenē taupa ūdeni. Apkopojām skolēnu un viņu vecāku veidotos 
plakātus. Paldies atsaucīgajiem vecākiem! 
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Rīcības dienu noslēgumā 8. klases skolēni devās ielās , apmeklēja arī tuvējās iestādes, lai 
iepazīstinātu sabiedrību ar ūdens taupīšanas iespējām un dāvinātu skolēnu sagatavotus informatīvos 
materiālus. 
 

 

 

Rakstu sagatavoja- Alise Feldmane 
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Jaunie mākslinieki 
 
2017.gada novembrī Ventspils skolēni varēja piedalīties Zilā Karoga kustības ietvaros organizētā 

vizuālās mākslas konkursā  

 “Viena diena pilsētā pie jūras”. 
Skolēnu uzdevums bija uzzīmēt kādu pilsētas ainavu vai arī kompozīciju. Konkurss organizēts ar 
mērķi  veicināt skolēnu izpratni par  vides aizsardzību, veidot saudzīgu un atbildīgu attieksmi pret 
dabas vērtībām, rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos, apliecināt savu individualitāti un 
vienreizīgumu vizuālajā mākslā.   Konkursā piedalījās 81 audzēknis,kuru darbus  žūrija  izvērtēja. 1.,2. 
un 3. vietu ieguvēji  saņēma mazas dāvaniņas un diplomus. 
 
No mūsu skolas piedalījas 7 skolēni,  kuri saņēma gan godalgas , gan pateicības rakstus. 

Rakstu sagatavoja-Amanda Rebuka 
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Sporta diena semestra noslēgumā 
 

Šajā laikā neiztikām arī bez dažādām sportiskām aktivitātēm, jo veselā miesā-vesels gars. 

2017.gada 20.decembrī notika semestra noslēguma sporta diena. Tika atsevišķi organizētas 

spēles 4.-6.klasei un 7.-9.klasei. Diena tika ļoti labi pavadīta dažādās aktivitātēs. 

Zēni spēlēja basketbolu, florbolu un frisbiju, bet meitenes tautasbumbu, florbolu un arī 

frisbiju. Šī sporta diena daudziem radīja visdažādākās emocijas:bēdas par to ,ka zaudēja, vai prieku, 

ka vienkārši patika spēlēt! 

Rakstu sagatavoja-Alise Feldmane 
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Zaļi darbi Latvijai 
 
PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais punkts” un ar Ventspils 
pilsētas domes atbalstu šā gada sākumā aicināja Ventspils skolēnus piedalīties projektā “Zaļi darbi – 
Latvijai!”, kura mērķis bija pievērst uzmanību atkritumu šķirošanas būtiskai nozīmei.  

Tapis no 51 zīmējuma izveidots pārliekamais kalendārs 2018. gadam, kuru kā piemiņas dāvaniņu 
saņems šo zīmējumu autori un viņu skolotāji. 

Izveidotais kalendārs ir krāsains, interesants un pamācošu zīmējumu pilns, kā arī tas ir papildināts ar 
faktiem par plastmasas, stikla, metāla, kartona dzīves cikliem un šo atkritumu pareizas 
apsaimniekošanas iespējām. Kalendārā iespējams uzzināt arī par šķirošanas iespējām Ventspilī, lai arī 
šeit radītos atkritumus varētu izmantot kā resursus, lai līdz minimumam samazinātu apglabājamo 
atkritumu apjomu. 
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Mazais pētnieks skolā 
 
Mūsu skolā 1.-3.klašu skolēni apmeklē Mazā pētnieka nodarbības, kurās tiek attīstītas pētnieciskās 

prasmes dabaszinībās. Skolēni mācās novērot un pastāstīt par vēroto, sadarboties citam ar citu un 

ievērot drošības noteikumus.  

Āra nodarbībās pētījām lapas, kokus, mērījam koka resnumu un noteicām koka augstumu. 

Izmantojot pašgatavotus vēja virziena noteicējus, noteicām vēja virzienu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpētījām, kur vairāk sēklu? Noskaidrojām par sēklu dažādību un salīdzinājām dažādus augļus. 

 

 

 

 

 

 

  Iepazināmies ar šūnu pasauli, izmantojot arī mikroskopu. 
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2.klase iepazīst instrukciju un gatavo pēc tās modeli. Darbs bija interesants un arī sarežģīts, jo 

prasīja no skolēniem prasmi darboties ar skrūvgriezi. Foto redzams viens no pagatavotajiem  

modeļiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.klase pagatavoja savu mūzikas instrumentus un izpētīja, kas rada skaņas un kāpēc tās rodas? 

 

 

 

 

 

 

3.klase veic izpēti visa mācību gada garumā – Koks dažādos gadalaikos. ( izpētīt vienu koku skolas 

apkārtnē, novērojot izmaiņas katrā gadalaikā). Foto redzams, kā pētnieki apkopo novēroto un 

meklē papildinformāciju internetā.  

 
 

 

 

 

 

 Rakstu sagatavoja Mazā pētnieka skolotāja Daila Zēberga 
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Sniega diena 2018 
Mūsu skolēnus nespēj baidīt arī ziema un nelielais sniega daudzums šajā gadalaikā. Lai saglabātu 

labu veselību, ir jānorūdās un jāsporto. To darīja arī mūsu vismazākie. 

1.-4.klases skolēni piedalījās dažādās sportiskas  aktivitātēs- pikojās ar krāsainām bumbiņām, 

imitēja slēpošanu, nobraucienu no kalna, spēlēja riņķa hokeju, pārvarēja dažādus šķēršļus un pat 

sniegā spēlēja futbolu. Bija izaicinājums - bez sniega uztaisīt sniegavīru. Skolēni atsaucīgi un 

ieinteresēti piedalījās visās aktivitātēs. 

     

          

Tika organizēti uzdevumi, kuros skolēniem bija jāizveido upe, jāpastāsta, kas notiek ar ūdeni , ja 

laukā ir sals, jādemonstrē ,kā var tikt pāri sasalušai upei.  Skolēni labprāt iesaistījās uzdevumu 

risināšanā, jo tas bija netradicionāls veids, kā parādīt zināšanas par ūdens agregātstāvokļiem un 

zināšanas par upēm. Skolēni ļoti radoši izpaudās upju veidošanā. Viena klase pat izveidoja savu upi, 

kurā bija iesalusi laiva.  

Pēc pasākuma, skolēni atzina, ka šādas dienas vajadzētu skolā vairāk, jo bija interesanti un jautri. 

   

Rakstu sagatavoja Alise Ērika Antonova 


