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Sveiks, lasītāj! 

                

  

Zaļais karogs nozīmē ļoti daudz. Tas ir liels lepnums mūsu skolai, jo jau otro gadu pēc 
kārtas mēs to saņēmām. Kā saka latviešu sakāmvārds:,, Mazs cinītis gāž lielu 

vezumu.” Arī mēs kā mazie cinīši esam veikuši lielus un nozīmīgus darbus. 

Mūsu nākotnes plānos ietilpst vēl vairāk attīstīt eko kustību. Rīkosim vēl vairāk talkas, 
domāsim jaunus un galvenais dabai draudzīgus pasākumus. Mēs 

centīsimiem nosargāt zaļo karogu. Lai to visu sasniegtu ir ieguldīts ļoti daudz darba. 

 Paldies par atbalstu!  

Ar cieņu- Eko padomes priekšsēdētājs Daniels Širmanis 
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Mēs- Latvijas ekoskola 
 16. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā 

Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Šogad 129 skolas saņēma prestižo 

starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 49 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas 

sertifikātu. 

     Mēs jau ceturto gadu  darbojamies kā Ekoskola un otro gadu saņēmām 

starptautisko Zaļo karogu. Apbalvošanas ceremonijā mūsu skolu pārstāvēja 

skolnieces Alise Feldmane un Kate Karlsone kopā ar skolotāju Dagniju Smirnovu. 

. 

 

 Apbalvošanas ceremonijas otrajā daļā skolām bija iespēja iepazīties ar Ekoskolu 

programmas aktualitātēm šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm UNESCO 

Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā Pasaules lielākajā mācību stundā. 

    Pasākuma noslēgumā skolas uzrunāja neformālās jauniešu kustības “Fridays for 
Future Latvia” pārstāvji. Jaunieši dalījās ar savu stāstu par klimata aktīvismu un 

Klimata gājienu, aicinot Ekoskolas iesaistīties, lai kopīgiem spēkiem veicinātu rīcību 
klimata pārmaiņu ierobežošanai. Lai palīdzētu uzrunāt pēc iespējas plašāku publiku, 

Ekoskolas kampaņai sagatavoja arī savu uzsaukumu.  
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Ekoskolas svētki 
  Šodien skolā - Zaļā karoga pacelšanas svētki. 

Patiess lepnums, ka jau četrus gadus savu skolu mēs varam saukt par EKO 

skolu un  otro gadu pie skolas ēkas plīvos starptautiskais  Zaļais karogs. 

    Vēl viens gads ir pagājis, un mēs jau atkal esam ieguvuši Zaļo karogu! Jau otro 

gadu varam lepoties ar savu čaklumu. To iegūt bija grūti, bet noturēt to ir vēl grūtāk. 

Taču   mēs esam Ekoskola, un mēs to varam! 

    Šī gada 2. oktobrī par godu Zaļā karoga iegūšanai sarīkojām karoga pacelšanas 

ceremoniju. Tajā mūsu 9. klases skolēni ienesa karogu zālē.  

    

    Pēc skolotāju un viesu apsveikuma vārdiem visiem pavēstījām šī gada tēmu- 

pārtika. Šis temats ir ļoti svarīgs ,un mūsu skolēniem jāmācās vēl ir daudz.  

Par godu jaunajai ekoskolas tēmai mēs  izveidojām Skolas spēka zīmi– seno latviešu 

saules zīmi, kas ir mūžīgās dzīvības un kustības simbols, bez kuras nebūtu dzīvības. To 

veidojām no skolēnu dārzos izaugušajiem augļiem un dārzeņiem. Lai neizniekotu 

ēdienu, ar šīs zīmes augļiem drīkstēja cienāties visa skola. 
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 Pasākumā svētku runu teica arī mūsu jaunais Eko padomes priekšsēdētājs- Daniels 

Širmanis. Viņa vārdi bija patiešām iedvesmojoši, un lika mums visiem atcerēties, ka 

mēs esam EKOSKOLA. 
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OLIMPISKĀ DIENA 
   Šī gada 21. septembrī visā Latvijā norisinājās Olimpiskā diena. Šajā dienā mēs visi 

sanācām kopā, lai kārtīgi izkustētos un pārbaudītU savas fiziskās dotības.  

Paši mazākie palika skolā. Sporta dienu vadītāji pārbaudīja skolēnu prasmes dažādās 

stafetēs. Visi uzdevumi tika balstīti uz domāšanu, komandas darbu vai organizēti 

vienkārši izklaidei. Bērniem ļoti patika sacensties savā starpā un izrādīt savas dotības 

arī stafešu vadītājiem.  Šo dienu mazākie noslēdza ar dažādām iecienītākajām spēlēm 

un košiem zīmējumiem.  

   Toties mūsu 5.-9. klases skolēni savas prasmes devās izrādīt Olimpiskajā centrā. 

Dienu iesākām ar šī gada olimpisko deju un stafetes skrējienu pa stadionu. Pēc tam 

visas dienas ietvaros bija iespēja piedalīties dažādās stafetēs, kuras vadīja skolēni un 

skolotāji no Ventspils skolām. Notika arī dažādas sacensības citu skolu starpā. Tika 

spēlēts basketbols, futbols, tautas bumba un daudz citas sporta spēles.  

   Mēs visi šo dienu izbaudījām no visas sirds un gaidām nākamo iespēju nodarboties ar 

sportu svaigā gaisā kopā ar klasesbiedriem. 
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PĀRTIKAS TĒMA DZEJĀ 
Septembris ir dzejas mēnesis. Šodien, saulei un lietum mijoties, dzeju rakstām zālē. 

Tapuši brīnišķīgi dzejoļi par pārtiku un veselīgu dzīvesveidu. Paldies visiem 

talantīgajiem dzejniekiem! 
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MEŽA EKSPEDĪCIJA 
2019.gada 12.septembrī 6.a un 7.a klases skolēni aktīvi darbojās ‘’Meža ekspedīcijā’’. 

Viņi mācījās noteikt koku vecumus, izpētīt mežu un pildīja dažādus uzdevumus. Skolēniem 

vajadzēja izmantot savas zināšanas un prasmes. 

Katram tika izdalīta ekspedīcijas darba burtnīcas un zīmuļi, ko pēc tam paturēja kā 

piemiņu. Beigās, kad visas stacijas tika izietas, skolēni varēja doties pie ugunskura 

sasildīties, kā arī atpūsties. Kaut arī laikapstākļi nebija tie paši labākie, visi bija priecīgi un  

cītīgi darbojās. 
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EKO TĒMA MĀCĪBU STUNDĀS 
      10.oktobrī 3.a klases skolēni Putras nedēļas ietvaros un kā noslēgumu mājturības 

stundās apgūtajai tēmai par veselīgu uzturu, gatavoja kombinētās sviestmaizes no 

graudu maizes, biezpiena un dārzeņiem. 

      Kombinēto sviestmaižu stunda tika plānota kā pārbaudes darbs, kurā laikā skolēni 

demonstrēja zināšanas par to, kā plānot darbu, vērtēt savu devumu grupas darbā un 

novērtēt klasesbiedru darbu. 

      Visas grupas brīnišķīgi sadarbojās, paši izplānoja, atnesa un sadalīja vajadzīgos 

produktus,  paši plānoja savu darbu un novērtēja gala iznākumu. 

     Bērnu vērtējums- šīs ir pats garšīgākais pārbaudes darbs skolā! 
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Septembra un oktobra mēnesī skolēni mācījās par veselīgu uzturu, gatavoja smūtijus 

no augļiem, ogām un piena, guva zināšanas par to, kādi produkti sader, kādi nesader 

kopā.  

      

 

Skolēni šīs nosauca par gardākajām stundām, ko būtu vērts atkārtot biežāk. 
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      Mājturības stundā 8.b klases meitenes pētīja dažādu jogurtu sastāvdaļas, iegūto 

informāciju apkopoja tabulā. 

   Piemēram-cukurs, saldinātāji, krāsvielas, ciete un dažādas citas piedevas – to visu 

mēdz pievienot jogurtam, lai tā izskats un garša būtu patērētājam tīkamāki. Nekas 

traks jau nebūtu, ja piedevas vajadzētu un tās pievienotu samērīgā daudzumā. Taču 

bieži vien 100 gramiem jogurtam pievieno vairāk nekā divas tējkarotes cukura! Tad no 

veselību veicinoša produkta tas vienā mirklī kļūst par našķi.  Jogurts-labs olbaltumvielu 

avots.   

 

    6.b un 5.a klases meitenes mājturības stundā uzzināja, ka pārtikas ražošana, 

izplatīšana un patēriņš ne tikai atstāj milzīgu iespaidu uz mūsu veselību, bet arī 

ietekmē dabas resursu patēriņu, klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību un 

izmaiņas vidē. 

   Strādājot grupās, meitenes apkopoja info un izveidoja plakātus, lai iepazīstinātu citus 

skolēnus par atbildīgu pārtikas patēriņu. 
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PUTRAS DIENA 
Putras nedēļā iesaistījās 5.a, 5.b klases. Arī 2.a klase vārīja putru. 

    Mājturības stundā meitenes iepazinās ar graudaugu dažādību, to nozīmi cilvēka 

organismā. Praktiski pagatavoja dažādas graudaugu putras. Visi kopā degustēja putras 

un piedalījās balsojumā par gardāko putru. 

    Skolēnu balsojumā par gardāko putru tika atzīta – auzu pārslu putra. 
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ĀRA NODARBĪBAS 
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NODARBĪBAS DIGITĀLO STĀSTU 

LABORATORIJĀ 
     20.09.2019. digitālo stāstu laboratorijā par pārtikas atkritumu samazināšanu 

piedalījās 9. un 5.b kl. skolēni. 

     Profesionālu video mākslinieku vadībā skolēni veidoja stāstu par pārtikas atkritumu 

samazināšanu savā ikdienā. Pirms stāsta veidošanas skolēni guva informāciju par 

pārtikas atkrituma problēmas nopietnību. 

     Iegūtās zināšanas un izveidotais stāsts skolēniem kalpos kā materiāls, ar ko 

iepazīstināt savus klases biedrus un arī skolas biedrus. Izveidotā stāsta saturs liecina 

par skolēna tēmas sapratni. 
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STUNDAS UZŅĒMUMOS 
    7.a, 7.b un 8.a kl. karjeras nedēļā devās uz Ādažu Čipsiem,  lai iepazītu skolēniem 

tik iecienītā pārtikas  produkta ražōšanu un nākotnes karjeras iespējas šajos 

uzņēmumos. Skolēni ar lielu interesi ieklausījās stāstījumā par dažādajām profesijām  

un vēlāk devās aizraujošā virtuālā ceļojumā pa čipsu ražotni.   Uzturklasē bija iespēja 

katram izveidot  savas mīļākās garšas čipšus. 
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   8.b klase viesojās uzņēmuma ,,Ūdeka” Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā un ar 

interesi iepazina ūdens iegūšanas un attīrīšanas procesus 

 

   

 

  

 

Skolēniem bija iespēja nogaršot tīro un kvalitatīvo Ventspils dzeramo ūdeni tik tikko 

attīrītu, kā arī ir iespēja apskatīt vairākus interaktīvus stendus, kuri ataino 

ūdenssaimniecības attīstību Ventspils pilsētā laika gaitā un jaunākās tehnoloģijas 

cauruļvadu atjaunošanā. 
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Mākslas konkurss 
    28.oktobrī Ventspils Galvenajā bibliotēkā notika Ventspils vispārizglītojošo skolu 
skolēnu vizuālās mākslas konkursa “Es dzīvoju pie jūras” labāko darbu izstāde. Konkurss 

organizēts Zila Karoga kustības ietvaros ar mērķi veicināt izpratni par jūras 
daudzveidību, interesi par tās bagātību, ventspilnieku saistību ar jūru, tā uzdevumi bija 

iesaistīt skolēnus apkārtējās vides iepazīšanā, apliecināt savu individualitāti, rosināt  
radošu pašizteikšanos, apliecināt savu individualitāti un vienreizīgumu vizuālajā mākslā. 

Mūsu skolu pārstāvēja 8.b klases skolniece Simona Vanaga un 9.klases skolnieces Alise 

Feldmane, Amanda Rebuka, Alise Ērika Antonova un Keita Deina Rancāne - vizuālās 

mākslas konkursa laureātes. 
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PATEICĪBA ČAKLĀKAJIEM 
Lai pateiktu paldies pašiem čaklākajiem Eko skolas atbalstītājiem, rudenī tika 

organizēta ekskursija uz Rīgas Zoo. 

  Skolēniem bija iespēja iepazīt dzīvnieku daudzveidību un sarunāties par dzīvnieku 

dzīvesveidu, pielāgošanos videi, barību. Pēc kartes orientēties teritorijā. Mācīties vērot 

un klausīties. 

Atgriežoties skolā bērniem bija jāstāsta par vienu no izvēlētajiem dzīvniekiem, kurš 

redzēts Zoodārzā. Bērni stāstīja par žirafi, čūskām, lauvām, krokodiliem. Spēja 

izdomāt un uzdot mīklas par dzīvniekiem un atminēt tās. 
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RĪCĪBAS DIENAS 
 Katru gadu Latvijas Ekoskolas  piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar 

mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un 

ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. 

    Šī gada Rīcības dienas 4.-10. novembrim tika veltītas Klimata krīzes tēmai. 

Katastrofālas klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki, ir iespējams novērst. 

Tas ir atkarīgas no mūsu izvēlēm un radītā CO2 piesārņojuma.  

    Nedēļas laikā skolā tika organizēti dažādi izglītojoši pasākumi ar aicinājumu ,,Par 

nākotni bez klimata krīzes”. To  mērķis bija piedāvāt risinājumus, lai mazinātu  

globālās problēmas ietekmi. 

     

   Katru dienu plānojām pasākumus, lai skolēni un sabiedrība saprastu, ka var sākt ar 

mazumiņu, lai novērstu globālās problēmas. Tā pirmdien visi tika aicināti uzvilkt 

siltākus džemperus, jo skolā tika samazināta gaisa temperatūra. Tādējādi mēs 

samazinām globālās sasilšanas risku.  

    Aicinājām skolēnus uz skolu doties kājām, jo automašīnas palielina gaisa 

piesārņojumu. Domājot par lielajiem pārtikas atkritumu apjomiem, mudinājām 

skolēnus ēst atbildīgi, t.i., uzlikt uz šķīvja tik, cik vari apēst.  
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    Rīcības dienu ietvaros 8.a klasē viesojās lektore, stāstot par to, kā siltums nonāk līdz 

mūsu mājām. Skolēni iepazinās ar SIA Ventspils siltums prezentāciju. Turpinājumā 

paši aktīvi darbojās, sverot, mērot šķeldu un izolējot caurules. Noslēgumā secinājām, 

ka daudz izdevīgāk dzīvot nosiltinātā mājā. 
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         Šajā gadā uzsākām sadarbību ar bērnudārzu ,, Varavīksne”. Devāmies ciemos 

pie mazajiem, lai mācītu viņiem  par klimata pārmaiņām. Kopā pārrunājām, ko mēs, 

mazie, varam darīt, lai palīdzētu novērst klimata pārmaiņas. Jautrās rotaļās un sarunās 

sapratām, ka var sākt ar mazumiņu, lai leduslāčiem saglabātu mājas un bitītēm 

pietiktu ziedu, kur medu vākt. 

    

 

     Rīcības dienu noslēgumā skolā tika organizēta zibakcija ,,Par nākotni bez klimata 

krīzes", kurā piedalījās ne tikai Ventspils Pārventas pamatskolas skolēni, bet arī 

pārstāvji no bērnudārza ,,Varavīksne".  Akcijā ar pašu veidotajiem plakātiem un 

uzsaukumiem aicinājām visus saudzēt dabu, rūpēties par to, lai arī pēc 50 un vairāk 

gadiem mēs varētu dzīvot tīrā un dabiskā vidē. 
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Dienas otrajā pusē skolēni devās Pārventas ielās, lai uzrunātu iedzīvotājus un pievērstu 

viņu uzmanību klimata pārmaiņām. Skolēni izstrādāja bukletus, kuros apkopoja 

informāciju par iespējām, kas mūs sagaida, ja nepievērsīsim uzmanību klimata 

pārmaiņām. 

 

  

Skolā tika iekārtota plakātu izstāde. 
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Mūsu rūpes par dzīvniekiem 
     Dienā, kad  debess jumā mirdz spoža saule, dodamies ceļā, jo mums jāsatiek tie, 

kas mūs ļoti gaida, mums jāaizved mīlestība no visiem Ventspils Pārventas 

pamatskolas skolēniem un skolotājiem. 

     Verot dzīvnieku patversmes vārtus, pie kājām glaužas mīlestības izslāpušas 

dvēselītes. Mēs jūtam, ka gaisā virmo klusa pateicība un neskaitāmu skumju acu pāru 

saka tūkstoš paldies par to, ka atbraucām, par to, ka atcerējāmies. Par to, ka šobrīd 

esam kopā. 

     Paldies visiem, visiem, kas nebija vienaldzīgi un piedalījās akcijā "Palīdzi, lūdzu, 

izdzīvot!"  
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     Jau 12. gadu mūsu skolā tika organizēta zīļu vākšanas akcija, pēc tam šīs 

rudens veltes nogādājot Ventspils Briežu dārza iemītniekiem. Šogad Briežu dārza 
zīļu krājumus papildinājām par 302 kg zīļu, kas briežiem un mežacūkām ir īsts 

gardums! 
     Zīļu maču noslēgumā čaklākie zīļu lasītāji devās ciemos pie cēlajiem 

staltbriežiem un dambriežiem, kas mitinās Ventspils Briežu dārzā. 
      Briežu dārza pārvaldnieks Antons Pastars sirsnīgi sagaidīja apmeklētājus un 

priecēja mūs ar aizraujošu stāstījumu par Briežu dārza iemītnieku dzīvi.  
Čaklākie zīļu lasītāji -      

                          Markuss Vinovskis (81 kg), 
Renāte Vinovska (60 kg),  

Tīna Dieziņa (52 kg), 
Dārta Pāvelsone (35,45 kg)  

Tomass Plēgermanis (20,90 kg)  

saņēma arī pateicības balvu – brieža ragu! 
Brieži sūta lielu paldies ikvienam, kurš piedalījās akcijā “Sveiciens Ventspils Briežu 

dārzam!” 
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Mūsu veselībai 
     Janvārī Ventspils Pārventas pamatskolas pirmklasnieki piedalījās pirmo klašu 
skolēnu konkursā ,,Sportland pirmie soļi basketbolā”. Ar lielu prieku un azartu 

skolēni piedalījās dažādās stafetēs . 
     Mūsējie speciālajās „Hanzas Maiznīcas” veidotajās stafetēs bija ātrākie un 

ieguva #HanzasMaiznica specbalvas . 
    Pasākums bija jautrs un iespaidiem bagāts! 

     Savukārt 3.-5.klašu zēnu un meiteņu komandas piedalījās "Tautas bumbas" 

sacensībās starp Ventspils skolām. Skolēni izbaudīja komandas garu un guva 
vērtīgu pieredzi. Malači! 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hanzasmaiznica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA22Ogy7wRbd_XbHFZQuQF7AsilW_jpLX7zesQ9M1cGVSQJli5um_NjYL1xjyCBI-rJSoDAz1jXgcCjNSzoGakoHqCk2Z7k9Mtgk4u-LVecZo5WXLNiQd1GGRVoYTG04WDzaxletfTsa6JqP1q7zXQbm3n4l-2HF0S-s_cOvT7Ed4E6wrs_9TRX7-yioDiOtwmfj7E6u3CF9QdfONk3WgVLgX0kKgrzU_u9uFZQxKTRXp5x7P2gnXmkAi4_M_Jd44IhYQr2Voy4DqtJCuEjfUGZhyo7nCBzGT0PbVW4EgTg0pMAKNUt_m71STIZROhiKxFv6d7qKCqPiV--146-f2aEcXDU&__tn__=%2ANK-R
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1.-3.klašu skolēniem notika pasākums veltīts Veselīgam dzīvesveidam. 

Pasākuma mērķis bija uzlabot bērna izpratni par veselību, izglītojot par veselīga 
dzīvesveida nozīmi veselības saglabāšanā. Skolēni gan aktīvi darbojās fiziskajās 

aktivitātēs, gan grupās, pāros radoši strādāja, veidojot izglītojošus plakātus par 
veselīgu dzīvesveidu, par faktoriem, kas to ietekmē.  
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Mēs vingrojam paši un iesaistām arī vecākus. Arī šajā ziemā 1.-3. klases skolēniem 

tika organizēts sporta vakars kopā ar vecākiem.  

Bija jautri un interesanti! 
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Skolēni eksperimentē 
Kam gan nepatīk eksperimentēt? Tā uzskata daudzi sākumskolas skolēni. Tādēļ, lai 

piedalītos skolas organizētajā konkursā ,,Skolēni eksperimentē”, klasēs tika rīkoti 

paraugdemonstrējumi. Labākie satikās skolas konkursā.  

Tika krāsots, liets, sildīts un dedzināts. Rezultāti priecē gan dalībniekus, gan skatītājus.  

.   

  2.a klases skolnieks Artūrs Sineps ieguva pateicību pilsētas jauno pētnieku konkursā 

,,Skolēni eksperimentē”.  
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EKO ZIEMAS PASĀKUMS 
 
      Mūsu skolas Eko padomes pārstāvji piedalījās Eko ziemas pasākumā, kas šoreiz 

notika 1. pamatskolā.  
     Skolēniem bija iespēja izzināt, ko gada dzīvnieks domā par klimata izmaiņām, kā 

augi izmainās klimata pārmaiņu dēļ. Katrs skolēns varēja aprēķināt savu ekoloģiskās 
pēdas nospiedumu .Tas parāda, cik liela zemes platība ir nepieciešama, lai apmierinātu 

mūsu vajadzības. Tas atspoguļo cilvēkiem nepieciešamo dabas resursu (pārtika, ūdens, 

gaiss u.tml.) apjomu. 
 

 

   

 

 

 

https://www.facebook.com/VentspilsParventaspamatskola/?__cft__%5b0%5d=AZWi6Rq5EctLVWIxKpi9IcUnpU9QbHTTR7CBVzJpclerwMnJFD-T0KdRzSgf8Q7gm4jEL0Q-ETrYdbCIA3f9szIZGhqu00OJLMSQAS0B1XdzwZ3dFBi4C1GcEEIsBcN_u9KVGSwLl4SBZTTYSV0w5QJx6zD2c5DnNeOPX5FWmvK0yA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/VentspilsParventaspamatskola/?__cft__%5b0%5d=AZWi6Rq5EctLVWIxKpi9IcUnpU9QbHTTR7CBVzJpclerwMnJFD-T0KdRzSgf8Q7gm4jEL0Q-ETrYdbCIA3f9szIZGhqu00OJLMSQAS0B1XdzwZ3dFBi4C1GcEEIsBcN_u9KVGSwLl4SBZTTYSV0w5QJx6zD2c5DnNeOPX5FWmvK0yA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ventspils-1pamatskola-P%C4%BCavas-skola-516286545207894/?__cft__%5b0%5d=AZWi6Rq5EctLVWIxKpi9IcUnpU9QbHTTR7CBVzJpclerwMnJFD-T0KdRzSgf8Q7gm4jEL0Q-ETrYdbCIA3f9szIZGhqu00OJLMSQAS0B1XdzwZ3dFBi4C1GcEEIsBcN_u9KVGSwLl4SBZTTYSV0w5QJx6zD2c5DnNeOPX5FWmvK0yA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ventspils-1pamatskola-P%C4%BCavas-skola-516286545207894/?__cft__%5b0%5d=AZWi6Rq5EctLVWIxKpi9IcUnpU9QbHTTR7CBVzJpclerwMnJFD-T0KdRzSgf8Q7gm4jEL0Q-ETrYdbCIA3f9szIZGhqu00OJLMSQAS0B1XdzwZ3dFBi4C1GcEEIsBcN_u9KVGSwLl4SBZTTYSV0w5QJx6zD2c5DnNeOPX5FWmvK0yA&__tn__=kK-R
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Silto džemperu diena 
       12. februārī skolā norisinājās ikgadējā akcija klimata pārmaiņu mazināšanai ,,Silto 
džemperu diena”.  

       Šajā gadā kampaņas iniciatori Beļģijā ir izvēlējušies akcentēt saistību starp 
bioloģisko daudzveidību un klimata pārmaiņām.  

       Skolā tika nedaudz samazināta siltuma padeve, skolēni tika aicināti ierasties siltos 
džemperos, kurus demonstrēja modes skatē. 

       6.-9.klašu skolēni piedalījās viktorīnā ,,Klimata pārmaiņas”, kā arī veidoja 

plakātus par klimata pārmaiņām.  
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Arī mācību procesā pievērsa lielāku uzmanību klimata pārmaiņām. 

       Ekopadome aktīvā veidā ar 2.klasēm pārrunāja klimata pārmaiņas pasaulē un 
kopā vienojās par mazajiem darbiņiem, lai novērstu lielo klimata krīzi. 
 

                                 

 
   

              

 

 



EKO AVĪZE 2019./ 2020. MĀCĪBU GADS 

  
 

Ziemas ekoforums Salaspilī 
  No 28. februāra līdz 1. martam Salaspils 1. vidusskolā notika līdz šim apjomīgākais 
pasākums Latvijas Ekoskolām – Ekoskolu Ziemas forums 2020. Šogad Ziemas forums 

norisinājās jau 7. reizi un pulcēja 350 dalībniekus – gan skolotājus, gan skolēnus no 
visas Latvijas. 

    Foruma pirmā diena vairāk veltīta tam, lai iepazītu salaspiliešu ikdienu vides 
izglītības jomā un apmainītos savstarpējām pieredzēm, otrās dienā piedalījāmies 

izglītojošās nodarbībās, lai vairāk uzzinātu par dažādiem vides jautājumiem un 
izaicinājumiem 

   Savukārt praktiskajās prasmju darbnīcās eksperti dalījās ar vērtīgiem padomiem, 

piemēram, kā veidot efektīvas vides kampaņas, atpazīt viltus ziņas, kā gatavot videi 
draudzīgu ēdienu un kultūraugu audzēšanas kastes no „nederīgiem” materiāliem, kā būt 

veiksmīgam līderim un citās tēmās. 

Vakaram satumstot, jaunieši dodas piedzīvojumos nakts trasē.  
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   Ziemas foruma noslēgumā dalībnieki vienojās kopīgā gājienā/zibakcijā, lai mudinātu 

arī apkārtējos pievērst uzmanību klimata pārmaiņu problēmai. Gājienā jaunieši un 
pedagogi ar tematiskiem plakātiem un saukļiem rokās devās cauri pilsētai. Tās laikā 

dalībnieki apstājās pašā Salaspils centrā – autoostas laukumā, lai īstenotu zibakciju – 
demonstratīvi aizsietu acis un norādītu valdībai nevelēšanos redzēt problēmu, kuru 

tādējādi neredz arī liela daļa sabiedrības. 

   Zibakcijas vēstījums - “Mūsu māja ir liesmās! Atver acis!” 
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Projektu dienas 
    Šī gada projektu dienās skolēnu uzmanība tika pievērsta pārtikas tēmai un vides 

spēlēm.  

     7. b klase izzināja, kas ir uzturs, veidoja savu uztura piramīdu. 

 

Veselīgs uzturs ir visa pamatā, tādēļ liela uzmanība jāvelta produktiem, kurus mēs 

lietojam uzturā. Jāievēro arī ēdienreizes. Skolēnu pētījumi tika apkopoti plakātos. 
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Interesants bija pētījums par cukura daudzumu našķos. Pētījumam autori izvēlējās 

dažādas šokolādes un šokolādes batoniņus. Izrādās visvairāk cukura ir ,,Milka” 

šokolādē un skolēnu tik iemīļotajā Twix batoniņā. 

 

 

Projektu dienās 4., 7.b un 6.a klase veidoja vides spēles.  

4. klase izveidoja spēli Tangrams, kas veidots kā koka meistarstiķis Mammadaba 

projektam. 
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7. b klase veidoja datorspēles  

  

6. a klase veidoja galda spēles par vides tēmām. 
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Nodarbība muzejā 
     2. b klases skolēni piedalījās nodarbībā "Koki - rakstnieka zaļais dārzs" .  

Skolēni iepazinās  ar Herberta Dorbes stādītiem kokiem, veica to uzmērīšanu, klausījās koku stāstus. 

Rakstnieka stādītie koki ir kļuvuši par viņa literārajiem varoņiem. 

 

 

       

 

 
 



EKO AVĪZE 2019./ 2020. MĀCĪBU GADS 

  
 

Mūsu darbi pavasarī 
  Tā kā valstī noteikts ārkārtas stāvoklis, mēs nevaram doties uz skolu, taču tas 
netraucē veikt labus darbus mājās.  

   2. a klases skolēni nolēma vērot dabu un rūpēties par augiem. Tāpēc jau martā sēja 
zemītē niecīgas sēkliņas, lai , rūpējoties par tām, sagaidītu skaistus ziedus un augļus. 

Maija beigās dažus iepriecē aprūpētais augs. 
 

     
 
 Pavasarī ir vieni no jaukākajiem un mīļākajiem svētkiem- Māmiņu diena. Šajā pavasarī svētku 

sajūta bija jārada katram pašam. Plānotais uzdevums- iepriecināt māmiņu ar pašu gatavoties 

našķiem. Vispirms skolēni izzināja veselīga uztura tēmu, plānoja savu darbu. Skolotāji bija 

sagatavojuši dažādus uzdevumus – sagatavot visskaistāko brokastu maizīti, pašam pagatavot 

salātus , izcept kūku, saklāt svētku galdu. Skolēni lieliski tika galā ar uzdevumiem. 
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Visu dienu pavadot mājās, ir ļoti svarīgi izveidot pareizu dienas režīmu.  

Šāds uzdevums tika 4. klasei. Apguvuši zināšanas par pareizu dienas režīmu, tā 
plānošanu, skolēni ķērās pie darba un radīja katrs sev dienas režīmu. 

Lūk, rezultāti! 
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5.b klase pievērsās jautājumam par veselīgu dzīvesveidu. Izmantojot apgūtās prasmes 

un zināšanas informātikas stundās, bija jāizveido prezentācija par sociālajās zinībās un 
sportā apgūtajām tēmām ,, mana veselība”. Prezentācijā skolēni pauda savu pieredzi, 

atklāja apgūtās zināšanas.  
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Lielā talka 
Aprīlis ir talkas mēnesis. Šī talka bija atšķirīga. Tā kā valstī pulcēšanās aizliegta, radām 
jaunu risinājumu arī talkai.  

Svarīgi ir sakopt tuvāko apkārtni. Tādēļ 2.a klases bērniem tika uzdots mājas darbs- 
sakārtot savu istabu. Tika sastādīts darba plāns. Talkā tika ņemta sadzīves tehnika, un 

darbi varēja sākties. 
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6.klašu skolēniem bija uzdevums- izvēlēties kādu vietu, ko sakopt- ģimenes vai vecmāmiņas sēta, 
kāda mežmala vai nomaļāka jūras krastmala. 

     

,, Izvēlējos sakopt atpūtas vietu pie Bušnieku ezera, jo vasarā mana ģimene tur bieži atpūšas. 

Nepaveicās ar laikapstākļiem, jo bija ass vējš, bet tomēr es uzdevumu veicu un sakopu ugunskura 

apkārtni. Patika manis ieguldītā darba rezultāts. Ceru, ka cilvēki nepiegružos vairs šo vietu, jo 

pašiem tak nepatīk atpūsties miskastē.’’ 
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6.klašu skolēni pilnveidoja zināšanas par atkritumu šķirošanu, pārstrādi.  

Skolēni veidoja praktiski izmantojamu izstrādājumu no otrreizējiem izejmateriāliem. 

   

Arī 4. un 5. klases skolēni veidoja zīmuļu turētājus.  
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Bet 9. klase apkopoja informāciju par to, kas ir bīstamie atkritumi,   kādu kaitējumu dabai un 
cilvēkam tie nodara ,noskaidroja, kur tos var nodot. 
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Āra izglītības diena 
Katru gadu 21. maijs tiek pasludināts par āra izglītības dienu. Šajā gadā tika meklēti 
jauni risinājumi, lai organizētu nodarbības citādākā formātā nekā ierasts. Šogad mērķis 

ir izveidot saikni ar dabu vēl ciešāku. 

   Šī gada moto-  “Rotaļīga daba”. Būsim tuvāk dabai un svinam to, ka esam ārā. 

   Bijām radoši  un apgleznojām akmentiņus , attēlojot  savu mīļāko dzīvnieku. 
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Bioloģiskās daudzveidības diena 

- 22.maijs 
    Šogad tēma ir “Mūsu risinājums ir dabā”. Šis sauklis uzsver cerību, solidaritāti, lai 
veidotu dzīves nākotni harmonijā ar dabu. 

    Mums ir jārūpējas , lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Ir skaidrs, 

ka, neskatoties uz tehnoloģijas progresu, mūsu veselība, pārtika, ūdens, zāles, apģērbs, 
degviela, pajumte, enerģija un vēl daudz citas lietas ir atkarīgas no veselīgām un 

dinamiskām ekosistēmām. 

   Mūsu uzdevums- doties dabā un iepazīt tuvāko apkārtni, pievērst uzmanību tur 

esošajai bioloģiskajai daudzveidībai.  

Darba rezultātā veidojās jaukas un interesantas kolāžas, kurās attēlotas cilvēka un 

dabas mijiedarbība. 
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Atceries! 
   Ikvienā planētā  ir milzum daudz brīnumu. Paskaties! Smilšu graudu brīnums, jūras 

viļņu brīnums, vēja brīnums (ja ņem vērā, ka tie ir četri- A,R,Z,D, un vēl rīta , vakara, 

saulrieta brīze, tad sanāk jau septiņi) ,smilgu , raspodiņu, biškrēsliņu brīnums, lielā 

akmens brīnums, vēzīša, kas paslēpies aiz akmens , brīnums, un izslāpušā zalkša 

brīnums... Tad vēl citi lieli un mazi brīnumi: sāļā un saldā ūdens brīnums, miglas, 

lietus, krusas un sniega brīnums, žirafes garā kakla un kaķa murrāšanas brīnums, 

naktsvijoles smaržas, sīpola sīvuma , jāņtārpiņa gaismas brīnums...  

    Dzīvībai ir sava valoda …  

   Tā runā pumpura maigumā un zibens skarbumā ,saulstaru smalkumā un 

ziemeļblāzmas varenībā, ledāju aukstumā un vulkānu lavas karstumā , sniegpārsliņas 

smalkajā struktūrā un šļūdoņa dubļu straumē, vēja šalkoņā un pērkona rībienā, pļavu 

puķu raibajās krāsās un jasmīnu reibinošajās smaržās... Tā runā nepārtraukti.... Un 

ikvienam ir iespēja dzirdēt.... Daba runā karam saprotamā valodā.... 

    Esi atbildīgs un rūpējies par dabu! 

    Uz tikšanos rudenī! 

Skolas Eko padome 

 

 

 


