Varavīksne
Krustpils pamatskolas avīze

Pēdējā zvana svētki!

„Būs dažam dzīvē vieglāk , citam – grūtāk ,
Būs vajadzīgs Tavs spēks
un mūsu spīts.
Bet labo gaismu, skolas
gados gūto,
Mēs paņemam uz visu
mūžu līdz.”

Mīļi sveica 1. klase, dziedot aizkustinošu dziesmu, kopā ar 9. klases sākumskolas skolotāju Inesi
Graudumu. Atraktīvu priekšnesumu dāvāja 2.klase,
aicinot dejot. Arī pārējās klases bija ļoti pacentušās,
lai iepriecinātu topošos absolventus.
Pasākuma nobeigumā vārds tika dots 9.klasei.
Ar skaistu uzrunu 9. klase prezentēja sagatavoto
īsfilmu par Pēdējā zvana svētkiem. Vēlāk viņi sacīja paldies katram skolas darbiniekam par atbalstu,
palīdzību un sapratni.
Pasākuma
noslēgumā,
1.klases
skolēni, ieskandinot zvanu uz pēdējo mācību stundu,
pavadīja 9. klasi uz ēdamzāli, kur vēlāk notika mīļa
un jauka pasēdēšana ar skolotājiem, kavējoties atmiņās par pavadīto laiku skolā.
Sjuzanna Sileviča
9.klases skolniece

Kā jau katru gadu, arī šogad tika aizvadīti Pēdējā zvana svētki Krustpils pamatskolā, kad 9. klases dodas uz pēdējo mācību
stundu pamatskolā.
Šogad Pēdējā zvana svētki tika svinēti 17. maijā. Svinīgo
pasākumu vadīja 8. klases skolēni Sindija Batarāga un Endijs
Drešļuks. Skaistas melodijas pavadījumā 9. klase ieradās zālē
un ieņēma savas sēdvietas. Pasākums šogad atšķīrās ar īpašu
tēmu.
“ Ideja radās gandrīz uzreiz, kāds būtu tas pasākums. Diezgan ātri uzrakstījām scenāriju, izveidojām skaistas dekorācijas,
vienojāmies par to, kurš vadīs pasākumu. Šī gada 9. klase mums
ļoti patīk, tādēļ centāmies sagādāt visu labāko, “ stāsta 8. klases
skolniece Valērija Konstantinova.
Pirms pasākuma 9. klases skolēniem bija uzdevums sameklēt
desmit dažādus apavu pārus - istabas čības, kedas, balles kurpes
zēniem un meitenēm, pludmales čības, šņorzābaki, pirmklasnieka kurpes, krokši, saplēstas kurpes, pastalas - un izdomāt tiem
interesantu pielietojumu. Katras klases priekšnesums bija saistīts ar kādu kurpju pāri.
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Popiela 2019

8.martā Krustpils pamatskolā norisinājās popiela,
kas skolā tiek organizēta katru gadu. Arī šogad
popiela norisinājās divās kārtās, pirmajā uzstājās 1.
-4. klašu skolēni, bet otrajā kārtā 5.-8. klašu skolēni. Pasākumu vadīja 5.klases skolniece Amanda
Dūma un 6.klases skolniece Megija Romansovska.
Savukārt skolēnu priekšnesumus vērtēja žūrija:
interešu izglītības skolotāja Justīne Iie, angļu valodas skolotāja Gundega Ozoliņa, pagājušā gada absolvente Agnija Krilova un direktores vietniece
audzināšanas darbā Arnita Pore.
1.-4. Klašu konkurencē I pakāpi ieguva 1.klase,
kuri izpildīja dziesmu „Kur dzīvo laime’’, II pakāpi
ieguva 3.a klases skolnieces Annija Jeruma, Daniela Romanovska, Endžija Andriksone un Enija
Drešļuka ar dziesmu „Mamma Maria’’, bet godpilno III pakāpi ieguva 2.klase ar dziesmu „Es skrienu’’.
5.-8. klašu starpā žūrija par labākajiem atzina 8.b klasi ar dziesmu „Candyman’’, savukārt II pakāpi ieguva 7.a klase ar dziesmu „Happy”, bet III pakāpi – 7. b klases skolnieks Sandis Vaivods ar dziesmu “Watch me”.
8. klases skolniece Jana Geidāne uzskata, ka visi priekšnesumi šogad bijuši interesanti: „Man patika visi priekšnesumi un katram bija sava odziņa, bet vislabāk man patika 2.klases skolnieces Lorēnas Maļcevas priekšnesums.”
Signe Vīksna 9.klase

5.-9.klašu koris piedalās koru skatē
Pagājušajā nedēļā Jēkabpils Tautas namā norisinājās pilsētas un novadu skolu zēnu koru, 5.-9.klašu koru un skolu jaukto
koru konkursa 1.kārta, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas 5.-9. klašu koris.
Skatē piedalījās deviņi kori. Katram korim bija jāizpilda trīs dziesmas – vienu izvēles, vienu obligāto un vienu izlozes
dziesmu. Krustpils pamatskolas koris izpildīja dziesmas : “Kalnā kāpu”, “Novij man māmuliņa”, “Dziesma par jautājumiem”.
Koru skates dalībniekus vērtēja trīs žūrijas locekļi – Skaidrīte Pugača, Ineta Elksne un Emīlija Balode. Žūrijā dalībniekus vērtēja pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, tehniskais, vokālais un mākslinieciskais izpildījums, tāpat tika vērtēts arī kopējais iespaids.
“Mēģinājumā kora dziedājums skanēja labāk nekā skatē, bija sajūta, ka meitenes no kaut kā nobijās, tādēļ ieguvām III
pakāpi, kas nav slikti. Mēs esam ieguvuši iespēju turpināt gatavoties Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem,”
skaidroja Krustpils pamatskolas kora diriģente, mūzikas skolotāja Inna Kokmane, “Nākamā gada skatē mums jāiegūst vismaz
II pakāpe, lai varētu piedalīties svētkos. Tādēļ plānojam uzlabot kora vizuālo kopskatu, iegādājoties vienādus tērpus. Tāpat,
nākamgad mūsu koris būs kuplākā skaitā, jo to papildinās jauni dalībnieki.”

April, april!
Ikkatram no mums dzīvē ir gan skumīgas, gan jautras dienas.
Lielākoties jautrās dienas rada laba kompānija un labi notikumi.
Šī gada 1.aprīlī Krustpils pamatskolā norisinājās starptautiskā
Smieklu jeb Joku diena. Diena, kad visiem ir jābūt pozitīviem
un diena, kad var dažādi izjokot draugus. Šajā dienā Krustpils
pamatskolas sporta zālē norisinājās pasākums veltīts Joku dienai. Pasākumu organizēja skolotāja Inga Ieviņa un 7.b klases
skolēni.
Pasākumā tika stāstītas dažādas latviešu anekdotes, kā arī katram klašu kolektīvam bija vairāki uzdevumi ar humora pieskaņu. Uzdevumi bija ļoti dažādi, piemēram, pārveidot teikumu pupiņ valodā, nolasīt visus vārdus teikumā otrādāk, izskaidrot kādu smieklīgu vārdu, kā arī viens no interesantākajiem un smieklīgākajiem uzdevumiem bija pabeigt anekdoti pašiem, liekot lietā savu izdomu.
,, Man ļoti patika šis pasākums un šī diena. Likās ļoti interesanti, ka varēja vilkt dažādas zeķes, taču pati to nedarīju. Pasākumā man
patika visi uzdevumi, jo visi bija jautri, kā arī uzdevumu laikā katra
klase varēja individuāli sadarboties. ‘’ stāsta 7.a klases skolniece Diāna
Blakunova.
Ļoti lielai daļai skolēnu patika arī tas, ka pasākuma organizētāja ierosināja un mudināja ikkatram skolas darbiniekam un skolēnam
visu dienu staigāt dažādās zeķēs. Tas bija neparasti un interesanti.

9.klases skolniece Diāna Cakule

Skaistā un senā Zemgales pilsēta Bauska
28. martā 7.b klases skolēniem radās iespēja doties uz kluso Latvijas mazpilsētu Bausku. Apskatījām Bauskas rātsnamu, kurš 17. gs. bija lielākais un greznākais Kurzemes un Zemgales hercogistē. Ar lielu interesi iepazinām
senos svarus un mērus. Visiem bija iespēja nosvērties un nomērīties senajās mērvienībās- pudos un olektīs, par to
saņemot sertifikātu.
Tālāk ceļš mūs aizveda uz Bauskas pili, kura atrodas gleznainā vietā starp Mēmeli un Mūsu. Pilī mēs iepazināmies ar renesanses laika dejām un mācījāmies visi kopā tās izdejot. Izjutām pils galma dzīvi. Zēniem vislielāko
prieku sagādāja Motormuzeja apmeklējums, kur varēja apskatīt seno spēkratu kolekciju ar 89 tehnikas vienībām.,
rast ieskatu par 20.gs . 30 gadu galdnieku darbnīcu un saimnieka istabas interjeru.
Priecīgi un apmierināti par redzēto atgriezāmies mājās, jo Bauskā līdz šim bija pabijis tikai viens klases skolēns.
7. b klases audzinātāja I. Ieviņa

„Melns pie melna, balts pie balta”
29.martā Krustpils pamatskolā norisinājās 9.klases Žetonvakars. Uz pasākumu zālē pulcējās 9.klases skolēnu
vecāki un vecvecāki, skolas darbinieki , absolventi un vecāko klašu skolēni, kā arī draugi.
Kā jau katru gadu, arī šogad 9. klase bija iestudējusi izrādi. Šogad devītie bija izvēlējušies Baibas Jukņevičas
lugu pēc latviešu tautas pasaku motīviem “Baltais pie baltā, melnais pie melnā”. Izrāde, kā paši devītie norādīja ir
“par ganiem un saimniekiem, par velniem un raganām, par meliem un taisnību, par balto un melno, par draudzību
un par mums”.
Skolēni ar skolotājām bija ieguldījuši lielu darbu, gatavojoties
izrādei gan brīvdienās, gan pēc mācību stundām, ko Žetonvakarā
varēja novērtēt ikviens, redzot gan jauno aktieru spēlējumu, gan
tērpus, gan skatuves noformējumu. Lomās iejutās: E. Ūdris,
M.Kavinksis, A. Šatalovs, E.Kalniņš, M. Solovjovs, S.Pavlovičs,
R. Benarovičs, S. Silēviča, A. Degterjova, D. Cakule, S. Vīksne, L.
Marcinkeviča, S. Mironovs, kā arī
skolotāja I. Beinaroviča un S. Stiebriņa.
Izrādes laikā skatītāji varēja gan
pasmaidīt, gan apdomāties par to cik
bieži arī ikdienā nākas sastapties ar izvēli starp melno un balto…
Pēc izrādes sekoja pasākuma svinīgā daļa, kurā skolēni, rādot prezentāciju, atklāja
savus sapņus un mērķus, kurus vēlas sasniegt dzīvē. Tāpat tika prezentēts muzikāls
video, ko devītie, kopā ar skolotājām bija iestudējuši un samontējuši.
Pirms žetonu izsniegšanas direktore V.Stiebriņa uzrunāja klātesošos, izsakot lielu
prieku par skolēnu un skolotāju ieguldīto darbu izrādes tapšanā, kā arī piekodināja
turpināt cītīgi mācīties, lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenus un kļūtu par Krustpils pamatskolas absolventiem.

Putnu dienas Kalsnavā
Ik gadu pavasarī un rudenī Latvijā norisinās Putnu dienas, kā
ietvaros dažādās Latvijas vietās tiek rīkoti pasākumi. Krustpils
pamatskolas 8.klase 28.martā apmeklēja Kalsnavas arborētumu,
kurā arī norisinājās Putnu dienām veltīts pasākums.
Aizbraucot piereģistrējāmies, uzkāpām skatu tornī, no kura
ļoti labi varēja redzēt apkārtni. 11:00 sākās pasākums, vadītājas
visiem pasākuma dalībniekiem bija sagatavojušas rīta rosmi. Pēc
rīta rosmes izdalīja karti ar uzdevumu punktiem. Devāmies pildīt uzdevumus. Uzdevumi bija saistīti ar bioloģiju, ģeogrāfiju.
Tie bija ļoti dažādi, atrast pilsētai īsto ģerboni, zināt barības ķēdi, zināt ar kādiem dabas materiāliem var nokrāsot olas. Tāpat
bija jāatmin mīklas par putniem, jāskatās multfilmas par putniem un daudz citi uzdevumi.
Visu uzdevumi izpildei bij dota stunda. Mūsu grupa diezgan
labi izpildīja uzdevumus un iekļāvāmies laikā. Tad kad darbi
bija pabeigti, sekoja nākamais uzdevums. Mēs sadalījāmies mazākās grupās - vienai grupai bija jātaisa ligzda, vienai jāzīmē
putns un vēl vienai jāpārvērš komandas biedrs par putnu un tas
viss bija jādara izmantojot dabas materiālus. Beigās savi paveiktie darbi bija arī jāprezentē. Tad vadītājas uzdeva mīklas par
putniem, balviņā varēja dabūt zīmuļus ar kuriem zīmēt dabā.
Evelīna Rudzīte
8.a klase

Piedalāmies peldēšanas sacensībās
Aprīļī, Jēkabpils peldbaseinā “Citrus” norisinājās starp skolu peldēšanas sacensības, kurās piedalījās arī Krustpils
pamatskolas skolēni.
Skolu sacensībās pārstāvēja 17 skolēni, 4.-9. klašu grupās.
2007./2008. gadā dzimušajām meitenēm bija jānopeld 25 m, savukārt pārējiem bija jāpeld 50m brīvā
stilā. Sacensību kopvērtējumā, jaunāko klašu grupā, skolēni ieguva 3. vietu, tikai par vienu punktu atpaliekot no 2.
vietas.
“Lai gan skolā nav peldēšanas nodarbībās, izņemot 2. klasi, daudzi skolēni ārpus mācībām apmeklē
peldbaseinu, vai vasarā peldas ūdenskrātuvēs, apgūstot peldētprasmi un izsaka vēlmi piedalīties sacensībās. Mēs to
tikai atbalstām,” stāstīja Krustpils pamatskolas sporta skolotāja Aivita Ķiploka. “Skolēni tiešām centās un uzrādīja
labus rezultātus. Malači!”

Edmunds Maļcevs iegūst pirmo vietu konkursā
“Aiviekstes lakstīgalas 2019”
Arī šogad, 2019.gada 27. aprīlī, Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā tika rīkots operdziedātājam
Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2019”, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas skolēni. 4. klases skolēns Edmunds Maļcevs, savā vecuma grupā ieguva 1. vietu, savukārt Krustpils pamatskolas mūzikas skolotāja Maija Kīne tika nominēta par labāko jaunrades dziesmu “Dzimis Latvijā”.
M. Kīne skaidro, ka Krustpils pamatskolā ļoti nopietns un pamatīgs darbs tiek veikts ar talantīgajiem skolēniem mūzikā. Ir izmantotas visas piedāvātās iespējas koncertēt skolā, pilsētā, novadā un valstī, tādejādi gūstot un bagātinot skatuvisko pieredzi,
piedzīvojot muzicēšanas prieku un gandarījumu.
“Visa pamatā ir čakls darbs! Ieguldītie pūliņi nes labus rezultātus, pozitīvas emocijas, dod muzicēšanas un koncertēšanas prieku, pilnveido prasmes un iemaņas. Ir patiess prieks par Edmunda Maļceva augstajiem panākumiem!” atzīst M. Kīne, “Paldies Edmunda vecākiem Ingai un Aleksandram Maļcevam par atbalstu dēla vokālo iemaņu pilnveidošanā, par visu
Edmunda koncertu un konkursu apmeklēšanu, līdzi jušanu! Paldies Krustpils pamatskolas direktorei Vijai Stiebriņai par ieinteresētību un atbalstu
interešu programmas veiksmīgai darbībai skolā! Tikai kopā mēs varam
paveikt daudz!”
Konkursā katrs dalībnieks bija sagatavojusi repertuāru, kas sastāvēja no
trīs dziesmām. Konkursā jāizpilda bija divas dziesmas, no kurām vienai
bija jābūt latviešu tautas dziesmai bez pavadījuma, bet otrai – latviešu
autora vai jaunrades dziesmai ar vai bez pavadījuma. Tikai vienāda vērtējuma gadījumā žūrija pieprasīja izpildīt, pēc brīvas izvēles, trešo dziesmu.
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Lieldienas Krustpils pamatskolā

Aprīļa mēnesī Krustpils pamatskolā ar dziesmām un dažādu tradīciju ievērošanu tika svinētas Lieldienas.
Lieldienu pasākums norisinājās skolas 2. stāva vestibilā. Pasākumu vadīja skolas mūzikas skolotāja Inna Kokmane, kas skolēniem stāstīja par Lieldienu paražām un atgādināja ticējumus. Tāpat tika skaitīti dzejoļi, bet folkloras
kopa “Krauķi” priecēja ar dziesmām.
Skolas dienas beigās, katra klase savā kabinetā gatavoja kādu no Lieldienu ēdieniem, skaisti noformēja galdu un
kopīgi nofotografējās. Neiztika arī bez Lieldienu olu krāsošanas sīpolu mizās un kaulēšanos.
Kad pašu sagatavotais Lieldienu cienasts tika nogaršots, klases devās uz skolas pagalmu, kur skolotāja Inna Kokmane bija sagatavojusi visvisādas Lieldienu aktivitātes – pastalu mešanu, atjautības uzdevumus, rotaļas utt.
Informācijai: Lieldienas latviešiem ir pavasara saulstāvji, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai, tādēļ ar
šiem svētkiem saistīti dažādi ticējumi un senču tradīcijas. Savukārt kristīgajā pasaulē tie ir svētki, kuros tiek svinēta
Jēzus Kristus augšāmcelšanās. Mūsdienās, šajos svētkos, kopā ir savijušās kristīgo Lieldienu tradīcijas ar latviskajām.
9.klases skolnieks Ralfs Beinarovičs

Par atkarībām un to ietekmi uz veselību
Aprīļa noslēgumā, Krustpils pamatskolā, norisinājās lekcija Krustpils novada 7.-8.klašu skolēniem par atkarībām un to ietekmi uz veselību.
“Lekcija pusaudžiem un jauniešiem par atkarībām un to ietekmi uz veselību” norisinājās projekta 9.2.4.2/16/
I/012 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros. Tajā piedalījās vairāk kā 90 skolēni no Krustpils novada skolām – Mežāres pamatskolas, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Sūnu pamatskolas un Krustpils pamatskolas.
Lekcijas mērķis bija sniegt pusaudžiem un jauniešiem informāciju par to, kas ir atkarības, kādi ir atkarību veidi
un pazīmes, kā arī to izraisītās sekas.
Jauniešiem tika skaidrots, ka narkotiskās vielas vienmēr ir bijušas un pastāvēs arī turpmāk. Cilvēka dabā esot
meklēt iespējas atvieglot savas problēmas, ikdienu apreibinoties. Līdz ar to ir būtiski būt informētiem par atkarību
izraisošo vielu un procesu ietekmi uz veselību.

Norisinājies skatuves runas konkurss
Maija sākumā Krustpils pamatskolā viesojās biedrības “Cita Rīga” pārstāve Inese Grandāne, kas 1.-4. klašu
skolēniem palīdzēja tuvāk iepazīt Latvijas valsti un Latvijas valsts simbolus.
Pirmās klases skolnieki Latvijas simbolus iepazina
caur atraktīvu nodarbību, kurā tika liktas puzles ar Latvijas simboliem, kuri pēc tam bija pašiem jāpaskaidro. Tāpat, strādājot grupās, tika izlozēti Latvijas novadu ģerboņi un vērojot attēlus vajadzēja izskaidrot, kas pēc skolēnu
domam raksturo tieši viņu izlozēto novadu. Par aktīvu
darbošanos nodarbībā klasei tika uzdāvināta viena no
puzlēm.
Savukārt 2.-4. klašu skolēni piedalījās mazliet savādākā nodarbībā – “Mūsu Latvijas noslēpumi”, kur skolēniem bija iespēja darboties ar Latvijas lielformāta karti un
pārbaudīt savas zināšanas ne tikai ģeogrāfijā, bet arī dažādu faktu
par Latviju zināšanā. Piemēram, kur cilvēki Latvijā brauc pēc
smukuma vai kurā pilsētā vienreiz gadā “lido” zivis.
Nodarbības norisinājās iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
ietvaros, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200
000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Iniciatīva „Latvijas skolas
soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas
apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo
identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci,
paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Gudrs un vēl gudrāks
Šī gada 3.maijā Krustpils pamatskolā norisinājās konkurss “Gudrs vēl gudrāks” . Tajā piedalījās 5.-9. klašu skolēni.
Konkursu vadīja skolotājas Inna Kokmane un Dace Miezīte. Konkurss bija sadalīts piecos blokos jeb sadaļās:
pirmais - ģeogrāfija, otrais – kultūra, trešais - cilvēks, ceturtais - vietas, piektais - tradīcijas.
Katrā klašu grupā tika izvēlēti trīs skolēni, kuri ar balošanas pults palīdzību atzīmēja pareizās atbildes. Pārējiem
klašu skolēniem tika iedotas kartītes ar burtiem A,B,C. Katra bloka beigās skolēni varēja atbildēt uz papildus jautājumiem par tēmām, lai savai klases grupai nopelnītu papildus punktus.
Konkursa starplaikos klātesošos priecēja 5.-9. klašu koris, kas izpildīja grupas Favorīts dziesmu “Tā es tevi mīlēšu”. Tāpat uzstājās arī 4.klases skolnieks Edmunds Maļcevs ar dziesmu ‘’Dzimis Latvijā”.
Konkursa noslēgumā tika noskaidrots, ka 1.vietu ieguva 9.klase, 2.vietu 6.klase, 3.vietu 5.klase.
9.klases skolniece Signe Vīksne

Iepazīstam kino pasauli
Šī gada 9.maijā Krustpils pamatskolā ieradās filmu studijas „ Nofilmē savu filmu” pārstāve, lai iemācītu 9. un 7.b
klases skolēniem filmēt īsfilmu, izmantojot vienkāršas lietas.
Interaktīvās mācību filmas studijas „ Nofilmē savu filmu!” mērķis ir jēgpilna mūsdienu tehnoloģiju pielietošana,
radošuma un fantāzijas attīstīšana, audiovizuālās mākslas prasmju apgūšana dažāda vecuma skolēniem. Filmu studija ir aprīkota ar visu nepieciešamo filmu uzņemšanai no ieceres līdz pabeigšanai. Nodarbības sākumā skolēniem tika
paskaidrots kāda tehnika tiek izmantota, pastāstīts kāpēc tieši
tiek izmantots zaļš fons. Lai filma liktos interesantāka tika piedāvātas vairākas parūkas, brilles, maskas sejai un citi priekšmeti.
9. klases skolēns Edmunds Ūdris atzīst: ,,Iepriekš zināju, ka
tiek izmantots zaļš fons, taču nezināju kādēļ, taču tagad zinu, ka
kamera spēj ātri vien atpazīt zaļo krāsu, ātri vien ļaujot to izgriezt un ievietot jeb kādu citu fonu. Likās, ka ir obligāta nepieciešana profesionāla kamera, taču mūs filmēja uz kvalitatīvu
Apple produkcijas planšetdatoru. Neskatoties uz to, ka pats nefilmējos, strādāju par režisoru, tas bija interesanti, jo bija jāsaprot kad un ko filmēt.”
Apvienojot mūsdienu tehnoloģijas, fantāziju un stāsta veidošanas brīnumu, skolēniem tika atklāta neliela daļa no kino pasaules. Filmu veidošana tika parādīta kā aizraujošs un izklaidējošs process.
„ Pati pirmo reizi mēģināju šāda tipa filmēšanos, tas likās ļoti interesanti. Jā, iepriekš klasē filmējām dažādus
video, taču tas nebija tik profesionāli, kā šoreiz,” stāsta 9.klases skolniece Lana Marcinkeviča,.” „ Tā bija jauna pieredze gan man, gan maniem klasesbiedriem, gan skolotājām. Es attēloju vecu sievieti no pagātnes, un man patika, jo
varēja runāt to, kas ienāk prātā, veidojot reālu sarunu ar saviem klasesbiedriem.”
Apmeklējot studiju, ikvienam bija iespēja gūt reālu pieredzi filmu uzņemšanā un kļūt par savas filmas scenāristu,
režisoru, aktieri, mākslinieku, operatoru vai montāžistu.
9. klases skolniece Diāna Cakule

Pirmīši ciemojas VUGD
Pagājušajā nedēļā, 17. maijā, visā Latvijā, atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ikvienu interesentu aicināja uz atvērto durvju dienu. VUGD Jēkabpils daļas depo apciemoja arī Krustpils pamatskolas 1.klases skolnieki.
Ugunsdzēsēju depo skolniekiem bija iespēja apskatīt sešas VUGD Jēkabpils daļā esošās automašīnas, iekāpt tajās, kā arī apskatīt ar kādu aprīkojumu tās nodrošinātas. Sīkāk par aprīkojumu un tā pielietojumu skolniekiem
stāstīja virsleitnants Mareks Zenfs.
“Automašīnā ir ūdens cisterna, kuru var piepildīt ar trīs tonnām ūdens, kas, lai gan liekas daudz, ugunsgrēka gadījumā ir salīdzinoši mazs,” skaidroja M.Zenfs, “Savukārt ugunsdzēsēja glābēja aizsargtērps sver 12 kilogramus, bet ar
masku un saspiestā gaisa balonu 22 kilogramus. Dodoties piedūmotā vidē ugunsdzēsējam glābējam vienmēr līdzi ir
saspiestā gaisa balons. Ar vienu šādu saspiestā gaisa balonu ugunsdzēsējs glābējs var elpot 25 minūtes.”
Drosmīgākie skolnieki izmēģināja kā ir elpot ar skābekļa masku. Lielāko sajūsmu skolēnos raisīja iespēja
izmēģināt darboties ar ūdens šļūteni, mēģinot trāpīt norādītā mērķī.
Skolnieki uzdeva arī dažādus jautājumus, piemēram, vai ugunsdzēsēji glābēji var būt sievietes un, ko ugunsdzēsēji
dara laikā, kad netiek saņemti izsaukumi u.c.

Degustējam saldējumus
Maijā, projekta „Skolas soma” ietvaros Krustpils pamatskolas skolēniem bija iespēja tikties ar Ikšķiles saldējuma
izstrādātāju komandu nodarbībā „Saldējuma meistara darbnīca” .
Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar Ikšķili, kur tā atrodas un kādas skaistas vietas tajā ir apskatāmas. Pēc tam skolēniem tika skaidrots, kas ir saldējums un no kā to mēdza gatavot agrāk un tagad. Tāpat tika arī
demonstrēts saldējuma pagatavošanas process – zemeņu saldējums no Latvijā audzētām ogām.
Lielu izbrīnu raisīja melnais sorberts, ko Ikšķiles saldējuma ražotne pagatavo no Latvijā audzētiem saldajiem ķiršiem un melnās pārtikas ogles, iegūstot pilnīgi melnu krāsu. Kopumā skolēni degustēja četrus dažādus saldējumus,
lai varētu novērtēt viena produkta dažādas garšas izpausmes.
Paralēli saldējumu degustācijai, skolēni klausījās stāstījumu par to, kā tapis uzņēmuma dizains un to, cik liela
nozīme ir dizaina materiāliem pārtikas ražošanas industrijā.

SVEIKA VASARA!
„Tā aizies gadi , aizies dienas,
Tā aizies viss, kas kādreiz
bijis skaits,
Bet pāri paliks atmiņas tik
vienas Visskaistākais ir tomēr
skolas laiks”

Lai vasariņa piedzīvojumu pilna un sniedz jaunu enerģiju nākamajam mācību gadam. Uz tikšanos! :)

