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Varavīksne
Krustpils pamatskolas avīze

Sveiks jaunais mācību gads!

“Jau kļavu lapas sārtojas,
Jau rindā dzērves kārtojas.
Uz siltām zemēm dzērves trauc,
Mūs šodien visus skola sauc.”
(J. Osmanis)

Līdz ar jauno mācību gadu skolā ir gan jauni bērni, gan skolotāji. Skolā turpinās dažādi projekti un priekšā vēl ir daudz jaunu projektu, ko apgūt.
„Šobrīd mēs esam ļoti, ļoti daudzos mācību projektos. Ir plānoti arī saimnieciskie projekti,” stāsta skolas direktore Vija Stiebriņa,
„Domājot par skolēnu drošību, nākošajā gadā ir ideja veidot jaunu caurlaides sistēmu skolā, tā, ka izmantojot čipus varēs iekļūt skolā skolēni
un vecāki.”
Jaunajā mācību gadā direktore aicina skolēnus izmantot visas
iespējas, ko piedāvā skola un piedalīties gan dažādos skolas projektos,
gan aktivitātēs, gan mācību ekskursijās, kas ienāk skolā ar jaunām mācību metodēm.
9. klases skolnieks Aivis Šatalovs

Septembra sākumā, tāpat kā visās izglītības iestādēs Latvijā, arī
Krustpils pamatskolā svinīgā pasākumā, tika uzsākts jaunais mācību gads.
3. septembra rītā gan skolotāji, gan skolēni pulcējās skolas zālē,
kur svinīgā pasākumā tika uzsākts jaunais mācību gads. Šogad
skolas gaitas Krustpils pamatskolā uzsāk 182 skolēni, no tiem, 13
skolēni vērā jaunu lappusi savās dzīves grāmatās un uzsāka pirmās
skolas gaitas. Kā ierasts, pirmklasniekus skolas zālē ieveda 9. klases skolēni. Jaunie skolas biedri un viņu vecāki tika sveikti gan ar
skaistiem vārdiem no vecāko klašu skolēniem, gan skolas direktores.
Sveikt ar jauno darba cēlienu skolēnus un skolas darbiniekus
bija ieradusies arī Krustpils novada deputāte Elīna Serkova, kas
skolai, Krustpils novada pašvaldības vārdā, dāvāja dāvanu karti
skolai nepieciešamo lietu iegādei veikalā “Depo”.
Svinīgā pasākuma beigās 1. Klases skolnieki simboliski
ieskandināja zvanu, kas ikvienu skolēnu uz skolotāju sauca uz
pirmo mācību stundu šajā mācību gadā.
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Septembra sākumā no 11.-15. septembrim Jēkabpilī norisinājās Dzejas dienas, kuru ietvaros pilsētā notika
dažādi pasākumi un pilsētas ielās kursēja Dzejas busiņš. Arī Krustpils pamatskolā, kā jau katru gadu tika atzīmētas
Dzejas dienas, mudinot skolniekus izprast un iemīlēt dzeju.
Krustpils pamatskolas skolēni izvēlējās sava iecienītākā autora dzekoli un rakstīja tosuz asfalta, noformējot
uzrakstīo dzejoli pēc sirds patikas. Tika izvēlēti dzejoļi, kuru autori bija—Rainis, Viktors Eglītis, Edvards Virza un
daudzi citi dzejnieki. Pēcāk tika izvēlēti labākie dzejoļi, kurus skolēni nolasīja skolas mikrafonā..
Dzejas dienas Krustpils pamatskolā ir skaits pasākums, kurš patīk gan skolēniem, gan skolotājiem.
Pirmā dzejas diena norisinājās Komunāru parkā (pašreizējā Esplanādē) 1965.gadā 11.septembrī. Dzejas
dienas tiek rīkotas, lai atzīmētu latviešu dzejnieka Raiņa (Jāņa Pliekšāna) dzimšanas dienu. Rainis bija ne vien
dzejnieks ,bet arī dramaturgs, publicists, tulkotājs, sabiedrisks darbinieks un jurists.
Rainis bija izcils dzejnieks un cerams šī tradīcija par godu viņam turpināsies un iedvesmos citus.
9. klases skolniece Andželika Degterjova

“...Es esmu radījis sevi pats
Un savu apkārtni sevim
Un savu likteni locījis esmu
Pēc savas dabas,
Kā gribējis pats.”
(Rainis)
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Īsu mirkli pirms jaunā 2018./2019. mācību gada sākuma,
25. augustā, Krustpils pamatskolas kolektīvs kopā ar absolventiem
un esošajiem, bijušajiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem
kavējās atmiņās, kopīgi atzīmējot skolas 150 gadu jubileju.
Jubilejai veltītais salidojums sākās skolas vēsturiskajā ēkā, kur viesi
tika priecēti ar teatrālu uzvedumu un dziesmām, kas uzbūra vēsturisku noskaņu, liekot atminēties kāda ikdienišķa skolas dzīve reiz
valdīja skolas vecajā ēkas korpusā.
Pēc tam pasākums turpinājās skolas esošajās telpās, kur
muzikālus priekšnesumus sniedza gan mūzikas grupa „Galaktika”,
gan skolas pedagogi ar absolventiem. Tāpat svinīgas uzrunas teica
gan Krustpils novada priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, gan Jēkabpils
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga
Kļaviņa, gan skolas absolventi, bijušie darbinieki un, protams, skolas
direktore Vija Stiebriņa. „Neizmērāma ir mūsu mīlestība pret manu,
tavu un mūsu Krustpils pamatskolu, kurai šodien ir dzimšanas diena,” uzrunā sacīja V. Stiebriņa. „Skola ir celta svētā vietā, to
darījusi kristīgā draudze. Es uzskatu, ka visus gadus Dievs ir sargājis
mūs un skolas nākotne ir viņa rokās. Jau 150 gadus skola ver durvis
jauniem, zinātkāriem cilvēkiem, lai darītu tos gudrākus, veidotu par
savas skolas un zemes patriotiem. Mēs varam būt lepni par savas
skolas spēku pastāvēt ilgus gadus, neskatoties
uz laikmeta
pārbaudījumiem. Šī spēka pamats ir cilvēki- skolēni, skolotāji,
tehniskie darbinieki un ik viens, kas ar savām labajām domām un
darbiem ir stiprinājis Krustpils pamatskolu.”
Tāpat pasākuma laikā tika izteikts paldies visiem, bez kuru
atbalsta nevarētu tapt skaistie svētki un ikvienam, kas sazinājās ar
skolas kolektīvu, piedāvājot un palīdzot, gatavojoties salidojumam.
Īpašs paldies no skolas kolektīva puses tika izteikts Skaidrītei
Pugačai, skolas absolventei, kura joprojām domās un darbos ir ar
sirdi Krustpils pamatskolā.
Svinīgās daļas noslēgums norisinājās skolas pagalmā, kur
viesi kopā ar skolas darbiniekiem izveidoja Latvijas valsts kontūru
un kopīgi debesīs palaida 150 krāsainus balonus – katrs balons, viens
skaists skolas pastāvēšanas gads.
Krustpils pamatskolas kolektīvs priecājas par saņemtajām
dāvanām un saka lielu paldies ikvienam apsveicējam. Paldies arī
ikvienam, kurš bija kopā ar mums, palīdzot gan skolas atmiņu
grāmatas veidošanā „Krustpils pamatskola atmiņās”, gan sniedzot
palīdzīgu roku, gatavojoties salidojumam. Tāpat paldies arī skolas
skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas veica sagatavošanas
darbus salidojumam.
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GRĀMATU SVĒTKI ATAŠIENĒ
14. septembrī Atašienes vidusskolā, Marinzejas pilī, notika Krustpils novada Grāmatu svētki, kuros kopā ar citiem pašvaldības skolu audzēkņiem, piedalījās arī Krustpils pamatskolas skolēni.
Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt septiņas stacijas. Vienā no
stacijām skolēniem, kopā ar Pepiju Garzeķi un viņas draugiem – Tomiju un
Anniku, bija iespēja gatavot rīsu putru. Putras tapšanas procesā skolēniem
bija iespēja uzdot arī dažādus interesantus jautājumus un ar gardu maizīti
pabarot arī Pepijas zirgu.
Bija arī stacija “Muzikālās skaņas”. Tur visi tika iepazīstināti ar
dažādiem sitamajiem mūzikas instrumentiem. Bija arī iespēja katram pašam
uzsist sev kādu mīļu mūzikas ritmu.
Lielu interesi skolēnos raisīja Krustpils pagasta bibliotēkas izveidotā stacija. Tur skolēniem bija iespēja rakstīts dažādus vārdus trīs valodās,
pārbaudīt savu acu mēru un salikt grāmatas 30cm augstumā. Skolēniem tika
arī suvenīri – katra paša izrotātais zīmulītis. Jāmin, ka par katru darbošanos
bērni tika cienāti ar gardum gardām konfektēm.
Pēc aktivitātēm visiem bija iespēja kopā paēst pusdienas, uztaisīt hennas
tetovējumu un pasākuma noslēgumā apmeklēt skanīgu koncertu.
Grāmatu svētki Atašienē bija skaista diena, kad skolēni varēja kopā mācīties, priecāties un iegūt jaunus draugus! Lai izdodas arī nākamajā
gadā tik pat jauki svētki!
Viktorija Armale, 5.klases skolniece

LATVIJAS SKOLAS SOMA
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000
Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam
mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Arī man bija iespēja piedalīties šajā projektā. Es braucu uz atklāšanas koncertu
arēnā Rīga. Iniciatīvas atklāšanas pasākumā 6000 skolēni no visas Latvijas, no ikviena
Latvijas novada, piedalījās interaktīvās darbnīcās un varēja vērot koncertu „100 Latvijas
stāsti 100 minūtēs”.
Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti
attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.
Koncertā uzstājās Raimonds Pauls, Rūta Dūduma, The Ludvig, Laima Jansone
un DJ Monsta, grupa “DaGamba”, Matīss Čudars, Edavārdi, Justs, grupa “Auļi”, soprāns
Līga Gita Zīriņa, simfoniskais orķestris „DD” diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji un
citi mākslinieki. Latviešu autoru skaņdarbos atspoguļojās Latvijas mūzikas attīstība cauri
laikiem, tautas mūzikas saspēlē ar šodienas muzikālajām iespējām.
Man bija iespēja aplūkot ar rokām darinātās lelles un daudz dažādu lietu. Bija
iespēja aplūkot lietas un priekšmetus, kas senāk atradās skolu klasēs. Kā arī izveidot
interesantu bildi (apgriezta klase kājām gaisā), kas man paliks atmiņā par šo projektu.
Mūs uzņēma laipni un mūs gan pabaroju, un padzirdīja. Kā dāvanu mums uzdāvināja
katram skolēnam sporta somu, ko varēšu lietot ikdienā, kas man atgādinās par jauko
dienu septembrī.
Paldies par jauko iespēju.
Amanda Dūma , 5. klases skolniece
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OLIMPISKĀ DIENA
Šī gada 21. septembrī gan Krustpils pamatskolā, gan citās valsts skolās norisinājās Olimpiskā diena.
Krustpils pamatskolas skolēniem un skolotājiem diena iesākās ar divām mācību stundām, taču pēc tam notika pulcēšanās 2. stāva vestibilā un katra klase, mūzikas pavadībā, iesoļoja skolas sporta zālē. Olimpiskā diena tika atklāta ar
olimpiskās dienas jeb sporta himna un Olimpisko rīta vingrošanu.
Gadu no gada uz Krustpils pamatskolu Olimpiskajā dienā tiek aicināta
kāda slavenība, un šoreiz tas bija Uldis Dzirkalis. Diemžēl veselības dēļ viņš nevarēja ierasties, tāpēc par savu sporta karjeru stāstīja sporta skolotāja Aivita Ķiploka. Ar sportu A. Ķiploka sāka nodarboties jau 2. klasē un kopš tā laika uzskata, ka
tieši kustība ir atslēga uz veselīgu, laimīgu dzīvi. Tāpat skolotāja norādīja, ka
vislabākā sporta zāle ir daba – galvenais ir piemērots apģērbs un vēlme izkustēties.
Īpaši lielu pārsteigumu skolēniem sagādāja skolotājas medaļu kolekcija, kura viņa
ieguvusi piedaloties dažādās sacensības, dažādos sporta veidos.
Pēc īsā pasākuma sporta zālē, tika uzsākta Olimpiskā diena. Katra klase
izgāja desmit “stacijas”: “Krellītes”; Met un trāpi; “Lidojošais paklājs”; “Saliņas”;
“Gūstekņi”; “Tenisisti”; “Ūdenslējējs”; Divkājis, Žonglētājs; Uzmini nu!; Galda
teniss. Katrā no stafetēm bija tiesnesis, par tiesnešiem bija gan skolēni, gan skolotājas - Gundega Ozoliņa un Inna Kokmane.
,, Es biju tiesnese stacijā „Ūdenslējējs”. Šajā “stacijā” bija jāpārlej ūdens no glāzītes uz glāzīti, neskatoties, turot to virs galvas.
Tieši šeit ļoti labi varēja redzēt kā sadarbojas klase,” stāsta 7.klases skolniece Diāna
Blakunova. “Visvairāk man patika tas, ka gandrīz visi uzmanīgi klausījās noteikumus
un ļoti labi visu izpildīja. Protams, bija arī skolēni, kuri uzvedās nepaklausīgi.”
“Stacijās” uzdevumi bija ļoti dažādi – bija gan jāskrien un aktīvi jādarbojas, gan jāpadomājas pirms uzsākt uzdevumu un, lai to izpildītu, jādarbojas lēnāk.
„Man vislabāk patika stacija „Lidojošais paklājs”. Darbojoties tajā varēja
pārbaudīt klases sadarbību un saliedētību. Visiem klases skolēniem ar nūju palīdzību
bija jāaiznes paklājs līdz noteiktai vietai un tādā pat veidā jāatnes tas atpakaļ.
Olimpiskjā dienā visas aktivitātes bija interesantas, bija patīkami pavadīta diena,”
atzīst 7. klases skolniece Līva Ieviņa.
Olimpiskā diena izvērsās ļoti labi, un “stacijā” “Žonglētājs” bija iespēja iegūt balvu biļeti uz hokeju. Par labākajiem šajā stacijā un kuri ieguva biļetes, tika atzīti: Lauris Tiltiņš, Raivis Driķis un Marks Svilpe.
Tāpat biļetes uz hokeja spēli ieguva arī Ralfs, Aivis, Maksims, Mareks, Konstantīns, Juris, Andis, Kristaps un Ornests. Šāds
atalgojums puišiem pienācās par iegūto pirmo vietu starp skolu futbola sacensībās.
Paldies tika teikts arī visaktīvākajai skolotājai - Veltai Bojārei, kura ne tikai no malas novēroja, kā darbojas klase, bet
aktīvi iesaistījās visās Olimpiskās dienas “stacijās”.
Dienas beigās, pateicībā par darbošanos Olimpiskajā dienā, katra klase saņēma nelielu kūku un diplomus.
Diāna Cakule, 9. klases skolniece

MAZPULKU FORUMS
20.oktobrī, skaistajā rudens dienā, kad koku lapas vēl nav nobirušas, bet vēl
rotājušās daudzveidīgos toņos, jau septiņos no rīta mēs - Krustpils pamatskolas 60.
Mazpulka mazpulcēni devāmies uz Naukšēnu vidusskolu Rogovkas pagastā, kur
norisinājās Mazpulku rudens projektu forums. Forumā kopumā piedalījās 140 mazpulcēni kopā ar mazpulku vadītājiem, kuri prezentēja savus veikumus šajā gadā.
Diena sākās ar mazpulcēnu lauku labumu tirdziņu, pēc tam savu darbiņu aizstāvēšanu. Arī mūsu skolas mazpulcēni Aiga un Zane no 6.klases, iepazīstināja ar
savu veikumu šajā gadā, aizstāvot savus projekta darbiņus. Aiga prezentēja projektu
par tautasdziesmām, kurās tiek stāstīts par ziediem. Savukārt Zane prezentēja projektu par arbūzu audzēšanu.
Līdz bija arī divi jaunie mazpulka biedri - Rūta un Daniels no 4.klases, kuri
piedalījās dažādās radošajās darbnīcās un guva ieskatu, idejas savam turpmākajam
darbam. Mazpulcēni tika pie skaistām dāvanām. Šī diena bija tiešām noderīga un
skaisti pavadīta. Noguruši mēs deviņos vakarā, jaunu iespaidu pilni, atgriezāmies
mājās.
60. Mazpulka vadītāja Ina Leikuča
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SKOLOTĀJU DIENA KRUSTPILS PAMATSKOLĀ
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Skolotāji ir cilvēki, kuri mācību gada garumā ir ar mums, palīdz un skolo mūs. Strādāt par skolotāju nav pats vieglākais
darbs, ir jābūt stipram gribasspēkam un spējām pielāgoties ikkatram skolēnam. Tieši tāpēc skolās ir īpaša diena - Skolotāju
dienu. Šī ir diena, kad vecāko klašu skolēni ļauj atpūsties pedagogiem, un paši ieņem viņu vietas.
Krustpils pamatskolā skolotāju diena norisinājās 5.oktobrī. Šai dienai 9.klases skolēni gatavojās vairāk kā mēnesi, veidojot
dekorācijas, apsveikumus skolotājiem un scenāriju pasākumam.
Skolotājus jau no agra rīta, ienākot skolā,
sagaidīja 9.klase, pasniedzot paštaisītu rotu ap kaklu, ar
skolotāja vārdu un īpašību, kura viņam piemīt pēc
skolēnu domām. Savukārt puiši ikkatru skolotāju
pavadīja uz klasi, kur, pirms pasākuma, varēja iedzert
siltu rīta tēju un pacienāties ar veselīgajiem āboliem.
Skolotāju dienas pasākums norisinājās sporta zālē. To
vadīja Ralfs Beinarovičš un Diāna Cakule. Katrs no
skolotājiem bija kāds pasaku tēls, kuru zālē ieveda kādas
klases skolēns.
Pasākuma laikā skolotājus uzmundrināja
Krustpils pamatskolas ansamblis un folkloras kopa
‘’Krauķi’’, liekot skolotājiem izkustēties un uzdejot kopā.
Ikdienā skolotāji skolēnus pavada ar skatieniem un labiem vārdiem, jokiem un uzmundrinājumiem. Arī 9.klases
skolēni vēlējās redzēt skolotāju smaidus, tāpēc tika izveidots video ar vienkāršiem un ikdienišķiem jautājumiem,
taču atbildes vietā tika likti dziesmas vārdi, tādejādi veidojot ko neparastu un smieklīgu.
Visvairāk man patika iejusties skolotāja lomā, kaut vai to nevar salīdzināt ar darbu, ko skolotājs dara ikdienā. Patika
gatavoties pasākumam, visvairāk patika gatavot video,’’ stāsta 9.klases skolēns Edmunds Ūdris un 5.oktobra matemātikas un
krievu valodas skolotājs. ‘’Patika novērot skolotāju smaidus pasākumā, kā arī ļoti patika, ka klases, kurām pasniedzu bija paklausīgas un visu pildīja.’’
Katru gadu šajā dienā, skolotāji tiek cienāti ar torti, vai kliņģeri un turpinot tradīciju, arī šogad, vecāko klašu skolēni
pasniedza skolotājiem Vecrīgas. Dāvanas gan tika pasniegta mazliet neierastāk - izpildot deju „Jautrie pavāri”. Pēc pasākuma,
skolotāji devās vecāko klašu skolēnu noorganizētajā ekskursijā uz SIA “Sedumi”. Tur skolotājiem bija iespēja apskatīt ziedus,
uzzināt kā tie tiek audzēti un kopti.
,,Man patika skolotāju diena, patika kā 9.klase novadīja šo pasākumu. Mums bija interesantas stundas, un šogad mēs
nopietnāk visu skatījāmies, jo nākošgad mūs gaida tas pats. Man ne visai patika bioloģijas stunda, jo bija jāraksta pārbaudes
darbs, taču kopumā viss cits bija ļoti labi,’’ atzīst 8.b klases skolniece Valērija Konstantinova.
,Šogad bija viens no gadiem, kad iepriekš neko nezināju, viss tika turēts noslēpumā. Jautājot pašiem skolēniem, kas mūs
sagaida- vai vadīsiet stundas, kā izklaidēsiet, informācija netika izpausta, tieši tāpēc arī bija interesantāk. Skolotāju dienas rīts
sākās ar patīkamu sagaidīšanu skolā. Interesanta bija skolotāju ievešana zālē, mūs pavadīja dažādos pasaku tēlos tērpušies
skolēni. Jautrs un smieklīgs bija devīto sagatavotais video sveiciens ar asprātīgiem jautājumiem un piemērotiem dziesmas vārdiem,’’ stāsta sporta skolotāja Aivita Ķiploka. „ Kā patīkamu pārsteigumu varu minēt arī interesanto ekskursiju uz SIA “Sedumi”.
Sievietēm ziedi vienmēr sagādā prieku, tur to bija vairumā- krāšņi, skaisti un rūpīgi kopti. Sirsnīgs paldies jaunajiem, vienas
dienas kolēģiem par cienastu visas dienas garumā, par pozitīvajām emocijām un lielisko atpūtu profesionālajos svētkos. ‘’
9.klases skolniece Diāna Cakule
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CEĻOJUMS UZ DAUGAVPILI
11. oktobrī 7. b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Daugavpili. Ar pilsētas
kultūvēsturi iepazināmies netradicionālā veidā, braucot cauri pilsētai ar pagājušā gadsimta
beigās, Rīgas vagonu rūpnīcā ražoto tramvaju. Brauciena laikā kopā ar gidu mājīgā gaisotnē,
veroties pa tramvaja logu, apskatījām Daugavpils ievērojamākās vietas: pilsētas vēsturisko
centru, kurš tapis saskaņā ar Pēterburgā apstiprināto projektu, palūkojāmies arī uz Baznīcas
kalnu - tā ir vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami.Tramvajs mūs aizvizināja līdz
Ķīmiķu mikrorajonam, kur kādreiz darbojusies Daugavpils Ķīmiskās šķiedras rūpnīca.
Noklausījāmies arī stāstījumu par savdabīgo objektu- Daugavpils aizsargdambi.
Aizsargdambis ir unikāla inženiertehniska būve, uzcelta 1841. gadā, kas stiepjas 6 km garumā
gar Daugavu un joprojām pasargā pilsētu no plūdiem. Sēžot tramvajā, klausoties gides
stāstījumā, stundas laikā uzzinājām daudz interesantas informācijas par vienu no lielākajām
pilsētām.
Tālāk devāmies ciemos pie Edgara Vronska, lai iepazītos ar kalēja arodu. Viņš ir
cilvēks, kurš nodarbojas ar māksliniecisko metālapstrādi. Kalējs mūs iepazīstināja ar savu
darba vietu - kalvi, kur, izmantojot laktu un āmuru, kaļ un apstrādā metālu. Katram arī mums
bija iespēja paņemt rokās smago āmuru un izkalt savu laimes suvenīru. Mums patika, lai arī
āmurs vienam otram likās pasmags, visi radījām sev pārsteigumu. Mēs priecājamies, ka varam
līdzdarboties un iepazīt nezināmo citādā veidā.
7.b klases skolniece Stefānija Vilciņa

PIEKTKLASNIEKI PĀRBAUDĪTI UN IESVĒTĪTI
19.oktobrī Krustpils pamatskolā norisinājās skolēnu pašpārvaldes rīkots pasākums - iesvētības 5.klases skolēniem.
Jau iepriekš skolēnu pašpārvalde un tās vadītāja skolotāja Inna Kokmane, bija sagatavojuši uzdevumus kurus tajā dienā vajadzēja izpildīt 5.klasei.
Skolēnu pulcēšanās notika mūzikas klasē, kur gribētājus uzkrāsoja ar sejas krāsām un viņi varēja doties uz uzdevumu
vietām. Katrā uzdevumā viņus sagaidīja 1-3 pašpārvaldes skolēni, kuri viņiem parādīja karti ar uzdevumu un viņiem tas bija
jāizpilda. Kopā bija deviņi pildāmie uzdevumi: zirnekļa tīkls, 15 kājas un 10 rokas, purvs, atdarināšana, smaržas-garšas, zosu
gājiens, grāmatu varoņi, aklās stafetes.
Pēdējā— devītajā uzdevumā 5.klase devās uz meiteņu ģērbtuvi, kur apgaismojums bija minimāls. Tur ieejot ,pa piece,
visiem vajadzēja noskaitīt zvērestu, ko lasīja 9.klases skolnieks. Pēc zvēresta nodošanas viņi visi devās uz skolas sporta zāli
pildīt 6.-9. klašu izdomātos izaicinājumus: vilkt virvi, pārkliegt rekordu, pārplēst pa pāriem balonu, apgriezt segu uz kuras
stāv visi. Šajos izaicinājumos, kuros varēja saņemt arī kādu balviņu, piemēram saldumiņu, avīžu cepures.
Izaicinājumus izpildījuši 5.klase tika apsveikta, saņemot zīles ar bantīti par iesvētību izturēšanu. 5. klases skolniece
Amanda Dūma par iesvētībām stāsta: “Man vislabāk patika skolēnu pašpārvaldes uzdevums - atkārtot fotogrāfijas un 9.klases
izaicinājums—pārkliegt viņu rekordu. Es viņiem ieteiktu nākošgad iesvētības rīkot vakarā un, lai tās būtu garākas un
biedējošākas.”
9.klases skolniece Signe Vīksna
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FUTBOLA KOMANDA IEGŪST PIRMO VIETU
20. septembrī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (JVĢ) stadionā norisinājās starp
skolu sacensības futbolā . Sacensībās piedalījās četras komandas: JVĢ, Krustpils pamatskola, Jēkabpils 3. vidusskola (3.VSK) un Jēkabpils 2. vidusskola (2.VSK).
Katra komanda spēlēja vienu spēli ar pretinieku komandu, respektīvi katra komanda izspēlēja trīs spēles. Pirmā spēle notika starp Krustpils pamatskolu un 2.vsk .
Spēle bija ļoti sīva un rezultāts spēles beigās bija 0:0 . Otrā spēle bija starp JVĢ un 3.vsk .
un arī šajā spēlē rezultāts bija 0:0. Trešo spēli savā starpā nospēlēja 3.vsk pret Krustpils
pamatskolu . Šajā spēlē Krustpils pamatskola parādīja labāku spēli nekā 3.vsk, līdz ar to
Krustpils pamatskola guva uzvaru noslēdzot spēli ar rezultātu 2 : 0.
Ceturtajā spēlē satikās 2.vsk un JVĢ. Šajā spēlē varēja redzēt ļoti skaistus
golus. Spēles beigās uzvarēja JVĢ ar rezultātu 2:1 . Piektā spēle bija pati svarīgā priekš
Krustpils pamatskolas un JVĢ , jo šī spēle bija par pirmo vietu . Lai uzvarētu Krustpils
pamatskolai bija nepieciešams iesist par vienu golu vairāk vai beigt spēli ar rezultātu
neizšķirts. Spēle bija ļoti sīva, jo pretinieki cīnījās godam. Spēles beigās rezultāts bija 1:1
un tas nozīmēja , ka Krustpils pamatskola ieguva 1.vietu . Vēl bija palikusi pēdējā spēle
starp 3.vsk un 2.vsk . Šī spēle bija viegla priekš 3.vsk komandas, kas spēli uzvarēja ar
rezultātu 2:0.
Sacensībām noslēdzoties 1.vietu ieguva Krustpils pamatskola , 2. vietu ieguva JVĢ , bet 3.vietu ieguva 3.vsk .
9.klases skolnieks Aivis Šatalovs

SOĻOS MARŠS!
Šī gada 14.novembrī Krustpils pamatskolā norisinājās ierindas
skate. Pasākums, kurā skolēniem ir iespēja būt patstāvīgiem, kurā skolēni
apgūst prasmi izpildīt komandiera komandas un mācās būt disciplinētāki.
Ierindas skate skolā notiek jau ne pirmo gadu, skolēni kopā ar
sporta skolotāju Aivitu Ķiploku divas nedēļas pirms pasākuma gatavojas
ar katru klasi. No katras klases ir viens skolēns, kurš ir komandieris savai
klasei un, kurš dot noteiktas komandas, kuras klasei jāizpilda.
Pirmie soļoja 4.-6. klases skolēni, pēc tam 7.-9. klases skolēni.
Skolēnu soļošanu vērtēja žūrija. Šogad pasākuma žūrijā bija - zemessargs
Justīne Iie, sporta skolotāja Aivita Ķiploka, angļu valodas skolotāja
Gundega Ozoliņa, mūzikas skolotāja Inna Kokmane, fitnesa vadītāja un
logopēde Ilze Tomiņa-Stare, 9.klases skolēns Edmunds Ūdris un vēstures
skolotājs Ēriks Spuriņš.

“Liels prieks ir par 8.b klases skolēniem, kuri neskatoties
uz negaidīto pavērsienu soļojot, viņi nenobijās, bet aktīvi un braši
turpināja izpildīt komandiera komandas. Protams, katrai komandai
bija nelielas kļūdas, taču visi tāpat ir lieli malači un ikkatrs mācās no
savām kļūdām.’’ atzīst žūrijas loceklis E. Ūdris.
Pirmo vietu, pēc žūrijas punktiem, 4.-6. klašu grupā ieguva 4. klases kolektīvs un labākā komandiera titulu ieguva 5.klases
skolniece Amanda Dūma. Savukārt 7.-9.klašu kolektīvā pirmo vietu
ieguva 9.klase, taču labākā komandiera titulu ieguva 7.a klases
skolniece Līva Ieviņa.
“Soļojot ierindas skatē, man kā komandierei bija prieks par
savu klasi! Sākoties ierindas skatei visi bija uztraukušies, taču tas
netraucēja mums nosoļot. Bija prieks, ka visa klase ieklausījās manās
komandās un tās precīzi izpildīja, ‘’ stāsta L. Ieviņa , ‘’Mūsu klašu
grupā no komandieriem labākā biju es, par to ir liels prieks, jo es ko
šādu darīju pirmo reizi, taču domāju, ka labākā es esmu lielākoties
pateicoties savai klasei.”
9.klases skolniece Diāna Cakule

NOSKAIDROTI SKOLAS STIPRĀKIE PUIŠĪ
Novembra sākumā Krustpils pamatskolā, sesto gadu pēc kārtas, tika rīkota Spēka nedēļa, kas veltīta Lāčplēša dienai. Šajā nedēļā
skolas zēniem ir iespēja veikt dažādus spēka vingrinājumus un cīnīties par stiprāka puiša titulu. Tikai tie, kas veikuši visus vingrinājumus, var
piedalīties kopvērtējumā.
Pirmdienas vingrinājums bija piepumpēšanās ar apgrūtinājumu (cik katrs var izpildīt
vienas minūtes laikā); otrdien – kvadrāta atspoles skrējiens ar pildbumbu maiņu uz ātrumu;
trešdien – 4.-6. klases skolēni veica pietupienus ar stieni, bet 7.-9. klases puiši
izpildīja stieņa grūšanu no krūtīm; ceturtdien –
pievilkšanās pie stieņa; piektdien – sēde
deviņdesmit grādu leņķī pie sienas uz izturību.
Latvijas svētku nedēļas noslēgumā,
svinīgā pasākumā labākie skolēni tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 4.-6. klašu
grupā 1. vietu ieguva 4. klases skolnieks Daniels Līdumnieks, 2. vietu – 6. klases skolnieks
Renāts Jerofejevs, bet 3. vietu – 6. klases skolnieks Marks Svilpe. Savukārt 7.-9. klašu grupā
1. vietu ieguva 9. klases skolnieks Elvis Kalniņš, 2. vietu – 8.a klases skolnieks Kristaps
Ločmelis, bet 3. vietu – 7. klases skolnieks Maikls Mūrnieks.

LATVIJAS SIMTGADE
Šī gada 16. novembrī Krustpils pamatskolā norisinājās vairāki pasākumi par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai.
Dienas sākumā skolas sporta zālē norisinājās svinīgs pasākums par godu Latvijas simtgadei. Pasākumu vadīja skolotāja Inese
Grauduma,6.klases skolniece Megija un 5.klases skolniece Amanda. 9.klases skolēn - Edmunds Ūdris ,Sjuzanna Sileviča un Diāna Cakule svinīgi ienesa Latvijas karogu. Visi dziedāja Latvijas himnu, kā arī uzstājās 5. – 9. klašu koris,1.-4. klašu koris un folkloras kopa.
Skolas direktore Vija Stiebriņa un direktores vietniece izglītības jomā Arnita Pore sveica skolēnus, kuri bijuši visčaklākie un nopelnījuši visvairāk desmitniekus. Visvairāk desmitniekus ieguvusi 9.klases skolniece Diāna Cakule ,kura nopelnījusi 17 desmitniekus. Otrajā vietā 9.klases skolniece Sjuzanna Sileviča ,kura nopelnījusi 14 desmitniekus. Trešajā vietā - 5.klases skolniece Amanda Dūma ,kura
nopelnījusi 13 desmitniekus un 9.klases skolnieks Ralfs Beinarovičs, kurš nopelnījis desmit desmitniekus.
Pēc svinīgā pasākuma skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par profesiju karavīrs. Par to stāstīja zemessardzes 56. nodrošinājuma
bataljona 1. kājnieku rotas komandieris kapteiņleitnants Guntars Rožlapa. Skolēniem tika stāstīts, par dienesta pakāpēm, kādi ir karavīra
pienākumi, kādai jābūt fiziskajai sagatavotībai, lai varētu strādāt šajā profesijā utt. Bija iespēja arī apskatīt kājnieku ekipējumu. Tāpat skolēni
uzdeva arī sev interesējošus jautājumus gan par karavīru ikdienu, gan G. Rožlapas pieredzi, kas gūta esot dienestā jau vairāk kā 20 gadus.
Dienas turpinājumā 5.-9. klašu skolēni piedalījās konkursā “Es mīlu tevi Latvija”, kuru vadīja un organizēja skolotāja Guna Pusbarniece. No katras klases tika izveidota piecu skolēnu komanda. Skolēniem tika uzdoti dažādi jautājumi par Latviju. Tāpat katrai komandai
bija jāatmin arī dziesma, ko spēlēja skolotāja Inna Kokmane un jānodzied vismaz viens dziesmas pantiņš. Kad konkurss gandrīz bija galā,
komandu kapteiņiem bija “Prāta spēles” - tika uzdotas mīklas un kapteiņiem tās bija jāatmin.
Konkursā pirmo vietu dalīja divas klases - 9.klase un 8.a klase, otro vietu arī izcīnīja divas klases - 8.b un 6.klase, bet trešo vietu
ieguva 7.a klase un ceturto vietu 7.b klase.
Latvijas simtgade tika nosvinēta svinīgā un patīkamā gaisotnē ,cerams, ka šādi pasākumi arvien vairāk palīdzēs skolēniem
apzināties Latvijas skaistumu un vērtību.
9.klases skolniece Andželika Degterjova

ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT
Četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem ir adventes laiks jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks un katru
nedēļu vainagā tiek iedegta viena no četrām svecītēm,
tādejādi simbolizējot Ziemassvētku atnākšanu.
Krustpils pamatskola savu pirmo svecīti iededza pirmdien, 3.decembrī. No rīta skolas skolēni un
pedagogi pulcējās otrā stāva vestibilā, sastājoties pa
klasēm. Pasākumu atklāja sākumskolas skolotāja Inese
Grauduma.
,,Man ļoti patika, ka šis pasākums bija mierīgs
un jauks, “ stāsta 7.a klases skolēns Lauris Tiltiņš, ,,
Ģimenē arī iededzam sveci ik gadu adventes vainagā, tā
mēs kopā ar mammu jūtam Ziemassvētku un jaunā gada
tuvošanos.’’
Pasākumā klātesošos ar skanīgām un ziemīgām
dziesmām priecēja 1.-4. klašu koris. Pirmo adventes vainaga sveci skolas vainagā iededza Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa.
“Kā mēs šo laiku ar ģimeni sagaidīsim un pavadīsim, jautājām pašam sev. Vai tas būs kluss izvērtējumu un pārdomājumu laiks, vai
ikdienas steiga un nemiers. Droši vien būs gan mierīgs, gan steiga, ’’ secina I. Grauduma, “Lai visiem šis laiks ir gaišām domām un cerībām
piepildīts, ar patieso mieru darbā un ģimenēs.”
9.klases skolniece Diāna Cakule

ADVENTE
Adventes pirmā svētdiena,
Rīts krēslā deldē melnu nakti,
Kā baltas sveces liesma dakti ~
Ir Pirmā Advente—kluss sākums,
Kad jaušams Ziemas Svētku nākums…
Adventes otrā svētdiena,
Kūst Adventes vainagā svecīšu pāris,
Un Brīnuma tuvums ir pasauli skāris:
Drīz Ziemsvētki aizskanēs, balti un
klusi,
Adventes trešā svētdiena,
Trīs sveču liesmām vainags svētīts,
Gads Adventē tiek svērts un vētīts…
Drīz Ziemas Svētku sudrabzvanos,
Jau četras sveces skujās tvanos…
Adventes ceturtā svētdiena,
Mirdz četrās svecēs siltas, gaišas liesmas,
Un Ziemas Svētku zvani, klusas
dziesmas,
Caur balto Adventi skan, Laika taktī,
Un Dvēselītēm, Klusā, Svētā Naktī…

ŠPIKERIS PIE EGLĪES
***
Maza, zaļa eglīte ienāk mūsu mājā.
Klusi saka - labvakar, nostājas uz kājas.
Skujas smaržo, sveces mirdz.
Laistās piparkūku sirds.
Atlec zaķis - Garausis, burkānu nav
aizmirsis.
Vāverīte riekstus nes, brūnais lācis
avenes.
Brīnos pats, cik draugu daudz,
Salatēti žiglāk brauc.
***
***
Mazā sveču gaismiņā
Skumīgs rūķītis snauž.
Savām siltām rociņām
Gaismiņu tas auž.
Jancis ienāk istabā,
Brīnās: ”Kas tad tas?”
Stāv uz mazā galdiņa
Svečturītis mazs.
***

***
Arvien, arvien vēl sapnis sirdi saista
Un augšā ceļ, kas laiku tumsā rakts:
Cik mīļa bij, cik brīnišķīgi skaista
Reiz bērnu dienās Ziemas svētku nakts!
No tāles šurp pa mēmiem ledus kloniem,
Pa sniega lauku klusi nāca Tā,
Un pāri Tai ar zvaigžņu milijoniem
Kā ziedošs koks bij debess mirdzošā.
***

***
Ziemassvētkos jāēd daudz,
Lai tu drīzāk lielāks audz.
Lai ir bagāts Jaunais gads,
Sētā neienāk lai bads.
***

***
Sala tētim darba daudz,
Meža zvērus talkā sauc Drīz vien Jaunais gads būs klāt,
Jāsāk balvas darināt.
Lācis cērts un zarus šķin,
Žubes šuj un dzijas trin,
Zaķis krāso, dzenis kaļ,
Vāverīte riekstus maļ.
Veikli darbs uz priekšu rit,
Jautri dzeņa āmurs sit.
Sala tētim priecīgs prāts Jaunais gads lai sveicināts!
***

