
 

 

 

 

1 

 

 

Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

Kokneses novada Kokneses pagastā 
 

 

 

 Pūralāde 
Novembris 

2020./21.m.g. 

 

Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš 

Un mūžīgs ceļš zem kājām. 

Tas ved uz zemi laimīgo 

Un izrādās – uz mājām, 

Kur zaļa zāle, tumša nakts 

Kur migla rokām maigām, 

Kur laimesbērnus meklējot, 

Ik dienas Laime staigā. 

 

Māra Zālīte 

Valodas un mākslas MK 
 

„Latvija- manas mājas” 

 

(Vadima Deņisova zīmējums) 

 

 

Novembris ir  valodas un mākslas 

mācību priekšmetu mēnesis. 

     Skolas pasākumi: 

*Skolas foajē apskatāma izstāde            

„Latvju rakstu zīmes”. 

*Bibliotēkā apskatāma skolēnu radošo 

darbu izstāde ”Mans grāmatplaukta 

stāsts”  

 

*Muzikāls pasākums: Atmini- 

nodziedi! 

* Valodu nedēļas pasākums: 

 „Es protu glīti rakstīt”.  

 

* Izteiksmīgas runas konkurss 

 „Latvija- manas mājas”. 
 

 

  

Kokneses pamatskolas -  

attīstības centra  skolēni piedalījās  

Latviešu valodas aģentūras rīkotajā 

radošo darbu konkursā                    

„MANS GRĀMATPLAUKTA 

STĀSTS”. 

Dalībai konkursā tika  iesūtīti mūsu 

skolas skolēnu labākie literārie darbi un  

zīmējumi. 
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VIZUĀLĀS MĀKSLAS NEDĒĻA 

 

 
No  2. - 6. novembrim skolā norisinājās 

vizuālās mākslas nedēļa.  Tās ietvaros skolēni 

veidoja Latvju rakstu zīmes un to aprakstus. 

Skolēnu radošo darbu izstāde bija apskatāma 

visu novembra mēnesi.  

 

 

Paldies  vizuālās mākslas, latviešu 

valodas un literatūras  skolotājām par skolēnu 

aicināšanu piedalīties radošo darbu konkursā 

„Mans grāmatplaukta stāsts”! 

 

Paldies skolotājai Elīnai Māliņai un zīmējumu 

autoriem par brīnišķīgās Latvju rakstu zīmju 

izstādes tapšanu!  

Skolā notika Latvju rakstu zīmju radošo 

darbu vērtēšana. Konkursa rezultāti ir šādi: 

1.vieta- Markuss Gulbis  (9. klase) 

2. vieta – Viktorija Bogdanova (1. klase) 

3. vieta- Sabīne Jātniece ( 5. klase) 

Apsveicam!!! 

 

Zīmējumu autori saņēma pateicības rakstus 

un pārsteiguma balviņas. 
   

 

Mācību priekšmetu mēneša ietvaros 

vizuālās mākslas un latviešu valodas skolotāji 

aicināja skolēnus piedalīties Eiropas Valodu 

dienas 2020 Latviešu valodas aģentūras 

izsludinātajā radošo darbu konkursā:    

    „MANS GRĀMATPLAUKTA STĀSTS”. 
Kopumā konkursā piedalījās 18 

sākumskolas, pamatskolas un arodklašu skolēni. 

 Skolēni savas domas atspoguļoja gan 

dzejā, gan domrakstos, gan veidoja radošus 

zīmējumus. Skolotāju balsojumā kā labākie tika 

atzīti 15 skolēnu darbi. Tie tika aizsūtīti uz Rīgu 

tālākai žūrijas izvērtēšanai.   
 

Prieks, ka mūsu skolā ir talantīgi, radoši 

bērni un jaunieši, kuri labprāt piedalās arī  

dažādos ārpusskolas konkursos. Konkursa 

noslēgumā tika apkopoti balsošanas rezultāti. 

Labāko autoru darbi tika aizsūtīti uz Rīgu. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

  
MŪZIKAS NEDĒĻA 

„ATMINI- NODZIEDI”! 
 

Tika pildīti uzdevumi, kuros jāatpazīst 

dažādi mūzikas instrumenti, kā arī skolēni 

pārbaudīja savas zināšanas muzikālajā 

viktorīnā. Pēc muzikālajām aktivitātēm 

izglītojamie saņēma nelielas, motivējošas 

balviņas. 

 

Paldies skolotājām Sandrai Paļčevskai  un Anitai Ščerbinskai par skolēnu iesaistīšanu 

dažādās muzikālās  aktivitātēs! 

 

 

  Muzikālās aktivitātes notika pa klašu 

grupām visas nedēļas garumā. Tās norisinājās 

latviski muzikālā garā, jo nedēļu sasaistījām 

ar Latvijai nozīmīgiem notikumiem- 

Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas 

proklamēšanas 102 gadadienu.  

 

Kokneses pamatskolā- attīstības 

centrā        9. - 13. novembris tika pavadīts 

muzikālā gaisotnē. Šī nedēļa tika pasludināta 

par mūzikas nedēļu. 

Skolēniem bija jāatpazīst un 

jānodzied pašas populārākās latviešu 

tautasdziesmas, jāzina  Latvijas himnas 

mūzikas un vārdu autors. Skolēni aktualizēja 

savas zināšanas par to, kādos svinīgos 

pasākumos tiek atskaņota himna. 
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VALODU  NEDĒĻA 

Valodas un mākslas mācību priekšmeta mēneša ietvaros no 16.11 līdz 20.11 notika valodu 

nedēļa. 

Skolēni piedalījās konkursā “Es protu glīti rakstīt! ”  

 Konkursa darbus 1. - 9. klašu skolēni, arodklašu audzēkņi rakstīja uz iepriekš sagatavotām 

veidlapām. Tās bija rotātas ar Latvju rakstu zīmēm.  

Tekstus konkursa dalībnieki rakstīja angļu valodā un latviešu valodā. Skolēni centās rakstīt 

glīti, bez  kļūdām un svītrojumiem. Katram skolēnam bija iespēja savu darbiņu papildināt arī ar  glīti 

izkrāsotām Latvju rakstu zīmēm. Konkursa darbiņi tika izvietoti vērtēšanai skolas bibliotēkā. Kopumā 

dalībai konkursā tika iesniegti 39 skolēnu darbi. Rakstu darbu autoru vārdi netika atklāti. 

Pedagogi  novērtēja iesniegtos darbus.  

Balsu skaitīšanas rezultātā tika noskaidroti konkursa uzvarētāji.  

1. vieta- Beāte Avotiņa 

2. vieta – Sabīne Jātniece 

3. vieta- Santa Mitrovska 

 

Beāte Avotiņa 

 

Sabīne Jātniece 

 

Santa Mitrovska 

Santa Mitrovska 

   

Balvās skolēni 

saņēma pateicības 

rakstus un 

pildspalvas.  

1. - 3. vietas 

ieguvēji  balvās 

saņēma diplomus, 

pildspalvas un 

burtiņu cepumus.   

Ar tiem varēs gan 

panašķoties, gan 

kādu vārdu spēli 

uzspēlēt.  

  

Paldies latviešu valodas  un angļu valodas skolotājām par  atsaucību un skolēnu 

rosināšanu  piedalīties šajā  konkursā! 
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IZTEIKSMĪGAS RUNAS KONKURSS   

             „Latvija – manas mājas”. 
Pirmo vietu   

1.- 4. klašu grupā ieguva 

3. klases skolnieks 

Daneks Auzāns ar  

Artura Gobas dzejoli 

“Rudenī.” Otrajā vietā 

ierindojās Santa 

Mitrovska ar    Ojāra 

Vācieša dzejoli „ 

Pasaka”. Trešo vietu 

ieguva  2. klases skolēns 

Kirills Šiļonoks. Viņš 

skaitīja Jāzepa Osmaņa 

dzejoli „ Kas ir grūti?”. 

  

5. - 9. klašu grupā 

1. vietu ieguva Sabīne 

Jātniece 

 deklamējot Māra 

Čaklā dzejoli “Bimbo 

jāmaina vārds.” Otrajā 

vietā ierindojās Signe 

Kanča ar  Pētera 

Brūvera dzejoli  

“Latvieši”. Trešajā vietā 

ierindojās  8. klases 

skolnieks Maksims 

Sviridovs skaitot Ojāra 

Vācieša dzejoli “Kas tas 

par laiku …” 

 

   

 

 

 

No arodklašu 

skolēniem 1. vietu ieguva 

Gunta Arta Svilpe ar 

Ievas Samauskas dzejoli 

“Kūka”.  2.vietu izcīnīja 

Mareks Sviridovs ar

 Maijas 

Laukmanes dzejoli  

“Jautājumi”, bet 3. vietu 

ieguva Elīna Nesvate 

skaitot Leontīnes 

Apšenieces dzejoli 

“Zīmēšana”. 

Par drosmi uzstāties, prasmi izteiksmīgi deklamēt dzeju skolēni saņēma   

pateicības rakstus un piemiņas balvas.  Labākie skolēni saņems īpašu 

balvu – Kokneses parka, Kokneses pilsdrupu apmeklējumu un piedalīsies 

interaktīvā orientēšanās spēlē “Ceļojums laikā – zudusī pasaule”. 

       

 

 

                                                                

 

 

  

 

Pateicības rakstus saņēma Kristaps Ivanovs, Lauris Kūla, Tomass 

Neviero, Viktorija Bogdanova, Deniss Sviridovs, Andris Zernis un 

Rinalds Didzis Kūla. 

   

 

 

Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma: Beāte 

Avotiņa, Dāvis Circenis un Toms Eduards Kačkāns. 

 

   No visas sirds saku      

paldies ikvienam, kurš   

iesaistījās un atbalstīja. 

 

 

Valodas un mākslas 

MK komisijas vadītāja 

J. Rotkāja 

 


