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Tava veiksme - esi Tu pats
Savu dienu zeltītā rotā,
Jo uz cerību kāpnēm stāv
dzīve, īsti vēl nedzīvotā.
Tava veiksme - esi Tu pats,
Tiecies augšup, pie zvaigznēm
ir droši:
Pat ja atgriezīs zemes gūsts,
Tavi spārni vienmēr būs spoži.

Vidējā rindā - Bite Janeks, Kevrelis Radovans, Vezings Jānis, Rudbaha Madara, Kalvāns Dāvis,
Zvirbulis Jānis, Trūbiņš Atis, Antmanis Ilmārs, Jostiņš Oskars, Kehers Mairis, Leitendorfa Māra, klases
audzinātāja Aisma Brande, Šterna Elizabete, Antmane Marija, Muņķevics Elvijs, Bordjugs Henrijs.

Ieskats Pēdējā zvanā. Sveic 1.klases un 8.klases skolēni
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Bibliotēkas ziņas
Mācību grāmatu nodošana 3., 4. jūnijā no 9.00 - 11.00 pagarinātas dienas grupas klasē 3.
stāvā.
Grāmatām jābūt sakārtotām, salīmētām. Ja nav iebildumu, var nodot grāmatu ar visu
apvākojumu.

!

Labā ziņa - nākošajā mācību gadā skolēnu ģimenēm nav jāiegādajas mācību (darba)
burtnīcas, tikai mācību piederumi individualai lietošanai (burtnīcas, klades,
rakstāmlietas, piederumi vizuālai mākslai, mājturībai, sporta apģērbs, apavi).

Paldies sponsoriem:
Līcis 93 Kolkas cehs –
Regīnai Rūmniecei,
SIA Gabriēla veikals
Top –
Aldim Anzenovam,
Armandam Ozoliņam,
Rodertu ģimenei

Aptauja par 1.stundas sākumu
Kolkas pamatskolā pirmā mācību stunda sākas 8:00. Skolēni, kuri uz skolu mēro ceļu ar autobusu, no
skolas mājup dodas pēc 17:00, pavadot skolā garu, nogurdinošu dienu.
Aicinājām skolēnus izteikt savas domas par pirmās stundas sākumu. 61 skolēns no 1.-8.klasei atbildēja
uz diviem jautājumiem:
1. Cikos tu parasti no rītiem celies?
2. Cikos tu gribētu, lai sākas 1.mācību stunda?
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Anketas atbildēs aptaujātie skolēni izteica vēlēšanos no rītiem ilgāk pagulēt un uz pirmo stundu doties
vismaz pusstundu vēlāk nekā līdz šim – 8:30.

Makulatūras vākšanas konkurss
27.maijā skolēni, kuri piedalījās makulatūras vākšanā, kopā ar vides izglītības koodinatori
Aigu Ūdri baudīja saldējuma kokteiļus kafeinīcā Zītari.
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Esam savākuši 1160 kg makulatūras un izglābuši 16 kokus!
Paldies Megijai Grīnertei, Jānim Čačim, Paulai Kučinskai, Elizabetei Bordjugai, Jānim Ūdrim, Ralfam
Gleglu, Ralfam Frišenfeldam, Līgai Apinei, Mairim Keheram, Oskaram Jostiņam, Aismai Brandei, Tomam
Tindenovskim, Krišam Tindenovskim, Ditai Rūmniecei, Intai Zimaišai, Mikum Laukšteinam!

Ārvalstu viesu uzņemšana
Šogad maijs Kolkas pamatskolā atnāca ne tikai ar
Valsts pārbaudes darbu un eksāmenu drudzi, bet arī ar
patiesu saviļņojumu, jo no 8.līdz 11. maijam mūsu
skolā un ciemā viesojās starptautiskā projekta “Let’s
explore the Earth with children and help to save it” dalībnieki no dažādām
Eiropas valstīm.
9.maijā Kolkas pamatskolā notika Eiropas dienai veltīts pasākums.
Plkst.10.00 no rīta skolēniem bija jāierodas skolā. Stāvot kājās un ar
aplausiem tika sagaidīti mūsu draugi no Itālijas, Polijas, Spānijas, Turcijas,
Lietuvas un Latvijas. Visi kopā dziedājām Eiropas savienības himnu. Katrai
valstij bija uzdevums jau mājās izveidot prezentāciju par savu valsti un skolu,
kuru pārstāvji no katras valsts prezentēja. Pēc prezentācijām visi bērni tika
sadalīti 5 grupās, uz lapām ar guaša krāsām, neizmantojot otas, vajadzēja
uzzīmēt norādīto priekšmetu vai dzīvu būtni. Zīmējumi ir apskatāmi 1. stāva gaitenī. Kamēr bērniem tika dots
uzdevums, skolotājiem notika seminārs par turpmāko Comenius projekta gaitu. Pēc tam ciemiņi devās pusdienās,
bet Kolkas pamatskolas skolēniem bija brīvs laiks.
Paula Kučinska, 8.kl.
Pēc Eiropas dienas pasākuma skolā, mūsu skolas skolēni un
ciemiņi no Turcijas, Spānijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas un Latvijas
devās un Kolkas ragu. Pirms gājiena visi sadalījās sešās komandās.
Katrai komandai bija savs burts no vārda LATVIA. Komandas
saņēma pusi no kartes, kurā tika atzīmēts katras komandas ceļš uz
Kolkas ragu. Otru pusi ceļotāji atrada ceļā. Kolkas ragā bija
jāierodas ar abām kartes pusēm. Stāvlaukumā komandas saņēma
norādes par darbnīcām, kuras jāapmeklē. Katrā darbnīcā par
izpildītu darbu komanda saņēma burtu. Izejot visas darbnīcas no
savāktajiem burtiem veidojās vārds EUROPA. Diemžēl neizdevās
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visas darbnīcas iziet un burtus savākt, jo dalībniekus pārsteidza liela lietusgāze. Daži izmirka, daži palika sausi, bet
visi bija pietiekami veseli un apmierināti, lai apmeklētu Eiropas dienas un Māmiņdienas koncertu Tautas namā.
Tajā uzstājās pūtēju orķestris, Kolkas pamatskolas runas pulciņš un mazie dejotāji, Kolkas mūzikas skolas mazais
un lielais vokālie ansambļi, koklētāju ansamblis un individuālie izpildītāji – Kārlis Runcis ar turku tautasdziesmu un
Ervins Roderts kopā ar skolotāju Evitu Ernštreiti spēlēja četrrocīgu poļu Krakovjaku.
Megija Grīnerte, 8.kl.
Piektdienu viesi pavadīja ekskursijās pa Ventspili – braucot
ar kuģi “Hercogs Jēkabs” un “iejūtoties senās latviešu skolas
skolēnu ādās”. Pa ceļam apmeklējām Ragu muzeju un aptuveni
600 gadus veco Dižozolu Vaidē.
Vakara un vizītes noslēgumā Kolkas ragā pūtām ziepju
burbuļus, pārrunājām vizītes spilgtākos iespaidus, vienojāmies
kopīgās latviešu tautasdziesmās un laidām gaisā debesu laternas,
lai sūtītu sveicienus mājās palikušajiem un vēstītu, ka gaidām atkal
ciemos Kolkā.
Paldies ģimenēm, kas uzņēma mazos ciemiņus savās mājās!
Comenius koordinatore skolotāja Dace Tindenovska
Poļu koordinatore Marija Sosnovska un Kolkasrags rīkotājdirektors J.Dambītis raksta:

Aptauja skolēniem par Comenius partnerskolu vizīti Kolkā
Aptaujā piedalījās 69 skolēni. Uz jautājumu – kādu valstu pārstāvji ciemojās mūsu skolā, 31 skolēns nosauca
visas 6 dalībvalstis, 35 skolēni nosauca vismaz 1 – 5 dalībvalstīm, 3 skolēni nav nosaukuši nevienu valsti
1. Skolēnu vērtējums 4 Eiropas dienas pasākumiem:
1. vietā – diskotēka
3. vietā – Zaļās Eiropas dienas pasākums Kolkasragā
2. vietā – Eiropas un Māmiņdienai veltīts koncerts
4. vietā – Eiropas dienas pasākums pamatskolā
2. Uz jautājumu – kādi, Tavuprāt, ir ārzemju bērni, populārākās atbildes bija – draudzīgi, jautri,
dzīvespriecīgi, laipni, smaidīgi, pieklājīgi.
3. Uz jautājumu – nosauc bērnu vārdus, ar kuriem Tu iepazinies, 39 skolēni nosauca dažādus ciemiņu
vārdus, 30 – atbildēja, ka ne ar vienu nav iepazinušies
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4. Uz jautājumu – vai Tu vēlētos apmeklēt kādu no ārzemju skolām, 53 skolēni atbildēja – jā, 11 – nē, 5 –
nav atzīmējuši nevienu variantu.

Vai Tu vēlies apmeklēt kādu no ārzemju
skolām?
Nē; 11;
16%
Jā; 53;
77%

Nav
atbildes;
5; 7%

5. Uz jautājumu, ko Tu domā par dažādu valstu skolu sadraudzību, atbildes bija visdažādākās –
 Manuprāt, latvieši nav tik draudzīgi kā citu
tautu bērni
 Labi, ka var aizbraukt ciemos
 Es domāju, ka ārzemju bērni ir ļoti aktīvi
 Vajadzētu uztaisīt vēl!
 Es gribētu, lai atbrauc vēl
 Tas ir labi, jo var iepazīt citus
 Tā ir iespēja iegūt daudz ko jaunu
 Es domāju, ka mēs no visām skolām bijām
draudzīgi
 Forši, ja var sadraudzēties ar citiem
 Es domāju, ka tā vajadzētu biežāk, jo tā ir liela
iespēja iegūt jaunus draugus, zināšanas un
prieku. Man ļoti patika.
 Man ļoti patika
 Neko nedomāju un mani tas neinteresē
 Vajadzētu draudzēties ar svešiem
 Es domāju, ka būtu ļoti forši

 Ir labi būt draugos ar citiem un ir jauki
draudzēties
 Viss ir labi, tādas iespējas ir jāizmanto!
 Man ļoti patīk dažādu valstu skolu sadraudzība
 Jo vairāk bērnu, jo labāk!
 Domāju, ka tas ir lieliski un vajadzētu izveidot
vēlreiz!
 Labi, ka mēs sadraudzējamies ar citām valstīm
 Ļoti jauki, ka ir dota iespēja iepazīties ar citu
valstu skolām un kultūrām
 Domāju, ka viņi ir draudzīgi un sirsnīgi
 Varētu vēl rīkot šādus pasākumus, jo var iegūt
jaunus draugus
 Domāju tikai labāko – papildina skolas un ciema
labklājību
 Tas bija ļoti, ļoti, ļoti, ļoti forši! Mums tādus
pasākumus vajag vairāk!

Zvejniecības popularizēšana skolā
16.maija diena sagādāja jaukus un patīkamus brīžus17 Kolkas pamatskolas skolēniem un skolotājai Mārītei
Zandbergai, jo viņi devās “Ciemos pie Pāvilostas jūras vilkiem”. No rīta pie skolas piestāja autobuss, un Ilze Šteine
aicināja iekāpt .Ceļojums varēja sākties.
10.00 jau bijām Pāvilostas novadpētniecības muzejā, kurā mūs iepazīstināja ar “āķa galiešu “( tā sauc
Pāvilostas iedzīvotājus) veikto darbu zvejniecības un zivju apstrādātāju profesijas popularizēšanā un skolēnu
profesionālajā apmācībā. Muzejā mums parādīja pašu uzņemto videofilmu par darbu 2012.gadā un sarīkoto
konkursu “Vai Tu mīli jūru?”. Skolēni ar interesi noskatījās šo filmu. Man šī filma sagādāja virkni dažādu atmiņu,
ieraugot, kā ar skolēniem darbojās sirmie “jūras vilki”, kuri mācīja jaunajai paaudzei dažādus ar zvejniecību
saistītos amatus: savienot divas virves- špleisēt, siet jūrnieku mezglus (7), lāpīt tīklus un cienījamās kundzes, kuras
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mācīja apstrādāt zivis (mencas, lašus u.c.), gatavot zivju ēdienus. Tas viss notika Pāvilostas skolā darbmācības
skolotājas vadībā.
Jā, kādreiz šis konkurss notika katrā piejūras skolā. Tajā iesaistījās arī Kolkas skolas skolēni no pašiem tās
pirmsākumiem 1969.gadā līdz pat konkursa slēgšanai 1991.gadam. Gatavoju skolēnus šim konkursam 16 gadus.
Konkursos guvām dažādus rezultātus- gan pēdējo vietu Salacgrīvas konkursā, kad darbojos pirmo gadu. Tajā
saņēmām vairākus kvalitātes diplomus. Ātri sapratu, ka galvenais ir darba izpildes ātrums un precizitāte. Tad
nākošajā gadā treniņos man vienmēr bija līdzi hronometrs un cītīgi trenējāmies. Lielu palīdzību sniedza zvejnieku
kolhoza
“Brīvais
zvejnieks”,
“Banga”
speciālisti no flotes daļas un zivju apstrādes.
Toreiz skolā bija izstrādāta speciāla
darbaudzināšanas programma, kurā skolēnus
no 4.-9.klasei iepazīstināja ar zvejnieka un
zivju apstrādātāju profesiju. Zēniem bija
jāprot špleisēt, siet jūrnieku mezgli, apgūt
signalizāciju: iemācīties Morzes ābeci krievu
valodā, pārraidīt signālus ar gaismas
palīdzību, noraidīt un atšifrēt frāzes, paceļot
attiecīgos karodziņus, noteikt un nolikt,
iezīmēt jūras kartēs kuģa ceļu, lāpīt tīklus. Arī
meitenēm bija jāprot lāpīt tīklus, vērt, pakot
zivis, apgūt zivju apstrādes tehnoloģijuatcerēties visus izmēra skaitļus, iegaumēt zvejnieku kolhozu vēsturi. Katru gadu vēl vajadzēja sagatavot
priekšnesumu par noteiktu tēmu, izveidot fotoavīzi, “uzburt “kulinārijas brīnumu, kuru mums laipni palīdzēja
sagatavot zivju apstrādes ceha meistares un tehnoloģes. Sportot… Jā, tās bija 3 spraigas, notikumiem bagātas
dienas konkursā. Tas katru gadu notika citā piejūras skolā. Tāds notika arī Kolkā.
Pāvilostā bijām 1985.gadā
un tajā mūsu komanda ieguva
1.vietu. Daudzi tās dalībnieki
saņēma diplomus un balvas.
Pāvilostas muzeja vadītāja
Irina Kurčatova un darbmācības
skolotāja
(abas
kādreizējā
konkursa dalībnieces) un 3
vidusskolēni mums pamācīja, kā
savienojami gali divām virvēm,
sienami zvejnieku mezgli, lāpāmi
tīkli. Prieks par Paulu, Rebeku,
Ervīnu, kuriem izdevās aizlāpīt
caurumu tīklā. Skolēni lielākā daļa iesaistījās praktiskajās nodarbībās, kaut arī tas nemaz nebija tik vienkārši. Pēc
tam uzklausīja Valta Videnieka stāstījumu par laivu būvi. Vispatīkamākais bija brauciens ar vikingu laivu pa Sakas
upi un jūru
Pēc pārsteiguma- garšīgajām pusdienām Sakas upes stāvajā kraujā, kuras mums sarūpēja viesu nama
saimniece Aina Orna, devāmies aplūkot zivju apstrādi un kūpināšanas procesu. Žēl, ka pašu procesu neredzējām,
bet ar kāru muti ēdām karsti kūpinātās butes. Turpat blakus atradās arī Pāvilostas slavenā kāpa, kura ir unikāla ar
savu veidojumu un sagādā ne mazums rūpju Vides uzraugiem. Jahtu bāzē “Pāvilosta Marina” redzējām dažādas
jahtas- arī ātrāko Eiropā, apskatījām katamarāna būvi, priecājāmies par skaisto Pāvilostu.
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Skolēnu atziņas Kārlis: Ieguvām iemaņas siet mezglus, špleisēt, ēdām karsti kūpinātās zivis. Paldies Mārītei un Ilzei!
Toms: Ļoti skaists bija brauciens ar vikingu laivu pa Sakas upi un jūru. Šī bija forša ekskursija. Es labprāt aizbrauktu
vēlreiz!
Ervīns: Muzejā apskatījām dzintarus, senus sadzīves
priekšmetus, patika Jūrkalnes skaistais stāvkrasts.

Paula: Priecājos par jauko ekskursiju un guvu daudz
jauku iespaidu. Patika brauciens ar laivu.

Sintija: Man patika muzejs, lielie dzintari, greznā
tautu meita. Mēģināju špleisēt. Bija grūti, bet galā
tiku.

Sigita: Es vēl neko nepamēģināju, bet tikai vēroju, kā
citi strādā.

Rebeka: Man izdevās aizlāpīt caurumu tīklā. Agrāk
nekad to nebiju darījusi. Man patika viss brauciens.
Megija: Ekskursija bija ļoti jauka un interesanta. Man
patika brauciens ar laivu. Vajag vairāk šādus
braucienus!

Anna: Visvairāk man patika brauciens ar laivu tad,
kad iebraucām jūrā. Tas bija forši.
Kristers: Man vislabāk patika braukt ar laivu un siet
mezglus.
Mikus: Patika savienot divas virves kopā tā, lai nenāk
vaļā - špleisēt.

Agnija: Man ļoti patika šī skaistā diena. Jauks bija
brauciens ar laivu.
Lai šāds brauciens varētu notikt, liels paldies Ilzei Šteinei, kura
bija mūsu “labais gariņš”. Viss bija sarūpēts, sagādāts. Ceļā
mielojāmies ar pīrādziņiem, maizītēm. Izbaudījām jauku,
piedzīvojumiem bagātu dienu, guvām daudz iespaidu. Paldies,
šoferim Edgaram par vizināšanu un SIA Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centram par finansiālo atbalstu.
Par iespēju piedalīties šajā ekskursijā PALDIES saka Mārīte
Zandberga.
Sākumskolas klašu dejotāji ekskursijā Imulās Pasaku takā un citu
notikumu foto: http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola/

Skolas telpu pārvērtības

Krievu valodas / meiteņu mājturības klases pārvērtības – marta brīvdienās izremontētā klase kļuva gaišāka un
mājīgāka
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