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Pukst pilnīgi vesels rīts
kā jauna sirds, kā brīvs
ritms,
un es gribu viņam
līdzināties.
Man smejas acis,
un tie ir vislielākie smiekli,
kad izlaužas tajās
sirds bezdelīdzēna vieglums
.
Es skatos mostošās pasaules
lielumā,
un man reibst galva no tā cik šajā lielajā pasaulē
es drīkstēšu būt liels.

2016./2017.mācību gada absolventi (no labās) Samanta Valciņa, Rihards Macijauskis, Ralfs Rūdolfs Frišenfelds,
Edijs Pagils, Katrīna Madara Liepa, Artūrs Rundšteins, Marta Muņķevica, Kristīne Stumbra, Laura Bertholde (nav
foto), Emīls Francis Galviņš (nav foto), klases audzinātāja Aisma Brande un 8.klases skolēni Arnis Aivars Jankevics
un Lauris Līdums.

Izlaidums skolā 2017 foto galerija

 Lauriņ 
Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,
Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,
Kā saulīte debesīs mīļa un silta,
Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda!

Sveicam PII „Rūķītis” absolventi Lauru Ernštreiti no bērnudārza atvadoties! Paldies audzinātājām Aijai Tarlapai,
Tabitai Runcei, Rudītei Rērihai un auklītei Zaigai Kalmanei!
Izlaidums PII 2017 foto galerija
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Zinību diena
Pirmajā septembrī mēs apsveicām skolotājus, skolotājas.
Mēs ar vecākiem un skolotāju spēlējām spēli, kur katram bija
jāpasaka trīs labākās īpašības. Mēs gājām uz zāli, un apsveicām tagad
tikko kļuvušo klasi. Dziedājām Latvijas himnu un bija izrāde ar
Karlsona piedalīšanos. Klases nosaukumu izdomājām kopā ar klasi un
skolotāju. Skolas dzimšanas dienā no papīra un salvetēm taisījām
dāvanā skolai sveces.
Foto: Karlsons (Ilze Bordjuga) Zinību dienā kopā ar 1.klases
skolniekiem Dāvidu Zvīdri un Martinu Markusu Lorbergu.
Kitija Sproģe, Beāte Linda
Frišenfelde, 3. klase, foto galerija

Olimpiskā diena
Katru gadu septembrī skolā un visā valstī notiek Olimpiskā
diena, ko mūsu skolas skolēni gaida ar nepacietību, jo mums patīk
sportot. Šogad Olimpiskās dienas goda vietā bija sporta veids, ko visi
pazīstam, un tas ir volejbols. Pirmajā stundā rakstījām vēstuli kādam
pazīstamam volejbolistam, kurš šajā sporta veidā guvis izcilus
panākumus un spodrinājis Latvijas slavu.
Jau no rīta mēs, visa skola, 8.30
pulcējāmies skolas zālē, lai varētu ar visu
valsti kopā izpildīt olimpiskos vingrojumus.
Pēc olimpiskajiem vingrojumiem mēs
sadalījāmies grupās, lai veiktu uzdevumus,
ko skolotāji - tiesneši bija sagatavojuši.
Interesanta spēle bija "Dvieļbols'', kuru
spēlējām ar saviem pretiniekiem. To spēlē
šādi: divi tur dvieli un cenšas notvert dvielī
pretinieka mesto bumbu, kas tiek raidīta
pāri tīklam. Ja to izdodas noķert, tad met
pāri tīklam pretiniekiem.
Neizpalika arī interesantas spēles
stadionā, netālajā skolas mežā un koridorā.
Katrā spēlē, protams, bija uzvarētāji, kuri
saņēma atzinības rakstus no Olimpiskās komisijas.
Visiem bija liels prieks un gandarījums par šo
fizisko aktivitāšu labu izpildījumu.
Manuprāt,
šis
interesants un jautrs.

pasākums

izvērsās

Aivars Arnis Jankevics, 8.klase foto galerija

Foto: Pirms Kolkas pamatskolas 55.gadu jubilejas
salidojuma skolēni apciemoja skolas bijušos
skolotājus un absolventus. 8., 9.klases skolēni
viesojās pie simtgadnieces, pirmās Kolkas skolas
skolnieces un skolotājas Fanijas Budovskas
Salidojuma foto galerija
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Projektu nedēļa "Skolas vide" un
Kolkas pamatskolas salidojums
"Sapņu kuģis"
Projektu nedēļa norisinājās no 20. - 23.
septembrim. Pirmajā projektu nedēļas dienā
talkojām. Ērgļu vienībai bija uzticēts sakopt ciema
ceļus. Varētu teikt, ka ciema ceļi ir samērā tīri, jo
savācām vien četrus maisus. Otrajā dienā
devāmies iepazīt visas skolas, kuras pastāvējušas
Kolkā. Patīkami bija dzirdēt skolotājas Ināras
stāstus. Vienā no skolām viņa pat dzīvojusi :)
Trešajā dienā veidojām karodziņus ar kuru
palīdzību izdekorēja skolas pirmo stāvu. Ceturtā
projektu nedēļas diena bija Olimpiskā diena.
Galvenā aktualitāte - volejbols. Kopumā projektu
nedēļa bija aizraujoša un interesanta.
Foto: 5.klases meitenes iekārto mājturības klasi
Projektu nedēļas ietvaros visi Kolkas pamatskolas skolēni veidoja dekorus un suvenīrus, lai salidojums
izdotos personīgāks un īpašāks. Pasākums bija ļoti apmeklēts, spēlēja orķestris. Viss izdevās tā, kā bija plānots. (Mēs
paši uz salidojumu nebijām :) )
Patriks Pauls Grīnvalds, Zane
Karlīna Apine, Ieva Antmane,

4.klase foto galerija
Foto: Mazie „jūrasbraucēji” sakāpuši
Kolkas pamatskolas 55 gadu
jubilejas salidojuma sapņu kuģī

Peldētapmācība un
muzejpedagoģiskā
nodarbība
Ikviens no mums vēlas būt
vesels un stiprs, tāpēc katru gadu
visi skolēni dodas uz Ventspils sporta
halli, lai mācītos peldēt. Peldējām
instruktora pavadībā, mums bija
jautri un interesanti.
Pēc peldēšanās devāmies
ekskursijā pa pilsētu - uz molu,
Ventas krastmalu un Brīvdabas
muzeju. Brīvdabas muzejā uzzinājām
kā no grauda top garšīgs maizes
klaipiņš. Paši arī sēdāmies pie galda
un nogaršojām rudzu maizes
riecienu. Man patika peldēt un šī
ekskursija.
Martins Markuss Lorbergs, 1.klase
Foto: Mazie „jūrasbraucēji” sakāpuši
skolas Sapņu kuģī
Foto: Ventspils peldbaseinā
Foto galerija
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Katru gadu skolā viesojas
Valsts un pašvaldības policijas
pārstāvji, kuri pastāsta par
kārtības un drošības noteikumiem,
kādi jāievēro uz ielas, internetā,
ikdienā.
Foto: Konkursa "Esi redzams!"
uzvarētāji Ērgļi ir redzami arī
tumsā. Foto galerija

Ciemos viesi no Sīrijas
Kolkas pamatskola 23.oktobrī
pieņēma viesus no Sīrijas.
Viņi mums pastāstīja par savu
dzīvi Sīrijā. Daži runāja angļu valodā
un viņiem bija līdzi tulks. Viņiem bija
daudz bērni. Vēl viņi pēc tam apceļos
citas skolas. Pēc stāstīšanas viņi kopā
ar mums taisīja no koka skaliņiem
latviešu ornamentus.
Laura Licenberga, 5.klase
Foto galerija

Mārtiņdienas tirgus
Skaisti rudens svētki ir Mārtiņdiena, kurus svinēja mūsu skolā 10. novembrī.
Skolā darbojās tirdziņš. Svētku rītā skolēni
no katras klases tirgojās ar garšīgām
smalkmaizītēm, pīrādziņiem, sklandraušiem.
Skolēni bija skaisti noformējuši savus galdiņus.
Skolotāji un skolēni centās visus šos gardumus
iegādāties un nogaršot.
Krišs Valciņš, 2. klase foto galerija

Foto: Pīrāgu cepēji no 5/6 gadīgo grupiņas
gatavojas Miķeļiem PII "Rūķītis". Viņiem talkā nāk
šefpavāre Santa Feldmane un audzinātāja Aija
Tarlapa
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Foto: Eksperti vērtē salātus
Mārtiņdienas pēcpusdienā skolēni sacentās konkursos
„Maņu laboratorija”, salātu gatavošanas konkursā
„Mana klase gatavo labāk nekā tavējā”, erudīcijas
konkursā „V.I.P. Vesels. Izglītots. Paēdis.”
Foto: Mārtiņdienas čigānbērni no internāta "Rūķu nams" ķekatās apstaigā Kolkas ciemu. Lielās čigānietes dikti
atgādina audzinātāju Svetlanu Libreihu un auklīti Mārīti Māguri

Foto: Jubilāru sveikšana dzimšanas dienā

Foto: Bērni sagādā pārsteigumus skolotājai A.Brandei
dzimšanas dienā

Foto: Bērni sagādā pārsteigumus skolotājai
L.Lavrenovai
Foto: Skolotājas I.Šelkovas meitenes direktori
dzimšanas dienā pārsteidz ar svētku svinību galdu
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Lāčplēša diena, lāpu gājiens
11. novembrī atzīmējām kritušo varoņu piemiņas dienu. Tāpēc šajā dienā mēs iededzinājām svecītes ne
tikai savu māju logos, bet arī uz ielas mūsu ciemā.
Katra klase izveidotajā senajā latviešu rakstu zīmē sniegā, salika svecītes un tās iededzināja. Mūsu klases
skolēni to darīja kopā ar vecākiem. Pēc tam visi devāmies kopīgā lāpu gājienā uz Kolkas tautas namu.
Krišs Valciņš, 2. klase foto galerija

Foto: Skolā viesojas Triju zvaigžņu ordeņa īpašniece rakstniece
Baiba Šuvcāne. Viņa bērniem pastāstīja, kā šo augsto apbalvojumu saņēmusi no valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
Foto: Kolkas pamatskolai 11.Zaļais karogs. Zaļās komitejas
meitenes devās uz Rīgu, lai saņemtu šo augstāko EKOskolu
apbalvojumu

Latvijai 98 gadi
Devītās klases skolēni rādīja prezentāciju
par Latvijas vēsturi. Kolkas pamatskolas deju
pulciņš uzstājās ar skaistu deju. Mēs visi no
mazajām Latvijas kontūrām likām uz grīdas, lai
izveidojas liela Latvijas kontūra. Zālē ienesa
kliņģeri un nodziedājām “Daudz baltu dieniņu”
Latvijai.
Mikus Līdums, 4.klase foto galerija

Teātra izrāde „Pasaka par
pelēko vilku un zelta cālēnu’’
Šajā teātra izrādē attēloja lapsu, vilku un
zelta cālēnu. Lapsa un vilks vēlējās paņemt oliņu
pie sevis lai vilks uz tās sēdētu un to sildītu, lai no
tās izšķiltos vistiņa. Tad, kad ola izšķīlās, tur bija mazs cālēns, kas bija gailis. Lapsa par to bija pārsteigta. Lapsa gribēja
mazo cālēnu apēst, bet vilks to aizsargāja. Mazais gailēns vilku sauca par tēti. Lapsa vilku centās apmānīt, lai dabūtu
gailēnu pie sevis un lai to uzbarotu un apēstu. Lapsa izlikās par gailēna mammu. Lapsa aicināja gailēnu pie sevis, bet
gailēns atteica, ka grib palikt pie vilka. Tad lapsa izlikās, ka viņa raud, lai gailēns nāktu pie viņas. Lapsa mazajam
gailēnam stāstīja sliktas lietas par vilku, kas nebija patiesība. Foto galerija
Visas foto galerijas
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No sākuma gailēns tam neticēja, taču pēc
tam lapsa sāka stāstīt ticamākas lietas. Kad
gailēns tam sāka ticēt, viņš palika pie lapsas. Tad,
kad gailēns bija pie lapsas, vilks mazo gailēnu
meklēja, bet nekur neatrada, tāpēc viņš sāka
raudāt. Tad vilks aizdomājās, ka mazais gailēns
varētu būt pie lapsas. Vilks steidzās uz lapsas
māju izglābt gailēnu. Lapsa gailēnu baroja ar
barojošu ēdienu. Vilks mazo gailēnu izglāba un
izstāstīja viņam par lapsas plāniem. Mazais
gailēns uzticējās vilkam, jo vilks viņu pasargās no
lapsas. Mazais gailēns dzīvoja kopā ar vilku kamēr
viņš izauga liels, taču lapsa nožēloja, ka mēģināja
apēst mazo gailēnu.
Zane Karlīna Apine, Ieva Antmane, 4.klase

Ciema egles iedegšana
Kolkas ciema egles iedegšana notika
22.decembrī.
Vispirms Kolkas tautas namā rādīja mazu
ludziņu. No Kolkas tautas nama līdz pagastam
gāja gājiens. Tur mūs sagaidīja Kolkas mūzikas
skolas vokālā ansambļa audzēkņi ar dziesmām –
„Eglīte māsiņa’’, ‘’Lido, lido sniedziņ’’.
Pēc dziesmām mūs sagaidīja silta tēja ar
piparkūkām. Pēc cienāja ar piparkūkām un siltu
tēju, spēlējām rotaļas. Bija jautri.
Miks Matīss Kehers, 5.klase
Foto: Ziemassvētkus sagaida mazie rūķu bērni
PII "Rūķītis" Foto galerija

Akcija "Dāvātprieks" ciemos pie senioriem Ziemassvētkos
Tā kā esam EKO skola, tad kā tradīcija ir
izveidojusies dāvanu gatavošana un vietējo
senioru apsveikšana Ziemassvētkos. Lai
sagatavotu dāvanas, strādājām dažādās
darbnīcās: piparkūku cepšana, dziesmu un
dzejoļu
mācīšanās,
gaismas
lukturīšu
gatavošana un dāvanu iesaiņošana.
Pirms Ziemassvētkiem sadalījāmies
grupās un devāmies apsveikt cilvēkus, kuri
nodzīvojuši garu un darbīgu cilvēka mūžu,
atdodot savus spēkus mūsu Kolkas ciema
veidošanai. Foto galerija
Foto: Ērgļi (3., 4.klases skolēni) ciemos pie Ņ.Dāvidsones
Diena izvērtās skaista, jo cilvēki bija mūs gaidījuši, domājuši par cienastu. Iznāca sirsnīga un mīļa
paciemošanās, Ziemassvētku dziesmu dziedāšana, sveču iedegšana un satikšanās ar vecāka gada gājuma cilvēkiem.
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Mēs bijām apmierināti un priecīgi, ka mūsu labā iecere un darbošanās izdevās, sagādāja gandarījumu gan
dāvinātājiem, gan saņēmējiem.
Artūrs Rundšteins, 9.klase

Sporta stundās Aerialyoga
2016.gada 19.decembrī uz mūsu
skolu bija atbraukusi aerial yoga
pasniedzēja Adele Veiberga. Šī yoga notika
katras klases sporta stundā. Katrai klasei
bija savi vingrinājumi, atkarībā pēc fiziskās
spējas. Mūsu klasei sākumā bija jāsameklē
pēc auguma sava vieta pie elastīgajām
saitēm. Tad mēs izdarījām vairākus
vingrinājumus. Kad visi vingrinājumi bija
izpildīti, mēs iegūlāmies tīklā un
pasniedzēja iešūpināja katru viļņveida
kustībā.
Ralfs Gleglu, 7.klase foto galerija

Ziemassvētku pasākums skolā
Katru gadu Kolkas pamatskolas skolēni
svin Ziemassvētkus. Skolā notika konkurss
„Citāda egle”. Mūsu klases egli atzina par
„Tautiskāko egli".
Uz Ziemassvētku pasākumu ieradās
daudz apmeklētāju. Mammas, tēti, māsas, brāļi
ieradās, lai redzētu krāšņos priekšnesumus.
Ziemassvētku pasākumā skolā bija katrai klasei
jāizveido
priekšnesums.
Priekšnesumu
sagatavoja 1., 2.klase, mēs 3., 4. un 5., klase.
Ziemassvētku tēma bija Dāvināšanas prieks.
Vispirms visi vecāki, radinieki, skolēni un
skolotāji uzgāja augšā zālē. Tad sākās
pasākums. Viss bija ļoti skaisti izrotāts. Eglīte
un zāle bija ļoti skaisti izrotāta. Tad pieteica pirmo klasi. Pēc tam bijām mēs 3., 4. klase. Nu, vis beidzot bija 5.klases
priekšnesums. Bet tas nebija viss, vēl bija deju pulciņa priekšnesums. Skolas pavāres pagatavoja cienastu viesiem
un skolēniem. Protams, arī skolotājām. Pēc tam visas klases aizgāja uz savām klasēm. Atnāca arī vecāki līdzi uz savu
dēlu un meitu klasēm. Salavecītis mums bija atnesis visiem dāvanas. Arī skolotājai viņš bija atnesis dāvanu. Lai
dabūtu dāvanu bija jāskaita pantiņi. Kad noskaitījām pantiņus, mēs dabūjām dāvanas no mūsu skolotājas.
Manuprāt, šis pasākums bija diezgan jautrs. Man patika šis pasākums. Pēc pasākuma mūsu klases skolotāja
katram uzdāvināja dāvaniņu.
Patriks Pauls Grīnvalds, 4.klase foto galerija

Cirka izrāde: Pasakainā planēta" Dundagā
1.– 4. klases skolēni devās uz Dundagu, lai noskatītos cirka izrādi. Izrādes laikā ik pa brīdim mūs visus
uzjautrināja klauniņš, akrobāti ar trikiem. Jaukas bija dzīvnieku - kaķīšu, sunīšu, zaķīša un pitona atrakcijas. Pēc
izrādes bija iespēja kopā ar pitonu arī nofotografēties. Man ļoti patika cirka izrāde.
Franko Drozds, 2. klase foto galerija
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Labinieku ekskursija
Šogad Kolkas pamatskolas labinieki, tie ir
skolēni, kuri mācās labi un teicami, un aktīvi
piedalās klases un skolas sabiedriskajā dzīvē,
devās ekskursijā uz Ventspili.
Eksursija sākās ar braucienu uz Ventspils
Augsto Tehnoloģiju Parku, kur stundas garumā
mums bija iespēja spēlēt dažādas interesantas
EKO spēles. Šajā laikā mums bija iespēja arī
atpūsties un vienkārši izbaudīt laiku.
Foto: Pasauli var glābt ar labu domu spēku!
Mikam tas padodas
Pēc parka apmeklējuma tālāk devāmies uz Pārventas sporta halli, kur katram bija iespēja izmēģināt spējas
klinšu kāpšanā. Pārējie šajā laikā darbojās komandā un turēja tos, kuri rāpās pa alpīnistu sienu.
Kopumā uzskatu, ka šī ekskursija bija izdevusies, un bērniem paliks tikai pozitīvas atmiņas. Foto galerija
Katrīna Madara Liepa, 9.klase

Barikāžu dienas atcere
Janvāri mūsu skolā noritēja Barikāžu
atceres dienai veltīti pasākumi. Skolas gaitenī
tika izveidots stilizēts Barikāžu laika
ugunskurs. Skolēni klausījās stāstījumus par tā
laika notikumiem no saviem vecākiem,
vecmāmiņām un vectētiņiem.
Uzzinājām, ka daudzi kolcinieki bija
piedalījušies
Barikādēs
Rīgā.
Mēs
noskatījāmies filmu par Barikāžu laiku,
zīmējām zīmējumus. Visu klašu skolēni
izveidoja izstādes par Barikāžu dienu
notikumiem. Foto galerija
Zīmējums: Nadina Linita Kevrele
Alise Licenberga, Samanta
Bertholde, 2. Klase

Popiela 2017 Kolka/Roja
Popiela Kolkā notika 2.
februārī. Tajā piedalījās gandrīz visa
skola, bet bija arī no Dundagas
12.klases
meitenes.
Bija
arī
diskotēka. Popiela Rojā notika 10.
februārī.
Kolkā bija daudz un dažādas
uzstāšanās,
piemēram:
„Ievan
polka”, „Angry birds”, „Sorry”, „Tuk
tuk” un „Dady”. Diskotēka notika no
18.00 līdz 21.30.
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Rojā bijām arī mēs kolcinieki. Satikām mūsu veco skolnieci. Mājās atbraucām apmēram 20.30. Visiem, kas
piedalījās patika Popiela. Foto galerija Foto galerija
Elīna Graudēvica, Elizabete Anna Feldentāle, 5.klase

Ēnu diena 8.klasē
Katru gadu visā valstī februārī notiek Ēnu diena, kurā 8. klases
skolēni uzzina par dažādām profesijām, kurās strādā Kolkas ciema
iedzīvotāji.
Mēs ar Arni izvēlējāmies šo dienu veltīt kurinātāja profesijas
ēnošanai bērnudārzā "Rūķītis" un Ūdenssaimniecībā "Kolkas ūdens"
pie Ivo Bordjuga. Es izlēmu „ēnot” Ivo Bordjugu, un viņš laipni mani
pieņēma, un es vairākas stundas iepazinos un vēroju viņa darbu. Tajā
dienā nekas sevišķs nenotika, bet vēroju, kādas ikdienišķas lietas
jākārto valdes priekšsēdētājam, lai mums Kolkā būtu pieejams ūdens,
bez kura mēs nevaram iztikt ne mājās, ne cehā, ne skolā.
Sapratu, kādām rakstura īpašībām jābūt cilvēkam, šīs profesijas
pārstāvim, lai viņš varētu vadīt un organizēt šo darbu.
Bija sajūta, ka darba dzīve pēc skolas nebūt nebūs viegla, jo
vispirms profesija jāapgūst, jābūt ieinteresētam šajā darba, jābūt
atbildīgam.
Lauris Līdums, 8.klase

Slidotapmācība un podniekmācība
Ļoti svarīgi katram iemācīties slidot. Šis ir viens no skaistākajiem sporta veidiem. Mēs tikai daži no pirmās,
otrās klases skolēniem pratām slidot.
Slidošana mums sagādāja grūtības, kritām un
vēlāmies, cēlāmies. Pēc stundas treniņa mēs
jau tīri labi turējāmies kājās. Pēc slidošanas
mēs devāmies uz podnieku darbnīcu. Šeit
iemācījāmies katrs izgatavot māla trauciņu.
Jauki bija pēc mēneša saņemt māla podiņu.
Alise Licenberga, Samanta Bertholde,
foto galerija 2. klase

Pasaules savvaļas sugu diena
3.martā pasaule svin Pasaules savvaļas
sugu aizsardzības dienu, kas veltīta
Vašingtonas konvencijai. Tā iestājās pret
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas
dzīvnieku un augu sugām. Pie mums uz skolu
stāstīt par šo dienu 6.martā bija atbraukusi dabas izglītības centra vadītāja Andra Ratkeviča.
Viņai līdzi bija arī eksponāti, ko varēja apskatīt un aptaustīt. Tie bija priekšmeti, kas muitā atņemti ceļotājiem,
jo izgatavoti no apdraudētām sugām. Piemēram, karaļu suvenīri, ādas maciņš, izbāzts krokodilēns, ziloņa ilkni,
sprādze un citi…
Skolēni, arī piedalījās spēlē, par dzīvniekiem, tur bija jāatmin dzīvnieki pēc rakstura, bija interesanti.
Annija Valciņa, 6.klase
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Mini izrādē "Svešā valoda" Elīna Graudēvica, Marta
Muņķevica, Anna Jansone, skolotāja Dz.Tauniņa

Fantastiskie internāta "Rūķu nams" audzinātājas
S.Libreihas sienu zīmējumi

Atvērto durvju dienās ģeogrāfijā 9.klasei Kolkas pagasta
pārvaldnieks A.Pinkens stāsta par Ķīnu foto galerija

Atvērto durvju dienās 8., 9.klase Lībiešu centrā kopā
ar Mārīti Zandbergu iepazīst novada vēsturi

Zaļās pēcstundas
Šī gada 8. martā pulksten 15.30 notika zaļās
pēcstundas. Sākumā visi sapulcējās skolas sporta zālē.
Tur izskaidroja kur katram jājiet un kas jādara. Pēc tam
visi devās uz saviem posteņiem pildīt atjautīgos
uzdevumus.
Pirmajā postenī bija jāatceras lietas, kas stāv
noliktas uz galda, un pēc tam tās apklāja ar dvielīti.
Visas lietas, ko atceras, bija jāuzraksta uz papīra lapas.
Otrajā postenī bija jāspēlē spēle „Kaujas aplīši’’, kur
bija diviem vai visai klasei, jākauj aplīši, ka bija
novietoti un papīra lauka. Trešajā postenī bija jābļauj
trokšņu mērītajā, lai noskaidrotu kura klase ir
visskaļākā. Ceturtajā postenī bija jāmēra ūdens
temperatūra pēc jušanas, un nosauktie varianti tika
pierakstīti.
Beigās, kas visi bija izgājuši savus posteņus un izpildījuši uzdevumus, visi sapulcējās zālē, kur noskaidroja
uzvarētāju jeb atjautīgāko klasi. Tie dabūja diplomus un apbalvojumus. Pēc tā nosaukšanas visi varēja doties mājās.
Ieva Langzama, 7. klase foto galerija
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Florbola sacensības
Kā jau katru gadu, arī šogad, mūsu skolā
notika florbola sacensības. Tajās piedalījās
komandas no visām klasēm.
Kopumā sacensībās piedalījās 5 komandas Katrīna un Lauris; Rihards un Ralfs; Anda,
Amanda, Annija; Ričards, Miks, Markuss; Inguss,
Arnis. Tomēr pārāki par visiem izrādījās Lauris ar
Katrīnu, kuri arī nezaudēja nevienu spēli.
Manuprāt, šīs sacensības bija labi
organizētas. Es uzskatu, ka arī turpmāk vajadzētu
saglabāt šo tradīciju un šīs sacensības rīkot arī
nākamos gadus. foto galerija
Rihards Macijauskis, 9.klase

Ārkārtas situācijas tālruņa numura
112 dzimšanas diena
Pie mums ciemojās ugunsdzēsēju pārvalde
(VUGD). Ugunsdzēsēji uzdeva bērniem un
skolotājiem jautājumus par drošību un
ugunsdzēsēju tērpu svaru, un kas atbildēja
pareizi tas dabūja konfekti. Skolēni, ja gribēja,
drīkstēja uzlaikot tērpu.
Skolotāja Lāsma arī uzlaikoja tērpu.
Inguss Valciņš, 7.klase foto galerija

EKOSOC.LV projekts
Mūsu skolā aprīlī ieradās trīs pētnieki
no Liepājas Universitātes Vides pētījumu
centra, lai 7.-9.klašu skolēniem pastāstītu par
savu projektu EKOSOC.LV. Projekts ir ar ļoti
sarežģītu nosaukumu par jauniešu sociālās
apziņas izmaiņu ietekmi uz ekosistēmas
pakalpojumu
ilgtspējīgu
nodrošinājumu.
Vienkāršāk sakot, viņi pastāstīja par savu
projektu un parādīja arī divas prezentācijas, par
to kā jaunieši var veidot savus mazos
uzņēmumus un nodarboties ar biznesu.
Nepieciešama tikai griba un uzņēmība.
Prezentācijās varēja redzēt piemērus, kā
kaut ko jaunu var radīt izmantojot dabā
atrodamus materiālus. Piemēram, istabas
dekoru var gatavot no jūrmalā atrastiem kociņiem vai rotas no ūdens nogludinātiem stikla gabaliņiem. Kā
iedvesmojošs piemērs tika minēts puisis no Liepājas, kurš izgudrojis "dēli" uz kura var pārvietoties pa gaisu, bet kāds
cits jaunietis visā pasaulē pārdod savus dizainētos koka pulksteņus. Nobeigumā pētnieki lūdza 7. - 9.klašu skolēnus
aizpildīt anonīmas pētījuma anketas.
6., 7.klase foto galerija
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Lieldienas
Šī gada 13. aprīlī notika Lieldienu pasākums.
Sākumā 7. un 9. klases meitenes nokrāsoja visai skolai
olas. Olas sanāca dažādas un interesantas. Pēc tam 9.
klases meitenes aiznesa bērnudārza bērniem mazas
dāvaniņas Lieldienās.
Pēc ceturtās stundas visa skola tikās sporta zālē,
lai pārrunātu plānu kur katram doties. Plānā bija
jādodas pie dažādiem "Lieldienu zaķiem’’ uz dažādiem
posteņiem. Katrai klašu grupai bija savs plāns. Plānā bija
mēmais šovs par lieldienām, mezgla siešana, olu
ripināšana, olu veidošana no vienas papīra lapas, un
spēle ārā kur jāatrod dažādas lapas ar vārdiem ko var
atrast dabā.
Pasākuma beigās apbalvoja tās klases kas katrā postenī dabūja visvairāk punktus. Visvairāk punktus, protams,
dabūja 9. klases skolēni. Pēc pasākuma visi devās atpakaļ uz stundām, un pēc tam ar prieku par to ka sākušās
brīvdienas devās uz mājām. foto galerija
Evelīna Luīze Feldentāle, 7.klase

Zemes diena. Talka
Zemes diena sākās 19.aprilī. Sākumā
mēs visa skola gājām uz dabaszinības klasi. Tajā
mēs skatījāmies video kā atkritumi piesārņo
Latviju.
Pēc tam katra klase gāja uz savu pusi,
bet 9.,8.klase brauca ar mašīnu uz Vaidi. 1.-2.
klase sakopa pie skolas mežiņu. 5.klase gāja pa
jūrmalu no steķiem līdz ragam. Daži no 5.klase
noklīda no klases.
Pēc tam gājām uz stāvlaukumu pie putnu
torņa. Mums pēc visa pasākuma deva ēst biešu zupu un sieriņu. Mēs cepām desas. Tur varēja spēlēt visādas spēles.
Pēc tam visi braucām mājās. foto galerija
Foto: Jau vairākus gadus jūrmalu no Vaides
ciema līdz ragam lielo klašu skolēni sakopj
sadarbībā ar SNP darbiniekiem. SNP speciāliste
Andra Ratkeviča iepazīstina ar jaunu putnu
pazīšanas spēli.
Ričards Laukšteins, 5.klase
Gintas Ernštreites foto no Facebook.com
23.04.2017. Kolkas pamatskolas pūtēju
orķestris „Kolka” un tās diriģente Rudīte Rēriha
koncertēja Botāniskā dārza Palmu mājā

Vides diena
31.maijā pēdējā skolas dienā pie Zēņu
dīķa aktivitātēs darbojās gan mazie 5/6 gadīgie,
gan skolas bērni, gan vecāki. Visi saņēma darbu vasarai – izaudzēt savu ĶIRBI! Foto galerija
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Pēdējais zvans. Māmiņdiena
13.maijā mūsu skolā noskanēja Pēdējais zvans
9.klases skolēniem. Skanot zvanam, 1.2.klases skolēni
ieveda 9. klases nākamos skolas absolventus zālē.
9.klases skolēni dziedāja dziesmu ''Alfabēts", un balonos
bija attēloti visi alfabēta burti, ar kuru palīdzību pateica
paldies vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem par
darbu un palīdzību, mācoties Kolkas skolā, kura viņiem ir
pirmā skola uz mūžu. Foto galerija
Foto: Pasākumā paslavēti visi skolēni, kuri piedalījušies
olimpiādēs, skatēs, sacensībās, konkursos. Skolas
tradīcija – pie Kolkas pamatskolas karoga fotogrāfējas
5.klases skolniece Amanda Miezava un vizuālās mākslas
skolotāja Ilze Šelkova – Amanda XVI Starptautiskajā
vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” 2017, kura tēma bija “Krāsu jūra”, ieguva Atzinības rakstu.
03.06.2017. uz Ainažu Jūrskolas muzeju dosies Katrīna Madara Liepa, kura Vizuālās mākslas konkursā ''Ar burinieku
uz Ameriku!'' ieguvusi 2.vietu. foto galerija
8.klases skolēni apsveica 9.klases skolēnus, Aivars Arnis Jankevics un Lauris Līdums nodziedāja dziesmu
"Maziņš esmu es". Viņi uzdāvināja tamborētus dzijas maisiņus, kur iekšā bija mūsu pašu jūrmalas dzintara graudiņš,
kas kalpos par piemiņu viņiem un kā veiksmes talismans eksāmenos un dzīve. 1.,2.klases skolēni nodziedāja vēlējuma
dziesmu un ar zvaniņa skaņām aizvadīja 9.klases skolēnus uz savu klasi.
Māmiņdienas pasākums notika pēc Pēdējā zvana izskanēšanas koncerta veidā, ko bija sagatavojuši bērnudārza
"Rūķītis", mūzikas skolas, runas un deju pulciņa audzēkņi, kuru priekšnesumus bija sagatavojuši skolotāji Rudīte
Rēriha, Dzintra Tauniņa, Lāsma Lavrenova.
Koncertu atklāja orķestris ar "Jauno pūtēji maršu". Bērnudārznieki dziedāja mīļas dziesmiņas par māmiņu,
runas pulciņa dalībnieki interesanti atainoja ludziņu par
ģimenes tēmu, bet dejotāji jautrām un raitām kustībām
izdejoja interesantus dejas soļus. Foto galerija
Pēc koncerta ar vecākiem runāja Ventspils bērnu ārsts
G.Kuklis par tēmu "Ģimene un laimīgs bērns". Vecākiem ļoti
patika viņa domas, pieredze, bija apmierināti, jo katrs vecāks
vēlas audzināt bērnu tā, lai tas dzīve būtu laimīgs.
Lekcijas laikā skolēni šefpavāres Santas un pavāres
Aivas vadībā izveidoja cienastu tortes veidā, kuras bija gan
saldas, gan sāļas. Bērni apsveica māmiņas, vecmāmiņas un
tētus svētkos un pacienāja ar pašu gatavoto cienastu.
Arnis Aivars Jankevics, Lauris Līdums, 8. klase

Profesiju medības
ES projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 25.maijā 7.-9.klašu skolēni devās
profesiju medībās uz Roju. Satiktajiem cilvēkiem viņi jautāja, kādas profesijas pārstāvji viņi ir, kādus mācību
priekšmetus skolā visvairāk jāmācās un kādas rakstura īpašības sevī
jāizkopj, lai par tādu kļūtu. „Mednieki” nomedīja 21 profesiju: inženieri,
muzeju glabātāju, ugunsdzēsēju, dārznieku u.tml. Mazāko klašu skolēni
medībās devās 30.maijā un „medīja” profesijas Kolkā. Foto galerija

LAI VISIEM JAUTRS VASARAS
BRĪVLAIKS!!!
Mīļi sveicieni no Ērgļu vienības un klases talismana
Klauniņa
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