
 

 

 

 

 

Ak, tā ķīmija 
12.janvārī norisinājās Ogres novada 64.ķīmijas 

olimpiāde 9.-12.klasei. Mūsu skolas 9.klases 

skolēns Henriks Kokins ieguva vislielāko punktu 

skaitu novadā, kas rezultējās ar godpilno 1.vietu. 

Apsveicam un ļoti lepojamies! 

Es mīlu sportu 
30. janvārī 2.klases skolēni Markuss Budrevičs un 
Melānija Loķe aizvadīja savus pirmos startus 
vieglatlētikā. Sacensībās, kuras norisinājās 
Ogrē,  U10 vecuma grupā Markusam godpilnā 
4.vieta augstlēkšanā un 12.vieta 300m skrējienā, 
bet Melānijai sākumam vērtīga pieredze, startējot tik 
plašās sacensībās( dalībnieki bija sabraukuši no 14 
Latvijas sporta skolām, ieskaitot Liepāju, Rūjienu, 
Gulbeni). 

 
Veiksmi 
turpmākajos 
startos un 
uzcītību 
treniņos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ledus skulptūru festivālā 

Sestdien, 4. februārī Birzgales pamatskolas 2. un 
3.klase apmeklēja ikgadējo ledus skulptūru festivālu 
Jelgavā . Festivāla tēma “Senās dievības”.  
Iespaidīgas, skaistas, mazliet baisas bija izveidotās 
ledus skulptūras, kuras veidoja skulptori no 12 
dažādām pasaules valstīm. 
Lai labāk izprastu ledū veidoto tēlu, katram no tiem 
klāt bija nosaukums ar nelielu aprakstu. 
Mūsu ceļojums turpinājās, dodoties uz izstādi 
Jelgavas kultūras centrā, kur aplūkojām visas 
konkursam iesūtītās sākumskolas skolēnu kolāžas 
“Mana sapņu skulptūra”. Redzējām daudz labus 
darbus, interesantas idejas, ko, iespējams, kādreiz 
izmantosim paši! 
Turpinājumā devāmies atkal uz festivāla norises 
vietu un plkst. 12.00 aktīvi piedalījāmies Ādolfa 
Alunāna Jelgavas teātra rotaļu izrādē “Šurumburums 
lauska zemē”. 
Bērni bija fantastiski: lieliski klausīja, aktīvi 
līdzdarbojās un ar lielu zinātkāri lasīja, sekoja līdzi 
notiekošajam! 
Skaista un prieka pilna diena! 
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Skaista ziemas diena Henrikam, 
Intai, Edgaram, Markusam, 

Melānija, kā arī 2. un 3.klasei 



Stunda muzejā 
27. janvārī 1.klases skolēni dabaszinību stundās apmeklēja Birzgales muzeju “Rūķi”. Pa ceļam pētījām, kā 

Birzgales pagastā šķiro atkritumus, kādās krāsās ir konteineri papīriem, izstrādājumiem no plastmasas un sadzīves 
atkritumiem. Muzejā “Rūķi” mūs laipni sagaidīja muzeja vadītāja Laila Krastiņa, kura iepazīstināja mūs ar dažādiem 
instrumentiem, veciem gludekļiem, lādēm, grāmatām un daudziem cietiem eksponātiem. Pēc stāstījuma mēģinājām 
noteikt, no kāda materiāliem šie eksponāti ir izgatavoti. Vislielākā piekrišana bija vecajam skolas solam, kur katrs varēja 
ievingrināt roku rakstot ar spalvas kātu un tinti. Muzeja otrajā stāvā, apskatījām senās lādes, rakstām mašīnas, veļas 
mazgājamos dēļus utt. Pamielojāmies ar gardajām Rūķu konfektēm. 

Paldies muzejam “Rūķi” un tā laipnajai vadītājai, Lailai!  
1.klases audzinātāja, Rita 

 
 

Draudzīgais aicinājums 
Cienījamie skolēni, vecāki, absolventi un citi skolas draugi! 

Atbalstīsim Kārļa Ulmaņa 1935.gadā aizsākto Draudzīgā aicinājuma ideju un 

dāvināsim savai skolas bibliotēkai grāmatas – gan jaunas, gan tādas, 

kuras nav vecākas par 10 gadiem (it īpaši bērniem, jauniešiem, kā arī uzziņu 

literatūru teicamā stāvoklī). 

Brīvā laika saturīgai pavadīšanai bibliotēkā noderēs arī  dažādas galda, 

atjautības un prāta spēles, puzles. 

   Dāvinājumus gaidīsim no 28.janvāra līdz 28.februārim 

skolas bibliotēkā (Bibliotēkas darba laikā). 
 

Valentīndienas pasts 

Vēl līdz 14.februārim skolā darbojas Valentīndienas pasts. Vēl varat paspēt pārsteigt, kādu 
draudziņu ar mīļu vēstulīti vai vienkārši nosūtīt sirsniņu, kādam jaukam cilvēka! Pasteidzieties! 

 

Pasta kasti meklē 2.stāva 
koridorā!  

 

Attēli no 
https://www.diarioviral.net/imagenes-de-
amor-dibujos-animados-tiernos-3 

Burvīgs 
piedzīvojums 

1.klasei un 
Ritai! 

Esam jauki 
un mīlam! 



Improvizācijas māksla 

9.klase janvāra mēneša pēdējā piektdienā devās baudīt mākslu 
uz Rīgu. Viņi apmeklēja improvizācijas teātri. 
Improvizācijas teātris ir teātra forma, kurā dialogi un tēli tiek 
izdomāti turpat uz skatuves, balstoties uz tā brīža apkārtējiem 
impulsiem, ko var radīt skatītājs (skatītāju ieteikumi) vai 
improvizatori darbības procesā.  Improvizācijas teātris var būt 
gan drāma, gan komēdija, taču pārsvarā tas atklājas kā 
komēdija, balstoties uz to, ka vairumā gadījumu izrādes sastāv 
no daudzām īsām, savstarpēji nesaistītām ainām, un tādējādi 
veidot dramatiskus notikumus. Pirmajā brīdi piebraucot pie 
teātra bijām pārsteigti. Apkārtne bija tumša un nedaudz 
biedējoša. Iekšā atmosfēra bija diezgan estētiska un mierīga. 

Pati izrāde interesanta, aizraujoša un smieklīga. No klases biedriem dzirdēju tikai labas atsauksmes. Interesanti 
bija arī, ka izrādē spēlēja birzgaliete, kādreizējā bērnu dārza audzinātāja Inese Pilāne. Viņas rokās sagūla daudz 
ziedu. Kopā ar naksnīgo mājupceļu pasākums bija izdevies! 

Improvizāciju baudīja Laine 

Februāris- interneta drošības mēnesis 

Internets mums visiem ir kļuvis par neaizstājamu palīgu ikdienā, bet vienmēr 
ir jāatceras, ka ir noteikumi, kas jāievēro, lai internets būtu droša vide, kur darboties, 
mācīties un uzzināt. Gribam atgādināt visiem, kas ir personiska informācija: tavs 
vārds, uzvārds, tavu vecāku vārdi un uzvārdi, personas kodi, dzīves vietas adrese, 
ģimenes materiālais stāvoklis, e-pastu un citu interneta vietņu paroles, lietotājvārdi. 
Šo informāciju nedrīkst atklāt svešiem cilvēkiem internetā. Atceramies interneta 

lietošanas “Zelta noteikumus”, kuri noteikti būtu jāievēro, darbojoties virtuālajā pasaulē, lai pasargātu sevi 
un savu ģimeni. 

 Svarīgi atcerēties tos: 
1) neizpaust personīgos datus; 
2) savas fotogrāfijas ievietot internetā ar 
vecāku atļauju; 
3) atvērt tikai pazīstamas interneta lapas; 
4) spēlēt spēles, kuras saskaņotas ar 
vecākiem; 
5) uzvesties pieklājīgi internetā; 
6) pie datora pavadīt ne ilgāk par 1 stundu 
dienā, ik pēc 20 minūtēm pavingrot; 
7) nesarunāties ar svešiniekiem; 
8) pārrunāt ar vecākiem savas darbības 
internetā; 
9) izveidot drošu paroli un neizpaust to svešiniekiem; 
10) neatvērt e-pastus no svešiem cilvēkiem. 

 

https://todayspast.net/key-steps-for-online-privacy/ 

Drošība pirmajā vietā! 



 

 

 

 

 

Gatavojoties Valentīndienai, katrai klasei jāveic 3 uzdevumi. Pirmais uzdevums bija izveidot kolāžu “Mīlestība karsta putra”, 
otrais uzdevums izveidot telpisku skulptūru vai citu telpisku veidojumu ar devīzi “Mīlestība tavās rokās”. Darbi tapa vienreizēji 
skaisti, katrai klasei ar savu izdomu, teiksim atklāti: “Žūrija bija sprukās”. Tā kā visiem bija jādod 1. vai 2.vieta, žūrija nolēma pasniegt 
diplomus PAR IZCILIEM VALENTĪNDIENAS DARBIEM un noslēpumaini lielu tūtu ar gardumiem. Trešās dienas uzdevums bija visas 
klases kopbilde ar vienotu noformējumu. Visas fotogrāfijas un izveidoto darbu foto var redzēt Birzgales pamatskolas mājas lapā 
https://www.birzgalespamatskola.lv/aktualitates/krasna-valentindienas-nedela/#&gid=null&pid=17 

Avīzes redaktors Henriks 


