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Kolkas pamatskola, 31.05.2018.  Nr.58 (2) 

RŪĶĪTĪ IZLAIDUMS 

25.05.2018. bērnudārza „Rūķītis” 

sešgadīgie absolventi Klāvs, Samanta, Ralfs, 

Reinis Rauls, Ansis, Viktorija un Keita 

atvadījās no Rūķa, audzinātājām Aijas, 

Tabitas un skolotāja palīga Zaigas, lai rudenī 

dotos uz skolu. 

Ar smaržīgiem ziediem vasara nāk, 

Tā katru mūs ņem pie rokas. 

No ligzdām putnēni izlidot sāk, 

Tiem vēlēsim - labi, lai sokas! 
 

Uz satikšanos 1.septembrī Kolkas 

pamatskolā ar skolotājiem Lāsmu, Ingu, 

Baibu, Oskaru!  

Aicinām vecākus pieteikt bērnus Kolkas pamatskolā katru darba dienu no plkst. 10.00 - 16.00. Vēlams 

iepriekš piezvanīt pa tālruni 26317511. 
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Otrais mācību pusgads paskrējis nemanot, notikumiem un pasākumiem piesātināts.  

Bērni stāsta, ko tajā piedzīvojuši...  

BARIKĀŽU DIENA 

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības 

pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. - 27. janvārim.  

Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās deva pretsparu OMON specvienībām, ar plaša starptautiskā 

atbalsta palīdzību novērsa PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un no Krievijas ievest 

PSRS regulāro karaspēku. Kopš 1996. gada janvāra vairāk nekā 30 tūkstoši barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar 

Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm. /Vikipēdija/  
Kolkas pamatskolā Barikāžu diena notika 

20.janvārī. Šajā pasākumā piedalījās 2. - 9.klašu 

skolēni. Ārā tika kurts ugunskurs. Mēs mežā pie 

skolas spēlējām spēli – gājām pie skolotājiem 

posteņos un minējām mīklas par Latviju un tās 

vēsturi. Katrā postenī dega īpašs bluķis - romiešu 

svece, kuru sagatavoja direktora vietnieces 

ārpusklases darbā Veronikas Milleres vīrs. Viņš 

pastāstīja par degošo bluķi. Pēc Barikāžu dienas 

pasākuma mūs sagaidīja ar karstu tēju un maizītēm. 

Ēšanas laikā mēs varējām sasildīties pie ugunskura. 

Pēc pasākuma katrai klasei pasniedza atzinības 

rakstu.   

Amanda, Laura, 6.klase 

 

LABINIEKU EKSKURSIJA 2018 

Labinieku ekskursija notika 6. februārī. Tajā piedalījās tie, kuriem bija labas atzīmes un aktīvi darbojas skolas 

dzīvē. 

Sākumā devāmies uz Rīgas zooloģisko 

dārzu. Mēs apskatījām dažādus dzīvniekus, 

piemēram: žirafes, zebras, kamieļus.  
Pēc tam mēs devāmies uz Latvijas nacionālo 

bibliotēku. Mēs redzējām vecāko grāmatu: Bībeli. 

Tad mēs apskatījām lielu, paštaisītu koka grāmatu,  

kuru pāršķirot projektors rādīja bildes. Vēlāk mēs 

mācījāmies lasīt ar rokām – Braila rakstā.  
Darbnīcā mums piedāvāja uz izgatavotām 

kartiņām spiest dažāda veida zīmodziņus. Šīs 

kartiņas mēs varējām ņemt uz mājām. Man un Ievai 

šīs kartiņas stāv goda vietā, kā atgādinājums, ka 

esam bijušas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Zane, Ieva, 5.klase  

 

AUGSTLĒKŠANAS SACENSĪBAS 
  

 

Augstlēkšanas sacensības notika 26.01.2018. 

Sacensības vadīja sporta skolotājs Oskars Sproģis, 

diplomus uzvarētājiem dalīja skolotāja Lāsma 

Lavrenova.  

Sacensībās 13 skolēnus, kuri tajās piedalījās 

sadalīja pa grupām: 2.-5. klases zēni un meitenes; 6.-

9.klases zēni un meitenes.  

Skolotājs Oskars sacensības vērtē kā izdevušās. 

Sacensības bērniem ļoti patīk, tās notiek gadu no gada. 

Vissīvākā konkurence bija jaunākajā zēnu grupā, 

tomēr, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāti ir 

zemāki. Skolotājs visiem bērniem iesaka mazāk sēdēt 

ar telefoniem rokās, vairāk laiku pavadīt fiziskajās 

aktivitātēs.                      Anda un Elizabete 6. klase 
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POPIELA! 

Popiela notika piektdienā, 23.02.2018. plkst.14:30. Kolkas tautas namā uzstājās skolēni un vecāki ar 

vairākiem priekšnesumiem.  

Poielai bērni gatavojās īpaši. Pasākumu vadīja Evelīna (Jenny May) no 9.klases, Miks Matīss (Lauris 

Reiniks) no 6.klases un Patriks Pauls no 5.klases. Evelīna kopā ar skolotāju Dzintru bija padomājušas, kā 

interesanti pieteikt katru dalībnieka grupu.  

Pasākumu iesāka deju pulciņš ar priekšnesumu „Popūrijs”. Tā horeogrāfes ir meitenes Beate Linda, 

Nadina Linita un Ieva. Ar aplausiem skatītāji sagaidīja amerikāņu reperi Wiz Khalifa ar grupu jeb 2., 3.klasi ar 

dziesmu „See You Again”. Grupa “Far East Movement” jeb Adelīna, Nadina Linita, Beatelinda un Kitija 

uzstājās ar dziesmu „Turn up the love” citādā – sumo variantā! Deju grupa - Poopy, Layla, Rosie, Maya jeb 

Elizabete, Anda, Amanda un Annija uzstājās ar dziesmu “Move it”, kas sacerēta tālajos 90. – tajos, bet no jauna 

ieskanējusies animācijas filmā “Madagaskara”. 

Ar lielu „troksni” uzstājās grupa Tiesto & Sevenn jeb 4. un 5.klase ar dziesmu “Boom”. Tai sekoja vēl 

viens amerikāņu reperis Flo Rida jeb Keita un Paula ar dziesmu “Cake”. Kā īsti Dziedošie zirggalvji jeb grupa 

Horsemen uzstājās Lauris, Ingus un Aivis ar dziesmu “Uz skolu”. Ar “Melnu bembi” piebrauca grupa 

“Transleiteris” jeb Dundagas viduskolas pārstāvji.  

Popielas parādi noslēdza īpašas viešņas – 

90.gadu superzvaigznes angļu meiteņu popgrupa, kas 

tiek uzskatīta par “starptautisku fenomenu”. Viktorija, 

Melānija, Emma, Melānija un Džerija no grupas 

“SPICE GIRLS” ar dziesmu “Wannabe” jeb Māmiņu 

klubs. 

Kamēr tika saskaitītas skatītāju balsis, Evelīna 

rosināja skatītājus piedalīties konkursā “Uzmini, nu, 

kas skan!”. Uzvarētāju noteica paši skatītāji – balsojot 

par sev tīkamāko grupu. Par konkursa uzvarētājām 

kļuva Keita un Paula. 

Pēc priekšnesumiem vārēja ēst pīrāgus un POP 

kliņģeri. Pēc tam, kad visi beidza mieloties ar 

ēdieniem, varēja iet uz diskotēku un sākt ballīti. 

Markuss un Ričards 6.klase  

PROJEKTU DIENA   

 

Projektu dienas plānošana sākās pirms mēneša, 

kad izlozējām dzīvu radību, kura mums bija jāapsūdz. 

Projektu dienas rītā izlozējām dzīvu radību, 

kura mums bija jāaizstāv. Līdz pusdienas laikam 

meklējām informāciju visās iespējamās vietās - 

bibliotēkā, internetā, grāmatās un žurnālos. 

Pēc pusdienām, kad bijām atraduši visu 

iespējamo informāciju, sākās tiesas sēde. Tiesas sēdē 

mums bija jābūt gan apsūdzētājiem, gan advokātiem 

un jāaizstāv izlozētā dzīvā radība. Mūsu klasei bija 

jāapsūdz lapsa un jāaizstāv muša. Tiesas sēdē 

nolasījām atrastos faktus, kādus postījumus lapsa 

nodara saimniecībām. Iepazīstinājām pārējos tiesas 

dalībniekus, kāpēc nepieciešamas mušas.  

Tiesas sēdes noslēgumā nonācām pie atziņas, 

ka uz mūsu planētas nepieciešama ikkatra dzīva 

radība. Tāda nu ir tā mūsu bioloģiskā daudzveidība!  

 

Nadina Linita, Kitija 4.klase 
Skolas fotogalerijas lapās www.draugiem.lv/kolkaspamatskola un www.facebook.com/kolkaspamatskola   

http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola
http://www.facebook.com/kolkaspamatskola
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BADMINTONA SACENSĪBAS  

Badmintona sacensības notika 23. februārī. 

Sacensībās piedalījās 2. - 9. klašu zēni un meitenes. 

Katrā grupā bija 3 uzvarētāji. Pirmie spēlētāji bija 3. - 5. 

klašu zēni. Šo klašu 3 pirmo vietu ieguvēji bija Kristians 

Libreihs, Mikus Līdums un Bruno Līdums. Nākamā 

grupa bija 2. - 9. klašu meitenes. Šīs grupas sacensības 

bija vissaspringtākās, jo bija daudz talantīgu meiteņu. 

Meiteņu grupā 1. vieta bija Andai Miezavai, 2.vieta bija 

Amandai Miezavai un 3. vieta bija Elīnai Graudēvicai.  

Grupā no 6. - 9. klasei pirmo vietu ieguva Lauris 

Līdums, otrā vieta – Markusam Kunstbergam un trešā 

vieta – Ričardam Laukšteinam.  

Kristians un Mikus 5. klase 

 

STARPTAUTISKĀ SIEVIEŠU DIENA 

 

Tuvojoties Starptautiskajai Sieviešu dienai, 

EKO padomes sēdes laikā, zēniem – Patrikam un 

Aivim, radās ģeniāla doma par apsveikumu skolas 

meitenēm. Ar interneta palīdzību tika atrasts veids, 

kā izveidot skaistas papīra tulpes, kuras tā arī tika 

pagatavotas.  

8. marta garajā starpbrīdī skolas pirmā stāva 

gaitenī, skanot latviešu zelta roka dziesmai - 

„Meitene Zeltene”, zēni dāvināja skolas dāmām šos 

ziedus.  

Sveiciena izskaņā skolas direktore visus 

pacienāja no saldumu turzas.  

Miks, Elīna 6.klase 

ZAĻĀS PĒCSTUNDAS  

Zaļās pēcstundas ir tradicionāls mūsu skolas pasākums, kurā interesanti pavadot laiku – spēlēs, 

konkursos un fiziskās aktivitātēs mācāmies vides izglītību. Šī gada pasākums bija veltīts dabas bioloģiskajai 

daudzveidībai. 

Zaļās pēcstundās visa skola sapulcējas 

Dabaszinību klasē. Pirmais uzdevums mums bija 

salikt fotogrāfiju no sagrieztiem gabaliņiem. Mums 

bija jāizdomā, kurā vietā šī fotogrāfija ir uzņemta. 

Tad mums bija jādodas uz šo vietu un jāsameklē 

dzeltenā aploksne, kurā atradās jautājums. Pēc tam 

bija jādodas uz skolu un jāatbild uz jautājumu. Par 

katru pareizo atbildi varēja dabūt vienu punktu.  

Visām komandām bija jāatbild uz dažādiem 

jautājumiem viktorīnā par dzīvniekiem, augiem un 

vides saudzēšanu. Kādā konkursā komandā bija 

jāizvēlas divas personas. Pirmajai personai bija skaļi 

jālasa, kamēr otra persona cītīgi klausās. Pēc 

noklausīšanās, bija jāprot atstāstīt dzirdēto. 

Pēc tam iedeva lapiņas, uz kurām bija rakstīti 

zivju nosaukumi, un arī tie paši vārdi bija iedoti 

lībiešu valodā vai vietējā dialektā. Kad visām 

komandām bija iedotas lapiņas, tad mums bija 

jāsaliek pareizie nosaukumi.  

Visi pabeidza, un kurai komandai bija vairāki 

punkti, tad tā komanda uzvarēja. Skolotājiem bija 

jāuzmin, kurš klases skolēns būs visaktīvākais un, kurš 

būs visneaktīvākais. Tad tiesneši gāja saskaitīt punktus. 

Kad tiesneši bija saskaitījuši punktus, viņi paziņoja 

uzvarētāju– 4./5.klasi.  

Beate Linda, Patriks Pauls 4.,  5.klase 
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LIELDIENAS 

 

Mēs – 3.klases skolnieces gribējām pateikt 

paldies meitenēm no 4.klases, kuras nokrāsoja tik 

daudz olu, ka pietika mums visiem un arī bērniem no 

bērnudārza. Viņas krāsoja olas gan ar dabīgiem 

līdzekļiem, gan ķīmiskajām krāsām un kā pašas 

atzina, ar dabīgiem materiāliem sanāca labāk un 

vizuāli glītāk.  

Garajā pusdienas starpbrīdī pirmā stāva foajē 

uz grīdas tika izklāta sega un novietota renīte, pa 

kuru varēja ripināt olas. Kad visiem tika olas 

izdalītas, notika LIELĀ OLU KAUJA, kurā uzvarēja 

Zane no 5. klases. Pēc tam bērni pamanīja divus 

mazus pundurtrusīšus vārdā Deizija un Pūciņa. 

Visiem bija liels prieks par mūsu trusīšiem un mums 

pašām liels lepnums! 

3. klases skolnieces Alise un Samanta 

SOLIS DABĀ 

Kādā jaukā aprīļa priekšpusdienā, 

konkrētāk 16.aprīlī, mūsu skolā varēja dzirdēt 

dažādas svešas valodas, jo ciemos bija 

atbraukuši jaunieši, kas pārstāvēja Armēniju, 

Serbiju, Ungāriju, Slovēniju un Latviju. Šos 

jauniešus vienoja piedalīšanās biedrības "Solis 

Dabā" organizētajā programmas Erasmus + 

jauniešu apmaiņas projektā “Do Sport and Go 

Vegetarian”, kas tulkojumā nozīmē „sporto un 

esi veģetārietis”.  

Viesi iepazīstināja Kolkas pamatskolas 

skolēnus ar Erasmus + programmu, pastāstīja, ka 

šajā projektā jaunieši iegūst zināšanas un 

iesaistās dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar 

veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, sporto, 

izzina un izmēģina, kā ir būt veģetārietim. To 

visu viņi darīja arī kopā ar mūsu skolas 

skolēniem.  

 

 

Bija ļoti interesanti uz grīdas no līmpapīra un 

produktu attēliem veidot uztura piramīdu, minēt mīklas 

angļu valodā un kopā ar ciemiņiem spēlēt sportiskas kustību 

spēles.                                                           7., 8., 9.klase  

TALKA 2018  

Kopā varam – nāc talkā!  

„Mugurā – piemērots apģērbs rokās – 

cimdi, sejā – smaids! Sakopsim ciema un piekrastes 

teritoriju.” Ar šādu optimismu un prieku visi 

pulcējās dabas zinību kabinetā 21. aprīlī. Bija 

atnākuši gandrīz visi skolas skolēni un skolotāji. 

Mūsu klases (2.-3.) darba lauciņš bija uzkopt 

teritoriju iepretim Līduma dīķim. Paši bijām ļoti 

priecīgi un pārsteigti, ka apkārtne nemaz nebija tik 

ļoti piegružota un par to, ka darbs sagādāja prieku.  

Tālāk mūsu ceļš veda uz mūzikas skolu, 

paceļam savācot atrastos atkritumus un bijām ļoti 

priecīgi, ka mūsu apkārtne ir diezgan tīra un 

kārtīga. Satikāmies ar pārējiem talkotājiem jūras 

krastā un kopā devāmies uz Kolkas ragu 

dziedādami „Seši mazi bundzinieki”.  
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Ragā mūs sagaidīja silta zupa un, baudot gardo ēdienu, mēs priecājamies par jauko laiku un spēlējām arī 

dažādas spēles. Bijām ļoti priecīgi un noguruši tāpēc esam pateicīgi tiem, kas atveda mūs atpakaļ mājās.  

2., 3.klase 

PELDĒTAPMĀCĪBA,  

KARJERAS IZGLĪTĪBA  

 Arī šajā mācību gadā visi skolas skolēni brauca 

uz Ventspili, lai baseinā vienu stundu mācītos peldēt. 

Prast peldēt, noturēties virs ūdens ir ļoti svarīgi visiem 

cilvēkiem, bet īpaši tiem, kam jūra ir tik tuvu pie mājām, 

tikai dažus simtus metru.   

Pēc peldētapmācības devāmies uz Ventspils 

pašvaldības uzņēmumu SIA “Ventspils Reiss”, kur mums 

parādīja autobusus un pastāstīja par tiem. Ja kāds gribēja, 

tad varēja ierāpties autobusa lielajā bagāžas nodalījumā 

un iztēloties, kā tur jūtas somas un koferi. Vēl 

interesantāk bija sēdēt autobusā, kad tas lēni brauc cauri 

mazgātavai un pa logu var redzēt, kā griežas birstes un 

tek ūdens. Varbūt tajā brīdī kāds iztēlojās sevi nākotnē 

sēžam pie autobusa stūres?  

7., 8., 9.klase 

MĀMIŅDIENA, ĢIMENES DIENA  

Piektdien, 11.maijā Kolkas pamatskolā 

notika Māmiņdienas un Ģimenes dienas pasākums. 

Pasākuma vadītāji bija Evelīna Kindure, Miks 

Matīss Kehers un Patriks Pauls Grīnvalds. 

Ģimenes dienas pasākumā piedalījās runas pulciņš 

ar lugu “Burkānija”, ritma pulciņš un deju grupa. 

Protams, piedalījās arī skolas paši mazākie skolēni 

ar deju un dziesmu, kā arī daži skaitīja dzejoli 

savām māmiņām.  

Kā katru gadu, tika apsveikti bērni, kas bija 

piedalījušies olimpiādēs, sacensībās un konkursos 

un dabūjuši kādu vietu. Tika sveikti arī skolotāji, 

kuriem varam teikt paldies par to, ka bērni kaut kur 

piedalās. Zāles beigās varēja apskatīt mazu izstādi, 

kura bija pašu skolēnu, vizuālajā mākslā vai 

mājturībā, radīti darbiņi.  
Visiem šis pasākums šķita ļoti interesants un jauks.  

Rakstīja - 7., 8., 9.klase 

ĢIMENE ir sabiedrības pamats – tā ir labākā, 

drošākā un veselīgākā vide bērna attīstībai. Tā ir vide, kurā 

veidojas bērna vērtību sistēma, pašvērtība, uzskati un 

prasme veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Bērni ir mūsu 

bagātība un nākotne. Tāda ir lietu kārtība: vecākiem 

jārūpējas par saviem bērniem bērnībā un bērniem jārūpējas 

par saviem vecākiem vecumdienās. Mēs nevaram citiem 

iedot to, ko paši neesam saņēmuši — bērns, kurš nav mīlēts, 

cienīts, saprasts, nespēs mīlēt, cienīt un saprast citus. 

Ikvienā ģimenē vecāki vēlas, lai viņu bērni augtu 

veseli un laimīgi. Laimi nevar ne nopirkt, ne uzdāvināt. 

Laime ir dvēseles stāvoklis, kad vari darīt lietas, kas tev 

patīk un padodas. Bez mīlestības un drošības sajūtas 

vislielākā vērtība, ko vecāki var dot saviem bērniem ir laba 

un kvalitatīva izglītība. 

2018. gada pavasari gaidīja visa Kolkas pamatskolas 
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saime. Reizi sešos gados skolas sniegto izglītības kvalitāti novērtē ekspertu komisija. Akreditācijas procesam 

vērīgi sekoja visi, kas kritiski lūkojās uz izglītības pieejamību vistālākajā Ziemeļkurzemes nostūrī Kolkā. 

Šodien ne bez lepnuma varam paziņot, ka Kolkas pamatskola ir paveikusi visas akreditācijas pārbaudes un par 

labu sniegumu tajās ir saņēmuši tiesības darbu turpināt līdz nākamajai pārbaudei pēc sešiem gadiem 2024. gada 

maijā. Taču tas nebūtu iespējams bez mūsu bērnu, vecāku, skolotāju, skolas darbinieku un sadarbības partneru 

atbalsta. Paldies jums visiem par to!  

Kolkas pamatskola darbu turpina un aicina ģimenes pieteikt bērnus jaunajam mācību gadam. Skola ir 

akreditējusi vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem un ir gatava nodrošināt izglītību atbilstošu ikviena bērna spējām un vajadzībām. 

Mazā kolektīvā ikvienam bērnam skolotāji var sniegt nepieciešamo atbalstu un mācību vidi veidot ar ģimenes 

sajūtu. Tādā vidē iespējams saskatīt ikviena bērna talantus un veicināt to izaugsmi. Mūsu bērnu talantu 

daudzveidību varēja apbrīnot ikviens, kas atnāca uz Māmiņu un Ģimenes dienai veltīto koncertu 11. maijā. 

Kolkas pamatskolas skolēni uz šo svētku koncertu aicināja 

savus vecākus, māmiņas, tētus, brāļus, māsas, vecmāmiņas un 

vectētiņus, lai pasniegtu to kā īpašu dāvanu saviem vismīļākajiem. 

Svētku koncerta muzikālo sniegumu bērni veidoja kopā ar 

mūzikas skolotāju, ritma pulciņa vadītāju Ingu Blūmentāli, teātra 

lugu «Burkānija» kopā ar bērniem sagatavoja un izrādīja runas 

pulciņa vadītāja Dzintra Tauniņa. Deju priekšnesumus bērni 

veidoja kopā deju pulciņa vadītāju Lāsmu Lavrenovu. Vizuālās 

mākslas un meiteņu mājturības darbu izstāde tapa kopā ar vizuālās 

mākslas puciņa skolotāju Ilzi Šelkovu. Un pats svarīgākais - bērni 

aktīvi, ar lielu atbildības sajūtu gatavojās koncertam un paši to 

vadīja. Vecāki ar interesi klausījās koncertu, bija jūtams viņu 

saviļņojums, saņemot ziedus un apsveikumus no bērniem. 

Bērnu sasniegumi ir vecāku un skolotāju darba augļi. 

Reizēm tie nenāk viegli, ir jāprot pārliecināt, uzmundrināt, lai 

bērns prastu noticēt savām spējām un būtu gatavs ne tikai 

mācīties, bet savas spējas apliecināt ārpus skolas. Tādēļ 

neskatoties uz rezultātiem, Kolkas pamatskolā godina ikvienu 

bērnu un viņa skolotāju, kas piedalījušies sacensībās, konkursos un olimpiādēs. Šajā Ģimenes dienas pasākumā 

īpašu paldies par mācību gadā ieguldīto darbu un paveikto teicām 6. klases skolniekam Mikam Matīsam 

Keheram un skolotājai Ingai Blūmentālei par gūto 1. vietu Latvijas VII Mūzikas olimpiādes 2. kārtā. 6. klases 

skolniece Amanda Miezava ir mūsu skolas lepnums, jo šajā mācību gadā starpnovadu sacensībās krosā ieguva 

3. vietu, badmintonā 2. vietu, skolotājs Oskars Sproģis, bet starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē ieguva 

atzinību, skolotāja Ilze Šelkova. 

Ir viegli strādāt, jūtot vecāku un ģimeņu atbalstu! Noslēdzoties mācību gadam, aicinām ikvienu, kurš jūtas 

piederīgs Kolkas pamatskolai, kuram rūp skolas nākotne un vēlas izteikt savu viedokli, 6. jūnijā atnākt uz 

Kolkas pamatskolas nākamo trīs gadu attīstības plānošanas pasākumu. 

Antra Laukšteine 

UZVARA MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSĀ "IZGLĀB KOKU!" 

 

Ik gadu Kolkas pamatskolēni aktīvi 

piedalās SIA "Piejūra" organizētajā 

makulatūras vākšanas konkursā. 25.maijā uz 

Valguma pasauli devās Kolkas pamatskolas 

pārstāvji, lai piedalītos makulatūras konkursa 

noslēguma pasākumā. Ar prieku uzzinājām, ka 

Kolkas pamatskola 2018.gada makulatūras 

vākšanas konkursā pamatskolu grupā ir 

ieguvusi 1.vietu un balvā ekskursijas 

organizēšanai saņēma 250 euro!  

Paldies visiem, kas palīdzēja! Īpašs 

paldies Agijai Rundšteinei un Sia "Līcis 

93"!   
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PASĀKUMU MOZAĪKA 

 

Māmiņu kluba Pirātu dārgumu 

medības 

Talka bērnudārza „Rūķītis” 

ābeļdārzā 

 

 

Vecmāmiņu un vectētiņu diena 

bērnudārzā 

 

Zemes dienai veltīta vides objektu konkursa "Visa 

dieva radībiņa saulītē līgojās" dalībnieki Talsos 

 

Aicinām VASARĀ uz skolu šādos datumos: 

05.06.2018. plkst. 9.00 skolas sakopšanas 

talka  

06.06.2018. plkst. 11.00 visu skolēnu vecākus 

un 6. - 8.klašu skolēnus uz pasākumu "Skolas 

attīstības plānošana" 

16.06.2018. plkst. 14.00 uz Izlaidumu 

19.06.2018. plkst. 9.00 skolas sakopšanas 

talka  

21.08.2018. plkst. 9.00 skolas sagatavošanas 

talka jaunajam mācību gadam 

GADS NOSLĒDZIES 

Vai atceries 1.septembri – Zinību 

dienu? Ežu saime tevi aicināja uz jauno 

mācību gadu, jauniem pasākumiem un 

izaicinājumiem. Nu tas ir pagājis.  

Un tad notiek pārsteigums! Kādā maija 

dienā bērni satraukti un priecīgi skrēja uz 

skolas pagalmu, jo tajā iečāpoja ezis – dūšīgs, 

adatains un omulīgs radījums. It kā būtu 

nācis apraudzīt, kā mums te klājies?  

Visam savs sākums 

un savs noslēgums. 

Katram noslēgumam seko 

jauns izaicinājums. Tas tevi sagaidīs rudenī pēc saulainās vasaras, kad tu atpūties un 

darboties gribošs atgriezīsies savas skolas solā, lai satiktos ar klases biedriem un 

saviem skolotājiem. Un, kas lai zina, kāds pārsteigums tevi sagaida... 


