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Laikā no 2020.gada 9. līdz 
15.februārim 6 mūsu skolas skolēni 
skolotāju Gunitas Tolēnas un Lailas 
Ļaksas pavadībā Erasmus+ projekta 
ietvaros viesojās Polijā pie projekta 
sadarbības partneriem Vodzislavas 
Slaški pilsētas vidusskolā. Jāatgādi-
na, ka šī projekta mērķis ir attīs-
tīt skolēnu sadarbības prasmes un 
mācīt veidot savu biznesu, veicināt 
uzņēmējspējas, kā arī iegūt zināša-
nas par dažādu nozaru uzņēmējdar-
bību, iedvesmoties no pieredzēju-
šiem uzņēmējiem un iemācīties rek-
lamēt, publicēt savu produktu. Īpaši 
tiek uzsvērta svešvalodu nozīme, 

kas ir nepieciešama, lai veidotu savu uzņēmumu un varētu veiksmīgi piedalīties starptautiskajā darba tirgū. 
9. klases skolēniem Kristapam Jansonam, Paulam Oļševskim, Rolandam Gailim un 12. klases sko-

lēniem Lindai Elīzai Rumpei, Dāvidam Raģim, Reinim Ulpam bija iespēja apmeklēt vairākus uzņēmējus 
un piedalīties radošajās darbnīcās: restorānā "Raczka'', kur skolēni paši gatavoja poļu tradicionālos ēdienus, 
ciemoties pie aitu audzētajiem un vērot siera gatavošanas procesu, apmeklēt mežģīņu muzeju, vietējo uzņē-
mumu ''Flagowa Kraina'', kurš izgatavo karogus, plakātus, reklāmas stendus, pabūt vietējā televīzijā TVS 
Katovicē un ogļu raktuvēs- muzejā Guido. Spilgts piemērs,  kā hobiju pārvērst biznesā, bija suvenīru vei-
kals ''Gryfnie''. Sarunā ar veikala īpašnieci un idejas autori skolēni varēja noskaidrot dažādus jautājumus 
par uzņēmejdarbību un reklāmu. Visas nedēļas laikā skolēni veidoja savu biznesa ideju, kā arī veidoja tai 
piemērotu reklāmu. Brīvais laiks tika daudzveidīgi un interesanti pavadīts kopā ar viesģimenēm. 

Par piedzīvoto un iegūto pieredzi projekta laikā stāsta Linda Elīza Rumpe: 

“Šīs vizītes laikā es ieguvu daudzpusīgas zināšanas par uzņēmējdarbību, īpaši mārketingu un tā 

veidiem. Vizītes laikā mēs darbojāmies starptautiskās grupās, kurās veidojām savu biznesa modeli no ot-

rreiz pārstrādājamiem materiāliem. Mums bija iespēja iemācīties fotografēt, uzņemt kvalitatīvas fotogrāfi-

jas, lai izveidotu kreatīvu un piesaistošu reklāmu savam biznesa modulim.  

 

Kalnciema vidusskolas skolēnu Erasmus + projekta vizīte 

Polijā 



Lai arī katra diena bija darbošanās  pilna, brīvajā 

laikā es iepazinu poļu tautas ikdienu,  dzīvojot kādā poļu 

ģimenē, kā arī ieguvu daudz draugu no ES valstīm. Mans 

lielākais izaicinājums bija runāt ar citiem jauniešiem angļu 

valodā, bet, iepazīstot arvien vairāk interesantu jauniešu, 

runāt kļuva daudz vieglāk. Viens no interesantākajiem uz-

ņēmumiem man šķita akmeņogļu raktuves, kas deva jaunu 

pieredzi un iedvesmu. Ieturējām gardu maltīti vienā no 

kalnu restorāniem, ciematā - Koniakow, iepazīstot viņu 

tradicionālo mūziku, ēdienus un tradīcijas. Vizīte bija ļoti 

interesanta, iedvesmojoša, mēs visi tās laikā guvām jaunas 

emocijas un zināšanas, kas palīdzēs realizēt savus dzīves 

plānus un sapņus.” 

Skolotāja Gunita Tolēna piebilst, ka nedēļas laikā 

bija iespēja piedalīties arī skolotāju sapulcēs, kur kopā ar 

skolotājiem no Polijas, Grieķijas, Itālijas un Spānijas tika plānoti tālākie projekta pasākumi, nākamā 

mobilitāte Grieķijā, kas notiks 2020. gada martā. Tās laikā skolēni no visām partnerskolām apgūs 

zināšanas par “zaļo” uzņēmejdarbību gan skolā organizētās nodarbībās, gan arī dodoties pie uz-

ņēmējiem – labās prakses īstenotājiem. 



 12. un 13. februārī skolā notika Zinātnes dienas, kurās 
piedalījās skolēni no 2.līdz 11.klasei. Skolēni veica gan pašiz-
domātus eksperimentus, gan izmantoja atbilstošu literatūru. 
 Lielākoties eksperimenti tika veikti ķīmijā, fizikā, da-
baszinātnēs, izmantojot caurviju prasmes, mācoties sadarbo-
ties un apgūstot jaunus IT rīkus. Piemēram, 4.klase pētīja visu 
par elektrību, 6.klases eksperimenti bija “Peldošais kompass”, 
”Balonu piepūšana ar etiķi un sodu”, “Iegūsti okeānā dzeramu 
ūdeni”, ”Termometrs no pudeles”. Gatavojot prezentācijas, 
skolēni apguva un izmantoja jaunus IT rīkus, piemēram, : 
2.klase izmantoja  AnswerGarden,  
3.-4.Padlet, 
5.-6.PowerPoint, 
7.-11. ( izņemot 9.kl.) individuāli Infogram, Prezi, StoryJam-

per,  ThingLink, Kahoot. 







Zinātnes dienas 7. un 8.klasē 
 Stāsta 7.klases skolniece Patrīcija Bērziņa : “Iepriekš mēs klasē sadalījāmies grupiņās. Katrai grupi-

ņai vajadzēja izdomāt savu eksperimentu. Interesanti bija strādāt grupās, redzēju tik daudz kā jauna. Mū-

su eksperimenti bija šādi: Ieva un Justīne, Elīna – pētīja pamperu pildījumu un gatavoja “balto sniegu”’; 

Tomass – eksperimentēja ar zīmuļiem un maisiņu pildītu ar ūdeni eksperimentā “Ūdens zīmuļi”; 

Evelīna un Liāna – gatavoja ziloņu zobu pastu, izmantojot pārtikas piedevas (sauso raugu) un saimniecī-

bas līdzekļus; Daniels Edgars – veica eksperimentu “Lavas lampa”; Amēlija un Emīlija – eksperimentēja 

ar olu; Markuss un Mārtiņš P. – veica eksperimentus ar spiedienu: Patrīcija, Diāna un Helēna – veica ek-

sperimentu “Nirējs pudelē”, kur pētīja spiediena ietekmi uz plastilīna cilvēciņu; 

Mārtiņš B. un Mariss – devās ārpus skolas, lai nodemonstrētu augošo čūsku, Linards – fotografētāja; 

Daniels, Rojs, Artjoms  – vēroja eksperimantu gaitu,  Amīns, Ritvars – piedalījās ar padomiem, jo ie-

priekšējās dienas bija slimojuši. 

 Pirmajā zinātnes eksperimentu dienā klase tikās ar dziednieci Daigu Brilu, kura gatavo dažādus 

kosmētiskos līdzekļus ar dzintara piedevām. Viņa pastāstīja, kā viņa eksperimentē, lai iegūtu pieprasītu 

kosmētiku.  

7. klases skolēnu atziņas: 

Bija interesanti, ka varēju izdarīt savus eksperimentus, un man patika skatīties arī citus .-Krista 

Bija interesanti veikt eksperimentus, un man patika skatīties 8.klases eksperimentus.-Emīlija 

Man patika prezentēt eksperimentus, bija interesanti, kad varēja veikt eksperimentu grupiņās.-Amēlija 

Man patika eksperimentu veidot, patika arī prezentēt.-Helēna 

Es todien devos ēnot, es ēnoju bērnudārza audzinātāju,  un tas bija ļoti interesanti.-Diāna 

Par 8.klases veidojumiem Zinātnes dienās stāsta Selīna Votinova:   
“Mūsu klase pa grupiņām izvēlējās eksperimentus, sagatavoja nepieciešamos resursus, pēc tam rādīja 

pārējiem, tie bija interesanti: 
„Peldošais zirneklis” – Laura, Emanuels un Elīna, 
‘’Spridzeklis”- Emīls un Markuss 
‘’Skittles varavīksne” 
„Krāsu lāses”- Veronika un  Sintija 
„Vulkāns”- Igors un Emīls 
„Mīkstā ola” – Laura 
„Ēnas un gaismas spēles” – Viktorija, Kristiāna 
„Gaiss pudelē”- Raivo, Selīna 
Pēc tam diskutējām, kas izdevās un kāpēc neizdevās , un secinājām, ka starpdisciplinārā mācīšanās dod 
jaunas zināšanas un ļauj pašam tās iegūt eksperimentu ceļā.” 



Blā blā blā uh uh uhh. 

Dzejolis par mīlestību dadaisma stilā 

 

Mīlestība ir kā blā, blā, blā, ,tik nesaprotama kā šis ‘’blā’’, 

Joks ir tikai viens šai pasaulē, šodien tas esi tu un vakar arī un rīt arī un 14.februārī ar šokolādi rokās arī, 

Iemīlējies zēns, maziņš kā bērns, 

Šajā laikā, kad saule aust, tev nebūs man mīlestības paust, 

Mīlestība, vara, kaisle, bezgalība-kosmoss, 

Rozes šodien, rozes rīt, varbūt arī aizparīt? Rozes šodien, rozes rīt, varbūt beigsi gandarīt? 

Ieraudzīju tevi, vairs nesaprotu sevi, 

Meitene karš, mīlestība burkāns, 

Mīlestība karš, dzīvo vienu reizi, 

Skaļa trakulība dienas vidū, ah, ah, ah, klusā romantika vakarstundā, uh, uh, uh, uh, 

Kādas puķes? Roze, peonijas vai margrietiņas? Nekādu sakaru neizraisa viņas, nav sakaru, 

Mīlestība atkal nāk, zēniem problēmas sākas, nezin ko tām žubēm dāvināt, seju tik mālēt māk, 

Mīli, mi ili, savu valsti, mīli planētu, 

Viskijs + kola, šodien mīlēšu tevi.  

 

Ar ļubestību  

12.klase  

Mīlestība ir kā dziesma.... 

Mīlestība ir kā dziesma, kas nekad nebeidzas, 

Es vienmēr būšu pusceļā uz tevi, jo mīlestības ceļam gala nav, 

Mīlestība ir kā uguns, tā tev palīdz un sasilda tevi, mīlestība ir kā ūdens, tā tevi padzirda ar laimi. BET mī-

lestība ir kā uguns, kad tās ir par daudz, tā tevi apdzesina un aprok tavu pasauli pelnos. Mīlestība ir kā 

ūdens, tā nogremdē, 

Mīlestība neprasa ne sudraba kronu, ne augstu dzimumu, 

Mīlestība ir uzticēšanās un izpratne, 

Mīlestība ir dziļas uz cilvēka iekšējo pasauli vērstas un noturīgas jūtas, kas rodas pret kādu citu cilvēku, 

Sāpes ir labākā balva tiem, kas spēj izbaudīt vēlāk esošos bezsāpju periodus, 

Viegli ir apslēpt naidu, grūti noslēpt mīlestību, tomēr visgrūtāk slēpt vienaldzību, 

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskar, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas skau-

dīgi. 

Amor omnibus idem- Mīlestība visiem ir viena un tā pati. 

Valentīndienas pārdomās - 10. klase 

Mīlestība ir! 



 Vokālo ansambļu skatē "Balsis" 1.-5.klases meiteņu ansamblis ieguva 1.pakāpi. Skatē piedalījās 
Samanta Šuktere, Anna Švalbe, Kate Pāne, Samanta Vasiļjeva, Maija Salomonova, Melānija Žarova, Jū-
lija Salomonova, Emīlija Kārkliņa.Paldies meitenēm un skolotājai Maritai Sondorei par ieguldīto darbu.   

Mēs lepojamies  ar konkursu  rezultātiem! 

 Z I E M A S  S A D A N C I S  2 0 2 0  

Kalnciema vidusskolas pirmsskolas un 1.klases deju kolektīvs 29.februārī piedalījās Jelgavas novada deju kolektī-
vu Ziemas sadancī 2020. Kopā ar Kalnciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvu izdejoja deju " Lēni augu pie 
māmiņas" un nodejoja arī jautro rotaļdeju "Juku, juku sīki putni". Mazie dejotāji gatavojas Zemgales novada deju 
svētkiem jūnijā Jelgavā. Pārējie skolas dejotāji no 2.līdz 7.klasei gatavojas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svēt-
kiem jūlijā Rīgā. 

M A S Ļ E Ņ I C A — ATVADAS NO ZIEMAS 



 Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības Angļu valodas olimpiādē 
11.-12. klasei piedalījās  

11. klases skolniece Paula Marija Janševica , 

12. klases skolnieks Reinis Ulps -  2.vieta.  

Paldies skolotājai Gunitai Tolēnai par ieguldīto darbu! 

 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības Latviešu valodas un litera-
tūras 8.-9. klašu olimpiādē piedalījās 

 9. klases skolniece Amanda Bula, 

 8. klases skolniece Laura Jansone— 2.vieta. Paldies skolotājai Sanitai Trei-
manei par  ieguldīto darbu! 

 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības Fizikas olimpiādē 11.-12. 
klasei piedalījās  

12. klases skolēni Dāvids Raģis un Kristīne Švalbe.  

Paldies skolotājam Viktoram Pomarņevskim par ieguldīto darbu! 

 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības Ekonomikas olimpiāde 11.-12. klasei piedalījās  

12.klases skolēni Dāvids Raģis un Linda Elīza Rumpe,  

 12. klases skolniece Kristīne Švalbe— 1. vieta,  

 12. klases skolnieks Reinis Ulps—3.vieta. 

 Paldies skolotājai Inai Jēgermanei par ieguldīto darbu! 

 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības Matemātikas vidusskolas olimpiādē piedalījās  

12. klases skolniece Kristīne Švalbe - 3.vieta.  

Paldies skolotājai Ivitai Saldavai par ieguldīto darbu! 

 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12. klasei 
piedalījās  

12. klases skolnieks Rainers Neuss-Lucs , 

 12. klases skolniece Kristīne Švalbe  -  1. vieta.   

Paldies skolotājai Dzintrai Ķezberei par ieguldīto darbu! 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības Bioloģijas olimpiādē 8.-9. klasei piedalījās  

9. klases skolēni Amanda Bula, Kristaps Jansons, Helēna Oļševska, Gabriela Raģe, Raivo Ziemiņš un Mar-
ta Nikola Žunda.  

Paldies skolotājai Arinai Bičkovskkai par ieguldīto darbu! 

Mēs lepojamies ar mūsu  

mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem! 



Mēs lepojamies ar mūsu sportistiem! 

Jelgavas novada 53.skolēnu sporta spēlēs vidusskolu grupā volej-
bolā. 1.vieta Kalnciema vidusskolas komandai: 
Edgars Gailis, Mārcis Lasenbergs, Alans Zaharovs, Dāvids Raģis, 
Toms Jankovskis, Ričards Babris, Ņikita Mihalcevičs  

Jelgavas 53 skolēnu sporta spēlēs "Tautas bumbā" Kalnciema vidusskolas meitenes "D" gr. izcīnīja 
3.vietu. 
Komandā spēlēja : 
Karīna Perfilijeva 
Amanda Ita Šireja 
Anna Švalbe 
Arina Misčenkova 
Paula Leonora Purviņa 
Samanta Vasiļjeva 
Maija Solomonova 

Anna Marija Lamberga  

Jelgavas 53.skolēnu sporta spēlēs B grupai 1.vieta volejbolā. 
Komandā: 
Mārcis Lasenbergs 
Alans Zaharovs 
Markuss Kārkliņš 
Markuss Ziemiņš 
Raivo Ziemiņš 
Igors Liepa 
Ritvars Sluga 
Daniels Jansons  

Jelgavas novada 53.skolēnu sporta spēlēs volejbolā B grupas 
meitenes izcīnīja 1.vietu. 
Komandā: 
Elīna Briede 
Justīne Vaivode 
Laura Ita Jēgermane 
Elīna Strazdiņa 
Liāna Malančuka 
Agnese Grīnberga 
Laura Maļavko 
Anna Ruskule  



 

 

Labi, ka ir vecākais brālis! Tu vismaz skaidri zini, kas tev pēc pāris gadiem būs  

mugurā! 

 

Puisēns jautā tēvam: “Kā radās cilvēki?» 

Tēvs:”Reiz dzīvoja Ieva un Ādams. Viņiem piedzima bērni, pēc tam bērnu bērni un tā tālāk.» 

Puisēns aizskrien pie mammas: 

«Mammu, kā radās cilvēki?» 

Mamma:: “Mēs visi kādreiz bijām pērtiķi, bet evolūcijas ceļā kļuvām par cilvēkiem.» 

Puisēns atkal skrien pie tēva: 

«Tu man meloji! Mamma man Izstāstīja visu patiesību!» 

Tēvs:: “Nē, mamma tikai runāja par savu ģimenes pusi.» 

   

Pārskatījusi Jānīša mājas darbu, skolotāja iesaucas: 

“Nevienas kļūdas! Saki godīgi, kurš tavam tēvam palīdzēja?” 

  

Skolotāja:”Kur mūsdienās noslīkst visvairāk cilvēku?” 

Jānītis:” Kredītos.” 

  

Kārtējā dabaszinības stunda. Skolotāja izsmejoši prasa Pēterītim: 

“Nu ko, atkal suns apēda tavu mājas darbu?”“ 

-Suņa mums vairs nav! Nācās atdot kaķītim …” 

  

Kāds biezais students, kārtojot eksāmenu, ieliek burtnīcā sešsimt dolāru un uzraksta: 

“Simts dolāru par vienu balli”. 

Pēc eksāmena viņš atver burtnīcu un ierauga tur trīssimt dolāru un uzrakstu: 

“ Atlikums”. 

  

Brīvdienās pie mājas Ance kopā ar mammu uztaisījusi sniegavīru. Nākamajā dienā, nākot no bērnudārza, 
Ance pamana, ka sniegavīra nav, tas izkusis, jo lija lietus. Ance: ”Sniegavīru nozaguši! Mamm, sauc po-
liciju! “ 

  

Dēlēns min krustvārdu mīklu: «Bez tā nevar izcept ne pankūkas, ne torti. Sākas ar M. Pieci burti. Ā, 

Smejies vesels! 

Anekdotes  


