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Kāpēc ūdens nepieciešams ik dienu?













Ūdens trūkums sākotnēji nomāc, bet pēc tam pārtrauc daudzas organisma funkcijas.
Ūdens katras ķermeņa šūniņas iekšienē ģenerē elektrisko un magnētisko enerģiju – dod
spēku dzīvot.
Ūdens – šūnu arhitektūras projekta saistošais materiāls.
Ūdens
aizsargā DNS no bojājumiem un paaugstina tās atjaunojošā mehānisma
efektivitāti, tāpēc samazina anomāliju skaitu DNS.
Ūdens paaugstina organisma spēju uzsūkt dzīvībai svarīgās vielas no ēdiena, nodrošina
visu vielu transportēšanu organisma robežās.
Ūdens izvada toksiskos atkritumus no dažādām ķermeņa daļām, aizgādā tos uz aknām un
nierēm noslēdzošai attīrīšanai.
Ūdens – galvenais smērvielas materiāls locītavās, veicina artrīta un krusta sāpju
novēršanu.
Ūdens apgādā šūnas ar skābekli un aiznes pārstrādātās gāzes uz plaušām, lai tās tiktu
izvadītas no organisma.
Ūdens – galvenais visu veidu barības, vitamīnu un minerālu šķīdinātājs: sadala ēdienu sīkās
daļiņās, uztur metabolisma un uzsūkšanās procesus.
Ūdens uzlādē ēdienu ar enerģiju – barības pārstrādes procesā barības daļiņas iegūst
spēju nodot šo enerģiju organismam. Lūk, kāpēc barībai bez ūdens nav absolūti nekādas
enerģētiskas vērtības.
Ūdens dod spēku un elektrisko enerģiju visām smadzeņu funkcijām un visupirms
domāšanai.

Izdevējs: PII „Magonīte” Ekopadome
Redaktore: Daiga Broka
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PII „Magonīte”

Ekoavīzīte
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI – ZAĻAIS KAROGS!
2012.gada 27.septembrī LU Lielajā aulā norisinājās 75 Latvijas izglītības iestāžu apbalvošana
par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un aizsardzības veicināšanā skolā un
tās apkārtnē, piešķirot tām starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu. Starp 75
izglītības iestādēm Zaļā karoga balvu saņēma arī Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte ”.
Šajā pasākumā skolas parādīja savu atbalstu Latvijas kā zaļākās valsts vīzijai, iepriekš sagatavojot un
pasākumā „iestādot” simbolisku koku ar savu vēstījumu zaļākai Latvijai. Ekoskolu „mežs” tika
pasniegts ministram E.Sprūdžam. Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements,
atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. Arī mēs esam gandarīti un
lepni par saņemto balvu! Lai iegūtu šo augsto apbalvojumu, paveikti daudzi darbi, piemēram,
makulatūras vākšana, izlietoto bateriju un tetra paku vākšanas akcijas, apkārtnes sakopšanas talkas,
dažādu pasākumu organizēšana bērniem. Zaļo karogu skolām piešķir uz vienu mācību gadu, pēc tam tas
ir jāizcīna no jauna. Lai gan pašlaik šis
karogs ir godam nopelnīts, nekas vēl
nav beidzies un arī šogad mūsu
ekopadome aktīvi darbojas, lai Zaļo
karogu saglabātu un tas pie mūsu
izglītības iestādes varētu plīvot arī
turpmāk. Joprojām turpinām iesākto šķirot atkritumus (papīru, plastmasu,
tetra
pakas,
stiklu,
organiskos
atkritumus),organizēt
dažādus
pasākumus un akcijas. Gribu atzīmēt,
ka ļoti būtisks ir skolotāju ikdienas
darbs ar bērniem, iekļaujot dažādas
ekotēmas mācību saturā un nemitīgi
rosinot bērnu domāšanu par atbildīgu
attieksmi pret mūsu vidi.

Pirmsskolas skolotāja Maija Skrindževska

Pirmsskolas skolotāja Daiga Broka
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ZAĻĀ KAROGA SVINĪGA PACELŠANA
2012. gada 16. novembrī Olaines PII „Magonīte” notika svinīgs
pasākums veltīts Zaļā karoga saņemšanai. Iestādes vadītāja
Jeļena Kalviša sveica klātesošos ar šo zīmīgo notikumu, norādot,
ka sasniegtais ir visa kolektīva un bērnu vecāku kopīga darba
rezultāts. Tā kā no pirmsākumiem Eko Padomi vada Maija
Skrindževska, tad viņai tika uzticēta karoga pacelšana. Bērni
bija paņēmuši katrs vienu PET pudeli, kuras saliekot kopā bija
redzams, cik āri uzkrājas atkritumi un ja tos nešķiro, tiek
piesārņota tuvākā apkārtne. Pieaugušie rādīja, kā pareizi
jāsaplacina PET pudeles un kā jāšķiro atkritumi, kurus vēlreiz
var pārstrādāt.
Pasākuma noslēgumā mūs apciemoja „lācis”. Ķepainis sūrojās, ka mežā ir ļoti daudz atkritumu, jo
cilvēki tos izmet, nedomājot par meža iemītniekiem un savu
tuvāko apkārtni, kurā visiem jādzīvo. „Lācis” izteica cerību, ka
bērni, kuri mācās šķirot atkritumus, nekad nedarīs pāri dabai
un pratīs to iemācīt arī citiem. Kā cienastu šajā nozīmīgajā
dienā ķepainis bija izvelējies medu no saviem krājumiem. Tā kā
mūsu iestādē Eko programmas realizācija notiek tikai 2 gadus
un esam tikuši pie zaļā karoga, varam secināt, ka darbs veikts
godprātīgi un bērniem tiek mācīta „zaļā domāšana”. Pasākums
raisīja daudz pozitīvu emociju un vēlmi darbu turpināt.
Vad. vietniece izglītības jomā Māra Orinska
ZAĻAIS DZĪVES VEIDS
Mūsu
pirmsskolas
izglītības
iestādē
viesojās
žurnāla
“Vides
Vēstis”
galvenā redaktore un Latvijas Radio 1 raidījuma “Zināmais nezināmajā” vadītāja Anitra Tooma ar
lekciju „Zaļais dzīves veids”.
Lektore uzsvēra domu, ka cilvēkā pašam jābūt tām pārmaiņām, kuras tu gribi redzēt pasaulē.
Mēs nevaram izglābt pasauli tikai rosoties fiziski – šķirojot, taupot, ieviešot jaunas tehnoloģijas, bet
līdztekus jāiet arī dvēseles ekoloģijai, domai, pārliecībai un
misijas apziņai.
Bez ekosertifikā
ekosertifikāta NAV nekas zaļ
zaļš
A. Tooma iepazīstināja ar zaļā patēriņa pamatprincipiem,
stāstīja kā organismā nonāk indes un kas ir nedzīvais ēdiens.
Klausītāji uzzināja kā pareizi izvēlēties pārtiku, kas ir sertificēts
ekoprodukts un kāds izskatās ekosertifikāta logo uz Latvijas un
citu valstu pārtikas produktiem, jo bez ekosertifikāta nekas nav
zaļš. Tika skaidrota atšķirība parastai un dabīgai kosmētikai,
demonstrēti dažādi paraugi. Lekcija bija interesanta un izraisīja
daudz pārdomu.
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ŪDENS
Darbs Ekoskolu programmā turpinās un šī mācību
gada tēma ir „Ūdens”.
Lielākā daļa cilvēku uzskata ūdeni par kaut ko
ļoti pašsaprotamu. Ūdens tek no krāna, kad mēs to
atgriežam, ūdeni mēs lietojam, lai iztīrītu zobus,
nomazgātu traukus un pagatavotu ēdienu. Tomēr, liekot
lietā nedaudz iztēles, ūdens kļūst par aizraujošu
tematu mācību procesā.
Ūdenim mūsu dzīvē ir īpaša nozīme. Mēs to
izmantojam ne tikai dzeršanai un mazgāšanai, bet arī
rūpniecībā, lauksaimniecībā un jebkura produkta
ražošanā., sākot no hamburgeriem un skārda kārbām
līdz laikrakstiem un automašīnām. Mūsu pieprasījums
pēc ūdens ir pieaudzis tiktāl, ka dabiskais ūdens cikls tam vairs netiek līdzi. Piesārņojums, kuru
galvenokārt izraisa kanalizācijas noplūdes un ķīmiskas vielas, ir padarījis tīru ūdeni par retu un vērtīgu
patēriņa preci. Ūdens taupīšana nav tikai finanšu līdzekļu ekonomēšana. Pietiekams tīra ūdens
daudzums ir būtisks cilvēka veselībai un videi.
Daudzās pasaules valstīs nepietiekams nokrišņu daudzums izraisa ūdens trūkumu. Vairāk nekā
miljards cilvēku dzīvo neapmierinošos sanitāros apstākļos, kuros viņiem nav pieejams kvalitatīvs
dzeramais ūdens. Nekvalitatīvs dzeramais ūdens ir cēlonis daudzām epidēmijām. Nesalīdzināmi vairāk
ūdens ir vajadzīgs pārtikas produktu audzēšanai un pārstrādei. Pasaulē uz vienu iedzīvotāju, kopumā
ņemot, tiek izlietots ap 900 l ūdens dienā. Lielā pasaules daļā tik daudz ūdens nemaz nav pieejams, un
tā trūkums ir nopietns šķērslis attīstībai.
Valstīs, kurās grūti iegūt ūdeni un kurās esošie ūdens krājumi bieži vien ir piesārņoti, efektīva
ūdens attīrīšana un piegāde ir burtiski dzīvības vai nāves jautājums. Izpētīts, ka dzeramā ūdens
daudzums uz mūsu planētas ir apmēram viena glāze salīdzinājumā ar istabu, kas pilna ar sālsūdeni,
kurš dzeršanai nav derīgs. Eksperti paredz, ka nākotnes kari tiks izcīnīti nevis par naftu, bet par
ūdeni.
Uz mūsu planētas saldūdens ir mazāk par 2% no visiem pasaules ūdens krājumiem.
Tu katru nedēļu ietaupītu tik daudz ūdens, cik nepieciešams 1000 tašu tējas pagatavošanai, ja
mazgātos dušā nevis vannā.
Dārza laistītājs pusstundas laikā patērē tikpat daudz ūdens, cik četru cilvēku ģimene vienā dienā.
No piloša ūdens krāna diennaktī izpil ap 50 l ūdens.
Dabā viss ir sakārtots ideāli. Divas trešdaļas zemeslodes klāj ūdens un divas trešdaļas mūsu ķermeņa
sastāv no ūdens. Ūdens riņķo ne tikai dabā, bet arī mūsu augumā. Mūs uztrauc Zemes ekoloģija,
mēdzam to saukt par slimu un domājam, kā viņai palīdzēt. Un kā ir ar cilvēka ekoloģiju? Cilvēka
veselība ir atkarīga no mūsu pašu darbības. Nepieciešama vēlēšanās būt veselam un ticība tam, ka tas
ir iespējams.
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LABDARĪBAS AKCIJA
Gada sākumā norisinājās labdarības akcija „Bērnu lietu, mantu un apģērbu ziedošana”, kurā iesaistījās
pirmskolas iestādes „Magonīte” darbinieki un bērnu vecāki. Divu nedēļu laikā tika vākti apģērbi,
rotaļlietas, apavi un grāmatas. Saziedotās lietas tika nogādātas p/a Olaines sociālajā dienestā, kur
sociālie darbinieki tās uzdāvināja tiem novada bērniem, kam tās visvairāk nepieciešamas. Redzot lielo
cilvēku atsaucību, arī šajā mācību gadā darbinieki un bērnu vecāki izteikuši vēlmi piedalīties šādā
akcijā.
Pirmsskolas skolotāja Daiga Broka
IESTĀDES APKĀRTNE
Mūsu izglītības iestādei ir dots skaists un skanīgs nosaukums „Magonīte”. Vai zieda Magone
daiļumu un košumu spējam saredzēt arī PII apkārtnē? Protams, ja katrs vēlēsies, tad to ieraudzīs.
Pašlaik visapkārt iestājies baltais ziemas miers un klusums, jo zemi klāj sniegs. Bieži no rītiem
koku zari ir sarmas adatiņu izrotāti un vakarpusē uz baltā sniega saredzamas tumšās koku ēnas. Bērni
var smaidīt, bradājot pa sniegu un izbaudīt tā burvību. Lielā Ciedra to visu vēro, jo līdz ar siltajiem
pavasara saules stariem viss strauji mainīsies. Kūstošais sniegs ar savu valgmi visu nomazgās,
atdzīvinās un pamodinās. Atkal no jauna varēs ieraudzīt kā katrs koks, krūms un puķe atmostas,
dāvājot mums prieku par skaistajām, smaržu pārpilnajām pārmaiņām dabā. Lūk, tad arī būs īstais
brīdis regulārām pastaigām kopā ar bērniem, vērojot šo dabas atmodu un iepazīšanos ar kokiem un
krūmiem iestādes apkārtnē. Liels prieks ir par vareno ozolu, liepām, kļavām, pīlādzi, ābeli un
vilkābelēm. Iepriecina košie krūmi ar savu dažādību – sarkanās lazdas, īve, dažādu formu egles un
tūjas, kadiķi un zemās kalnu priedes. Bērni varēs pasmaržot ceriņus un spirejas, kā arī citus ziedošos
krūmus. Dažādas krāsas būs vērojamas puķu dobēs, kur uzziedēs pirmās pavasara puķes. Ziedēšana
turpināsies visu vasaru līdz pat vēlam rudenim. Par šo ārējo rotu – apkārtni, rūpējas iestādes
darbinieki, regulāri piedaloties teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas darbos.
Iestādes darbiniece Laima Strēle
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MODES SKATE „LIETU OTRĀ DZĪVE”
8.februāra rīts iesākās šķietami mierīgi, tomēr
gaisotne PII „Magonīte” bija mazliet citādāka nekā
ikdienā.
No grupu garderobēm atskanēja jautras čalas
un pieklusināti smiekli. Bija sajūta, ka KAUT KAS
notiks, turklāt visai drīz. Pat iestādes zāle izskatījās
neparastāk kā citās dienās - tās vidū bija nekas cits
kā skrejceļš, kurš izveidots no PET pudelēm, kurās
iepildīts krāsains šķidrums. Vai tiešām pie mums
nolaidīsies lidmašīna?
Pēc kāda brīža bērnudārza zālē ieradās divas
jaunkundzes- Radio meitene, un Avīžu meitene. (Linda
Sevastjanova un Ineta Jirgena) Viņas apgalvoja, ka
veidošot reportāžu par šodienas neparasto pasākumu.
Neparastais pasākums, kā izrādījās, bija modes
skate „Lietu otrā dzīve”, bet skrejceļš bija nekas cits
kā „modes mēle”, pa kuru ejot dalībniekiem bija
iespēja izrādīt savus tērpus.
Kā jau katrā īstā modes skatē, arī šajā bija žūrija- iestādes vadītāja Jeļena Kalviša, metodiķe Māra
Orinska un skolotāja Daiga Broka.
„Un šovs var sākties!”- šādiem vārdiem var raksturot modes skates norisi. Katra grupa,
sadarbībā ar bērnu vecākiem, bija krietni papūlējusies, veidojot tērpus no lietām, kas it kā kļuvušas
nevajadzīgas- polietilēna maisiņiem, PET pudelēm,
tetra pakām u.c. izstrādājumiem. Katram bērnam
bija iespēja noiet pa modes mēli, savukārt grupu
skolotājas īsumā izstāstīja, no kā bērna tērps
veidots. Katru iznācienu pa mēli pavadīja attiecīga
mūzika.
Modes skates noslēgumā savu viedokli izteica
žūrija, bet katrai grupai tika izsniegts diploms par
piedalīšanos un maisiņš ar gardumiem.
Jāteic
milzīgs
paldies
visām
grupu
skolotājām, bērnu vecākiem un bērniem- par drosmi,
uzņēmību un radošumu, veidojot un parādot
interesantos tērpus. Iespējams, pateicoties lielajai
atsaucībai, modes skate kļūs par iestādes vienu no
krāšņajām tradīcijām.

Pirmsskolas skolotāja Linda Sevastjanova
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FILMAS PAR DABAS AIZSARDZĪBU

PIENA DIENA

Lai rastos izpratne kā dzīvot „zaļi”, nepiesārņojot
Latvijas mežus un apkārtni ar atkritumiem, bērniem tika
rādītas dažādas filmas. Īsfilma „Bateriju ceļš” informē
par bateriju kaitīgumu, ja tās nonāk dabā. Dabas
draugs Māris Olte kopā ar bērniem dodas uz ķīmijas
fakultāti pie profesora Andra Actiņa, lai noskaidrotu,
kas paslēpts baterijās. Šī viela - MnO2 ir nervu inde,
ļoti bīstama, ja nonāk augsnē vai ūdeni. Bet kur lai liek
izlietotās baterijas? Lai rastu atbildi uz šo jautājumu
M. Olte ar bērniem dodas uz lielveikalu, kur atrod tām
domāto tvertni. Īsfilmas nobeigumā ikviens tiek
mudināts atrast vietu, kur var izmest izlietotās
baterijas, tādejādi pasargājot Latvijas dabu no indīgām vielām. Bērni noskatījās arī divas animācijas
filmas „Dāvana” un „Saruna”, ko piedāvā projekts „Zaļā josta”. Animācijas filmas bērniem vienmēr ir
bijušas mīļākas un saprotamākas, tāpēc tās ar lielu interesi tika vērotas. Filmas stāsta par Ezīti, kurš
dzīvo mežā, bet nezin, kur jāliek atkritumi. Viņš tos met zemē, upē, liek kurmja alā, uz celma un
vāveres dobumā, bet visu laiku tie pie viņa atgriežas, līdz vāvere viņam parāda ceļu uz pilsētu. Pilsētā
ezītis satiek sētnieku, kurš iemāca šķirot atkritumus. Atgriežoties mežā, viņš to iemāca otram ezim.
Nobeigumā ezītis mudina ikvienu to darīt. jo tad mūsu bērni un mazbērni reiz mums pateiks paldies.
Noskatoties īsfilmu un animācijas filmiņas, katrs bērns bija gatavs atkritumu šķirošanai.
Pieaugušajiem, ir jāatceras, ka mēs bērniem esam vislabākais paraugs, jo bērni ir mūsu spogulis.

Šim pasākumam gatavojāmies jau laicīgi,
vecākiem lūdzot atnest izlietotos piena
produktu iepakojumus. Atsaucība bija liela.
Zālē mūs sagaidīja Gotiņa, kura pastāstīja,
kādus produktus var izgatavot no piena un
parādīja dažādus šo produktu iepakojumus.
Savukārt bērni pastāstīja, kurus no piena
produktiem viņi ēd vislabprātāk, un kuri ne
visai garšo. Ar rotaļas palīdzību tika
noskaidrots, kuriem dzīvniekiem garšo govs
piens. Gotiņa parādīja, kas garšo viņai.
Diemžēl, sastopami cilvēki, kuri atkritumus met nevis tiem paredzētajās vietās, bet pļavās, uz zemes
un citās nepiemērotās vietās, tādēļ gotiņa var apēst bīstamas lietas (naglas, papīru, maisiņus),
savainoties vai pat aiziet bojā. Gotiņa bērniem stāstīja, ka atkritumi jānovieto tiem paredzētās
vietās, nevis jāmet zemē.
Tā kā bērni aktīvi piedalījās rotaļās, prata atbildēt uz jautājumiem, Gotiņa visus pacienāja ar
saldajiem biezpiena sieriņiem. Pēc svētkiem piena iepakojumus bērni izmanto rotaļās.

Pirmsskolas skolotāja Inga Pape

PIEDALĪŠANĀS KONKURSĀ

PASAULES RĪCĪBAS DIENA
Gada nogalē norisinājās World Days of Action jeb Pasaules
rīcības diena, kā ietvaros Ekoskolas visā pasaulē demonstrēja videi
draudzīgas rīcības piemērus. Mūsu iestādē šajā dienā tika izvēlēta
tēma – ūdens taupīšana. Katrā grupā skolotājas bērniem stāstīja, cik
svarīgs ir ūdens cilvēku dzīvē, kāpēc un kā tas jātaupa, kādēļ nedrīkst
piesārņot atklātās ūdens krātuves. Tika veikti dažādi eksperimenti,
piemēram, cik daudz tiek patērēts ūdens, ja līdz galam neaizgriež
krānu? Bērni krāsoja piktogrammas – atgādinājumus par ūdens
taupīšanu, ko piestiprināja virs izlietnēm.
Vecākie bērni gāja pie mazākajiem, lai pastāstītu un pamācītu
kā pareizi mazgāt rokas, lai samazinātu ūdens patēriņu.

Pirmsskolas skolotāja Svetlana Feoktistova

Pirmsskolas skolotāja Laila Strausa-Krūmiņa.

Olaines PII „Magonīte” darbinieki un bērni ar vecākiem
piedalījās makulatūras vākšanas konkursā „Otru elpu
papīram!”
Konkursa ietvaros tika savākti dažāda veida papīra
izstrādājumi– rakstāmpapīrs, avīzes, žurnāli, grāmatas
un kartons, kopā 2960 kilogrami makulatūras.
Visaktīvākie bija Noriņu ģimene, kas savāca 315,9 kg.
makulatūru, Ņikitinu ģimene – 240,3 kg., Trubaču
ģimene – 125,35 kg., no darbiniekiem – pirmsskolas
skolotāja Jeļena Aleksejeva – 432,9 kg. Par savākto
makulatūru iestāde saņēma 15 kg otrreizēji
pārstrādātu papīrfabrikas „Līgatne” zīmēšanas papīru
un pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā.
Jau otru gadu mūsu iestāde iesaistās bateriju vākšanas
konkursā. Ir savākti 64 kg izlietotu bateriju.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību!
Pirmsskolas skolotāja Oksana Buķe

