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Ekoskolu programmā iesaistītas skolas visā pasaulē, Latvijā-

200 izglītības iestādes, gan

pirmsskolas, gan vidusskolas, gan augstskolas. Mēs- Olaines PII „Magonīte” - Ekoskolu programmā
iesaistījāmies 2010.gada rudenī, kad tika atvērts iestādes jaunais korpuss. Katru gadu Ekoskolu
programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts
pastiprināti. Atskatoties:
 2010/2011.m.g. tēma- „Izglītības iestādes vide un apkārtne”. 2011.gada rudenī tika piešķirts
starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Latvijas Ekoskolas nosaukums.
 2011./2012.m.g. tēma „Atkritumi”- saņemts 1.Zaļais karogs
 2012./2013.m.g. tēma „Ūdens”- saņemts 2.Zaļais karogs
 2013./2014.m.g. tēma „Mežs”- saņemts 3.Zaļais karogs
 2014./2015.m.g. tēma „Veselīgs dzīvesveids” – saņemts 4.Zaļais
karogs
 2015./2016.m.g. tēma „Transports”- saņemts 5.Zaļais karogs
 2016./2017.m.g. tēma „Enerģija” – saņemts 6.Zaļais karogs
 2017./2018.gada tēma – „Klimata pārmaiņas”

APBALVOŠANA
2017.g.

12.septembrī

Latvijas

Nacionālās bibliotēkas telpās notika
ikgadējā

Ekoskolu

piešķiršana

–

132

apbalvojumu
skolas

saņēma

prestižo starptautisko Zaļo karogu – arī Olaines PII
„Magonīte”, bet vēl 69 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas
sertifikātu. Pēc ceremonijas notika Vides izglītības
fonda kampaņas "Zaļais aicinājums" atklāšanas gājiens, lai pievērstu

sabiedrības uzmanību

pārtikas atkritumu problēmai Latvijā un ar to saistītajiem zaudējumiem. Ar saukļiem "Izmetam
pārāk daudz", "Pārtika nav atkritumi", "Domā plašāk", "Ēd atbildīgi" u.c. sabiedrība tika aicināta
pārvērtēt pašreizējos pārtikas patēriņa ieradumus, kuri veicina nelietderīgu resursu un līdzekļu
izmantojumu un kaitē videi.
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VIDES FORUMS
Ekoskolu koordinatoru

vasaras nometne

jeb vides forums ir izglītojošs ,

pieredzes apmaiņas pasākums Ekoskolu pārstāvjiem.
mēs piedalāmies eko- vasaras nometnē.

Jau vairākus gadus arī

Šogad - tā norisinājās

augusta

sākumā- Koknesē, un turp ar prieku devās Lija . Forumā pulcējās 110 koordinatori no Ekoskolām
visā Latvijā, lai dalītos pieredzē un iepazītos ar
aktualitātēm vides izglītībā.
tādas tēmas kā
atkritumu

Tika pārrunātas

brīvdabas pedagoģijas principi,

samazināšana

skolas

ikdienā,

biodaudzveidība, aprites ekonomika, kā arī bija
iespēja

papildināt

gatavošanā!

prasmes

videi

draudzīgā

Vides aizsardzības principi forumā

tika ievēroti arī praktiski – netika izmantoti
vienreizlietojamie trauki un tika uzmanīts, lai
atkritumu daudzums būtu pēc iespējas mazāks, savukārt ūdens, enerģijas un
transporta resursi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk. Apzinoties mūsdienu
industriālās lauksaimniecības ietekmi uz vidi, pasākuma laikā tika arī samazināts
dzīvnieku izcelsmes produktu daudzums dalībnieku ēdināšanā.

RUDENS IZSTĀDE „DĀRZEŅI- ENERĢIJAS AVOTS”
Veselīgo pārtikas produktu piramīdā ir iekļautas četras pārtikas produktu
grupas: graudaugi, dārzeņi un augļi, piens un piena produkti, gaļa un zivis. No
visām četrām šīm grupām augļi un dārzeņi ir nozīmīgākais vitamīnu,
minerālvielu, antioksidantu un balastvielu avots mūsu uzturā. Dārzeņi ir
galvenais С vitamīna un nozīmīgs citu
vitamīnu avots uzturā. Galvenā dārzeņu
sastāvdaļa

ir

ogļhidrāti

-

galvenokārt

cietes veidā. Olbaltumvielu dārzeņos ir ļoti
maz,

izņemot

olbaltumvielas,

pākšaugus.
jo

tās

Bioloģiski

satur

cilvēka

pilnvērtīgas
dzīvībai

ir

kāpostu

nepieciešamās

aminoskābes. Tauku daudzums dārzeņos ir ļoti niecīgs.
Par augļiem, dārzeņiem daudz tiek runāts ražas laikā – gan mājās,
gan bērnudārzā. Pašā rudens laiciņā,

sadarbojoties ar bērnu

vecākiem, organizējām Rudens izstādi. Ir svarīgi, lai bērns
gūst gandarījumu un prieku, darbojoties
veidojot kopīgu darbiņu un to

kopā ar vecākiem,

izvietojot lielajā izstādē,

izjustu lepnumu par savu veikumu. Izstādes krāsainība , ideju
pārpilnība un

radošums - tas

iedvesmo ne tikai bērnus un

vecākus, bet ikkatru iestādes darbinieku. Paldies bērniem un
viņu vecākiem par jūsu aktīvo dalību un brīnišķīgiem darbiem.
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SAVU LAUKUMIŅU VARAM SAKOPT PAŠI!
UN DABAS MATERIĀLUS IZMANTOT ARĪ ŠĀDI!

„KĀ ES LIETOJU
ENERĢIJU?”
Kopš pagājušā gadsimta enerģijas patēriņš pasaulē ir trīskāršojies. Lai apmierinātu arvien pieaugošo
pieprasījumu pēc tās, elektrostacijās tiek sadedzināts aizvien vairāk fosilā kurināmā. Līdz ar dabas
resursu patēriņu, šajā procesā atmosfērā izdalās ievērojams daudzums oglekļa dioksīda – gāzes,
kas visvairāk vainojama pie globālajām klimata pārmaiņām. Enerģijas pārskatu dati apliecina, ka pat
visvienkāršākie pasākumi enerģijas taupīšanā var samazināt iestādes izdevumus par kurināmo par
10% un vienlaikus samazināt arī oglekļa dioksīda izplūdi. Kur tiek izmantota enerģija izglītības
iestādē? – Apkure, ūdens uzsildīšana, ēdiena gatavošana, apgaismojums, citas iekārtas (datori,
printeri, video u.c.)
Enerģijas tēmu iesaistījām dažādu mācību priekšmetu apguvē. Sociālās
zinībās - apzinājām elektroierīču daudzveidību, to nozīmi cilvēka dzīves
uzlabošanā; iekārtas, kas tiek darbinātas ar degvielu, gāzi; kurināmā
materiāla daudzveidību, kā arī- kā taupīt enerģiju. Aktualizējām
drošības tematiku, darbojoties ar enerģijas avotiem.

Dabaszinībās - par atjaunojamiem un

neatjaunojamiem enerģijas avotiem, kurināmā veidiem (malka, kūdra, naftas produkti, gāze). Latviešu
valodas uzdevumi tika īstenoti, klausoties stāstus, pasakas par sadzīvi, enerģijas veidiem;
pārrunājot un daloties savā enerģijas izmantošanas pieredzē; pierakstot vērojumu rezultātus; lasot.
Matemātika-

kā orientēties

plaknē,

teritorijā,

tās

plānā,

energoaudita veikšanu un rezultātu attēlošana. Vizuālās mākslas mājturības un tehnoloģijas nodarbībās -

zīmēt atgādinājumus

„Izslēdz apgaismojumu!”.
Ekopadomes koordinatore

Maija bērniem novadīja

tematisko

pēcpusdienu, kurā tika runāts gan par to, kā radās elektrība, kas ir
elektrība, kā rodas un ko mums dod elektrība? Ar elektrību
sastopamies ikdienā, tāpēc kopīgi noskaidrojām, kā rīkoties dažādās
bīstamās situācijās un nostiprinājām zināšanas ar aizraujošu spēļu
palīdzību. http://www.zibo.lv/
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Rudens svētki „Saules, vēja, lietus darbi un
nedarbi”
Saule, vējš, tumsa

un lietus

sastrīdējās, jo katrs

apgalvoja: Es esmu visstiprākais un vissvarīgākais!
Lai to pierādītu- katrs nu rādīja, ko spēj un māk! Ar dziesmām, dejām,
rotaļām tika stāstīts gan par saules, gan vēja, gan lietus un tumsas
labajiem un sliktajiem darbiem.

Lai arī kādi nebūtu katra darbi un

nedarbi, secinājums viens-gan saule, gan vējš, gan lietus, gan tumsakatrs no tiem ir svarīgs un
vajadzīgs!

GLOBĀLĀS RĪCĪBAS DIENAS
Šogad Globālās Rīcības dienas veltījām tēmai „Enerģija”.
Katrā grupā šī tēma tika apspēlēta savādāk – kāds gatavoja vējdzirnaviņas, kāds- vēju ķēra, kāds
noteica tā virzienu un mērīja tā
stiprumu,

kāds-

izzināja

ūdens

spēku, kāds „dzēsa ugunsgrēku”, vēl
kāds – izmantoja saules radīto ēnu.
Tika pētīta saules enerģijas loma augu
augšanā,

kas

notiek

ar

aplikāciju

papīru saulē, kur ir siltāk — saulainā
vietā vai ēnā. Kuru spuldzi izvēlēties?
Vēl bērni kopā ar skolotāju veica
energoauditu – vai telpas tiek apgaismotas tikai tad, kad tas
nepieciešams, vai logi, durvis ir cieši noslēgti, Vai datori, to
monitori, printeri u. c. ierīces tiek izslēgtas, nevis atstātas
gaidīšanas

režīmā?

(Atcerēsimies,

ka

gaidīšanas

režīmā

elektroierīces var patērēt līdz pat 40% no parastā enerģijas
patēriņa).
Skolotāju organizētās aktivitātes palīdzēja bērniem izprast
ne

tikai

enerģijas

nozīmīgumu mūsu ikdienā un
to, kā tā rodas, bet arī to,
ka pētīt, izzināt, darboties
dabā ir interesanti!
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TAUPĪSIM ELEKTRĪBU IKDIENĀ!
Elektroenerģijas

taupīšana

bērnudārzā,

gan

arī

mājās- ir temats , par kuru var ar bērniem parunāt
un dzirdēt diezgan labas idejas, kā var taupīt
enerģiju, tā ne tikai saudzējot dabu, vidi, bet arī
naudiņu pieaugušo maciņā. Skolotājas sagatavoja un
bērniem parādīja teātri par elektrības un siltuma
taupīšanu ikdienā un kas notiek, ja to nedara. Vai nav
jaukas skolotājas!
PAR ENERĢIJU – SKOLĒNI UN
„ZINĀTNIEKI”
Decembra sākumā pie mums viesojās skolēni no
Olaines

2.vidusskolas,

lai

pastāstītu

interesantas lietas par enerģiju ar dažādu
eksperimentu

un

pētījumu

palīdzību.

Unikāli zinātniskie šovi, kas aizrauj un paplašina
redzesloku, ļauj uztvert zinātni pavisam citādi un pat
iemīlēt to. Tāpēc organizējām bērniem zinātnisko šovu,
kur viņi kopā ar pasākuma vadītāju varēja piedalīties
īstos eksperimentos – tas bija ne tikai aizraujoši, bet
arī izglītojoši. (no www.laboratorium.lv).

LIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSS
Baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vietas, tāpēc tās pēc izlietošanas nedrīkst izmest
kopā ar sadzīves atkritumiem.

Viena zemē nomesta pirkstiņbaterija rada augsnes piesārņojumu

kvadrātmetra platībā, kas saglabājas gandrīz gadsimtu – tās var piesārņot ezerus un
upes, metāliem izgarojot gaisā (bateriju dedzināšana),
pakļaut vidi un ūdenstilpes ekstrakcijai ar svinu un
skābēm, var radīt apdegumus vai draudus acīm un ādai.
Baterijas satur vairākus metālus, ko var izmantot
atkārtoti kā neapstrādātu metālu.

Mēs rūpējamies, lai

baterijas nenonāktu apkārtējā vidē Savācām un nodevām
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60

kg

“PAŠU ROKĀM DARINĀTS DIZAINA PAPĪRS”
“Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju un
Valsts izglītības satura centru aicināja Latvijas
izglītības iestādes, kas ir iesaistījušās makulatūras un
izlietoto bateriju vākšanas konkursos “Tīrai Latvijai!”,
piedalīties papildu aktivitātē – radošajā papīra
pārstrādes konkursā “PAŠU ROKĀM DARINĀTS
DIZAINA PAPĪRS”. Konkursa mērķis - veicināt bērnos
izpratni, ka no sašķirotas makulatūras var izgatavot jaunu paštaisītu papīru., uz kura uzzīmēt,
uzrakstīt, aplicēt vai citādi radoši iestrādāt savu vēstījumu “TĪRAI LATVIJAI!”.

Arī mūsu

iestādes skolotājas kopīgi ar
bērniem gatavoja papīru un
darbiņus, apsveikumus no tā.
Darbiņi bija apskatāmi izstādē
Dabas muzejā.
SVEČU STĀSTI.
Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2.februārī svinama Sveču
diena. Latvieši pat visu

februāri izsenis

dēvējuši par sveču mēnesi.

Sveces novietoja

caurumotā skārda lukturī, lai

tumšajos vakaros

varētu veikt steidzamos mājas

darbus. Bez tam

lietoja arī koka, māla un dzelzs

lukturus. Sevišķi

svinīgos gadījumos izmantoja

pat sudraba

lukturus.
Mūsdienās veikalos ir

pieejams liels

svečturu klāsts no dažādiem materiāliem, taču mēs aicinām bērnus darboties pašiem un pagatavot
sveces un svečturus , izmantot dažādus materiālus . Īpašas šķita pašgatavotās sveces no vaska
plāksnītēm, kas smaržo pēc medus. Grupās tika rīkotas sveču un svečturu izstādes. Šīs nedēļas laikā
noteikti

netika aizmirsts izrunāt par ugunsdrošību, kas
jāievēro darbā ar
svecēm.

“BĒRNI,
SNIEGS UN

SNIEGA DIENA”
Ziemas vidū - Sniega diena – diena, kad
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bērniem ir brīnišķīga iespēja izmēģināt visdažādākās aktivitātes ar sniegu - svaigā gaisā - kopā ar
draugiem (gan stafetes, gan rotaļas, gan sniegavīru celšana) .
Taču sniegu jūtam arī telpā- kur sniegpārsliņas virpuļo un sniega stāsti top par izstādi „Bērni un
sniegs”. Liels paldies vecākiem par atsaucību un fantastiskām idejām!

IZVEIC
ĀS MAN
DARBIŅŠ...
5.grupas bērni kopā ar saviem

vecākiem

un skolotājām pavasarī izveidoja

savu puķu dobi - lai ziedi priecē

visu vasaru. Tāpat viņi ir

padomājuši – cik jauki būtu

klausīties putnu dziesmās un

vērot, kā

viņi rosās un pagatavojuši jaunus

putnu

būrīšus !

OLAINES NOVADA SPORTA DIENA
Kā katru gadu, arī pagājušajā mācību gadā piedalījāmies Olaines novada
iestāžu darbinieku Sporta spēlēs. Tā ir lieliska iespēja sportot un būt ātram,
izveicīgam, būt komandā ar saviem kolēģiem un būt atraktīvam, uzticamam un
jautram.

STARPNOVADU PIEREDZES SKOLA PAR TĒMU „ENERĢIJA” PIRMSSKOLAS
SKOLOTĀJIEM MŪSU BĒRNUDĀRZĀ!
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Mūsu bērnudārza skolotājas viesiem demonstrēja nodarbības par tēmām- „Saules enerģija” un „Vēja
enerģija”. Interese par šo tēmu bija liela- ≈ 20 skolotājas no dažādu novadu izglītības iestādēm.
Viesiem bija iespēja noskatīties sagatavoto prezentāciju par tēmu „Saules enerģija” (iepriekšējais
darbs ar bērniem- eksperimenti,

vērojumi, bērnu darbi

sauli, enerģiju un saules baterijām .

Video materiāls „Kā mēs izzinām vēju” parādīja,

kā grupas bērni
telpās

(gan

kopā ar vecākiem

ar

fēnu,

gan

) un rotaļnodarbību par
ķēra vēju

ar

putekļsūcēju, gan ventilatoru), un nu

aicināja

viesus pievienoties un ķert vēju,

noteikt

vēja

Bērni-

virzienu

ārā,

svaigā

gaisā!

uzzina daudz jauna, nezināma - ar
un

aizrautību!

Viesi-

interesi

iedvesmoti!

Skolotājas- patiešām lieliskas!

KAD
SAULES
ENERĢIJ
AS
PIETIEK.
..
3.grupas skolotājas sadarbībā ar vecākiem savā laukumā uzbūvēja
„vigvamu”- jo laukumā ir reizēm tā, kad saules enerģijas ir par daudz un
gribas kaut kur paslēpties....
Arī mandarīna sēkliņai vajag enerģiju, lai izaugtu
par augu un nogatavotos mandarīns! Nepieciešama
saule, ūdens, gaiss un gādīga cilvēka
rokas un kopšana.
Lai ikkatram no mums izdodas atrast
tos enerģijas avotus, kas palīdz
ikdienā būt priecīgiem, mundriem, radošiem un
laimīgiem!
Izdevējs: Olaines PII „Magonīte” Ekopadome
Redaktore: Maija Skrindževska

