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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.m.g. tēma – „Klimata pārmaiņas” – saņemts 7. Zaļais karogs


ŠOGAD - 2018./2019.m.g. tēma - „Bioloģiskā daudzveidība”

APBALVOŠANA

2018.g. 14.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē

notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 135 skolas
saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu – mēs- Olaines PII
„Magonīte” saņēmām jau 7. Zaļo karogu! Vēl 56 skolas ieguva
Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Programmas koordinators Latvijā
Daniels Trukšāns uzsvēra, ka: “16 gadu laikā kopš programmas
sākumiem Latvijā redzam daudzus apliecinājumus tam, cik vērtīgs
ir programmā iesaistīto skolu darbs. Vides izglītība ir universāls
instruments, kas palīdz veicināt ilgtspējīgu attīstību un attīstīt
21.gs. nepieciešamās zināšanas, prasmes, atbildīgu attieksmi un – pats svarīgākais – motivāciju rīkoties.
Ekoskolā skolēns iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi sadarboties un aktīvi iesaistīties savu, kopienas
un sabiedrības problēmu risināšanā.”
Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas noslēgumā visiem
dalībniekiem bija iespēja satikt FEE ģenerālās asamblejas dalībniekus no vairāk kā 60 valstīm visā
pasaulē. Bieži piemirstam, ka Ekoskolas darbojas ne tikai Latvijā, bet lielā daļā pasaules valstu un
apvieno vairāk nekā 15 miljonus skolēnu un pedagogu.
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Neliels atskats par paveikto TĒMAS
„KLIMATA PĀRMAIŅU” IETVAROS
RUDENS
IZSTĀDE
„Sagaidām
Miķeļdienu
bagātīgi un
veselīgi! ”
Rudens

laikā,

aktualizējot mūsu
dārzos izaugušo dārzeņu nozīmīgumu, tajā esošo vitamīnu nepieciešamību mūsu attīstībai, augšanai un
veselībai, organizējām Rudens izstādi, kuras ietvaros varēja vērot ne tikai bērnu gandarījumu un prieku
par savu veikumu, bet arī izstādes krāsainību kopumā un bērnu, vecāku radošumu. Darboties prieks un
rezultāts iedvesmo visus- gan bērnus un viņu vecākus, gan ikkatru iestādes darbinieku un ciemiņu.
Neaizmirsīsim arī to, ka ēdot dārzeņus, augļus no sava dārza (vispār Latvijā izaudzētus produktus)samazinām arī savu ietekmi uz klimatu (CO2).

Paldies bērniem un viņu vecākiem par aktīvo dalību

un brīnišķīgiem darbiem!

DIVAS NEDĒĻAS VAI 500 GADU...
DZĪVO

CIK ILGI

ATKRITUMI?

Vai kādreiz esi aizdomājies, cik daudz resursu uz šīs planētas savas dzīves
laikā patērē Tu? Izrādās, ka mēs dabas resursus tērējam par daudz - ja
visa pasaule dzīvotu tā, kā attīstītās valstis, mums vajadzētu četras planētas,
lai apmierinātu savas vēlmes un vajadzības. Tāpat ir nepieciešams ilgs laiks,
lai cilvēku radītie atkritumi bioloģiski sadalītos (folija – vispār bioloģiski
nenoārdās). Tāpēc bērni kopā ar pedagogu veica pētījumu- kā sadalās atkritumi (ābola serde,
plastmasas jogurta trauciņš, papīra maisiņš) no rudens līdz pavasarim . Lai samazinātu klimata
pārmaiņas, svarīga loma ir atkritumu samazināšanai un to šķirošanai.
Sadalīšanās ilgums
Vilna
Kartona piena iepakojumi
Skārda bundžas
Putuplasta krūzītes
Gumijas zābaku zoles
Baterijas
plastmasas pudeles
plastmasas maisiņi
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KOPĀ AR DABU
Rudens pastaigu
laikā savāktie materiāli
tiek izmantoti ne tikai telpu rotāšanai, bet arī
nodarbībās un rotaļās.

SKATIES, VĒRO,
IZZINI, PIERAKSTI!
Vai Jūs ziniet - Cik rudenī lietainu dienu? Vai katru dienu
spīd saule? Cik bieza ziemā ir sniega sega? Tēmas „Klimata
pārmaiņas” ietvaros rosinājām bērniem būt par pētniekiem,
zinātniekiem un vērot laikapstākļus ilgākā laika posmā, tos
pierakstīt un interpretēt. Katru dienu tika veikti
novērojumi - temperatūras, nokrišņu un sniega segas
biezuma mērījumi. Mazākie bērni savus vērojumus atzīmēja
dabas kalendārā. Lielākie bērni savus vērojumus, mērījumus
pierakstīja, salīdzināja un veica secinājumus .

RUDENS SVĒTKI
„SKAT, KAS MANĀ DĀRZĀ IZAUDZIS!”
Rudens svētkos tika akcentēts Latvijas dārzeņu (kartupeļu, tomātu,
gurķu, pupiņu, zaļo zirnīšu, sīpolu, ķiploku, burkānu) nozīmīgums. Cik
svarīgi ir tas, ka tie aug ekoloģiski, mūsu pašu sakņu
dārzā un cik tie ir veselīgi!
Savukārt, bērni no mazākumtautību grupām rudens
svētkos cildināja mežu. Jo mežā ir tik labi - svaigs gaiss, ir ogas un
sēnes, šalc koki un dzied putni!
Taču nedrīkst aizmirst, ka mežs kādam
ir mājas, un mēs tur esam ciemiņi, tāpēc atkritumus tur neatstājam.
Mēs taču zinām, ka cilvēku atstātie atkritumi var kaitēt dzīvai
radībai, kukaiņiem, meža dzīvniekiem !
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PAR KLIMATA PĀRMAIŅĀM
Pirmoreiz klimata pārmaiņas kā problēma oficiāli un starptautiski tika atzītas 1979. gadā Ženēvā
notikušajā pirmajā pasaules klimata mainības konferencē. Pasaules vadošie klimatologi uzskata, ka
cilvēka darbība gandrīz neapšaubāmi ir galvenais iemesls, kura
dēļ no 20. gadsimta vidus notiek Zemes sasilšana. Gan Eiropas,
gan Latvijas sinoptiķi prognozē, ka klimata pārmaiņu dēļ
nākamajās desmitgadēs Latvijā ievērojami pieaugs gada vidējā
gaisa temperatūra, būs siltākas ziemas un karstākas vasaras, un
arvien biežāk būs sagaidāmi ekstremāli
laikapstākļi. Ilgtermiņā tas nozīmēs - īsāku
apkures sezonu, garāku veģetācijas periodu
(pakāpeniski mainīsies sugu sastāvs,
ienāks siltumu mīlošās dienvidu sugas, bet citas atkāpsies
uz ziemeļiem) , strauju jūras līmeņa celšanos un plūdus,
spēcīgas vētras un orkānus, pat pārtikas un ūdens trūkumu
dažās pasaules daļās.

GLOBĀLĀS RĪCĪBAS DIENAS „KLIMATA
PĀRMAIŅAS”
Skolotājas grupās organizēja tematiskās
pēcpusdienas par tēmu „Klimata pārmaiņas”. Bērni
pētīja papīra izmantošanu savā grupā – cik
lietderīgi viņi to izmanto, cik papīra tiek vienkārši
izmests un secināja, ko viņi varētu darīt, lai
samazinātu izmantotā papīra daudzumu. Kādā citā
grupā pēc video „Klimata pārmaiņas” noskatīšanās
bērni vērtēja, ko cilvēki sliktu dara videi un ko viņi
varētu darīt, lai vidi uzlabotu. Vēl kādas grupas
bērni izzināja tēmu par pareizu atkritumu šķirošanu. „Samazināt, lietot
atkārtoti, pārstrādāt!” – šīs darbības ir svarīgas arī, lai mazinātu CO2 izmešus! Aktivitātes, kas
saistītas ar atkritumu daudzuma samazināšanu, samazina arī vajadzību pēc jauniem izejmateriāliem un
enerģijas jaunu produktu
ražošanai, kas savukārt,
mazina CO2 izmešu
daudzumu. Būsim atbildīgi par
savu rīcību ikdienā!
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PĒTĪJUMS „KŪSTOŠIE LEDĀJI”
Ledāju kušana satrauc zinātniekus un dabas pētniekus jau vairākus gadu desmitus. 2017. vasarā
ekspedīcijā aiz polārā loka devās Somijas ledlauzis un kuģa apkalpei nācās secināt, ka vietās, kur arī
vasaras mēnešos bija ledus, nu ir atklāta jūra ar trauslu, kūstošu ledus masu. Kas notiek ar polārlāčiem?
Lielāko daļu dzīves polārlācis pavada ledājos, medībās pārvietojoties pa ledu, sniegu, uzturoties uz
robežas starp ledu un ūdeni, lai medītu roņus gan uz sauszemes, gan jūrā no ledus. Klimata pārmaiņu
ietekmē ledāji kūst. Lai bērni uzskatamāk to saprastu, tika organizēts pētījums, kur bērni vēroja, kas
notiek a ūdens līmeni, kad ledus kūst, pārrunāja, vai ūdens līmenis cēlās, kad ledus gabali izkusa; kas
notika ar polārlāčiem, kad ledus kusa un sprieda par to, kas notiks ar polārlāčiem, ja viss ledus izkusīs?

ENERĢIJAS DETEKTĪVI
Katru gadu bērni kopā ar skolotāju veic energoauditu – vai telpas tiek
apgaismotas tikai tad, kad tas nepieciešams, vai logi, durvis ir cieši
noslēgti, vai datori, monitori, printeri u. c. ierīces tiek izslēgtas, nevis
atstātas gaidīšanas režīmā?
Atcerēsimies, ka gaidīšanas režīmā elektroierīces var patērēt līdz pat 40%
vairāk papildus enerģijas. Ja vēsā laikā atstāsi logu nedaudz pavērtu visu dienu, tad
radīsi lieku noslodzi apkures sistēmai un tā vairosi CO2 izmešus.

Rezultātus varēja apskatīt

Ekopadomes stendā un ikviens varēja izvērtēt, cik katrā grupā atbildīgi izturas
taupīšanu.
GRĀMATIŅU VARU PAGATAVOT PATS!
Vai bērniem patīk lasīt grāmatas?

Vai

grāmatiņu var pagatavot pats? Vai tā būs
interesanta? Un par ko tā būs? Izstādē
„Mana

burtu

grāmatiņa”

bija

liels

pašgatavoto grāmatiņu klāsts! Un, galvenais grāmatiņu var pagatavot pats, var kopā ar skolotāju, var kopā ar mammu un tēti!
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APSVEIKUMS NO TUALETES PAPĪRA RULLĪŠIEM

+

+

PAR KLIMATA PĀRMAIŅĀM stāsta SKOLĒNI
Jau vairākus gadus veiksmīgi
Olaines

2.vsk.

Šoreiz

sadarbojamies ar Ekoskolām- Olaines 1.vsk. un

skolēni

no

2.vidusskolas

pirmsskolniekiem parādīja teātri,
kurā vienkāršā veidā pastāstīja
par dabas saudzēšanu, postīšanu
un klimata pārmaiņām.
tika

izmantota

dažāda

Izrādē
veida

mūzika , dzeja, bija pārdomāti
tērpi,

dekorācijas.

Paldies

skolēniem un viņu pedagogiem par jauko izrādi!

IZSTĀDE „APCEĻO LATVIJU!”
Izstāde „Apceļo Latviju!” tapa savdabīgā
veidā, jo aicinājām bērnus un viņu
vecākus atnest fotogrāfijas, kurās ir
redzams, kuras Latvijas vietas viņi ir
apceļojuši. Tā tapa Latvijas karte ar
fotogrāfijām, piedzīvojumiem, emocijām
un iespaidiem, kuros Tu vari dalīties ar
saviem draugiem. Un,
kas vissvarīgākaisapceļojām Latviju , netērējot degvielu un saudzējot
apkārtējo vidi, jo ceļojām tā.... fotogrāfijās!
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LIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSS
Baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vielas,
tāpēc tās pēc izlietošanas nedrīkst izmest kopā ar
sadzīves

atkritumiem.

pirkstiņbaterija
kvadrātmetra

Viena

zemē

rada

augsnes

platībā,

kas

gadsimtu. Tās var

nomesta

piesārņojumu

saglabājas

gandrīz

piesārņot ezerus un upes,

metāliem izgarojot gaisā , pakļaut vidi un ūdenstilpes ekstrakcijai ar svinu un skābēm,
var radīt apdegumus vai draudus acīm un ādai.
var izmantot atkārtoti.
Savācām un nodevām

Baterijas satur vairākus metālus, ko

Mēs rūpējamies, lai baterijas nenonāktu apkārtējā vidē.

180

kg

PAVASARIS MANĀ GRUPĀ.....
UN VASARA MANĀ LAUKUMĀ
Ik katru pavasari grupās rosās
bērni un skolotājas- iepazīst pilnu augu attīstības ciklu: sēj, stāda,
laista, audzē, piķē, izprot augšanai
nepieciešamos apstākļus, kā arī
uzņemas atbildību par iesākto.
5.grupas bērni kopā ar saviem vecākiem
un skolotājām pavasarī izveidoja savu
zemeņu dobi . Vasarā bija arī zemenes! Un nu mums ir arī pašiem sava
siltumnīca, kur šogad audzējām tomātus un papriku un bija arī raža!
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Olaines novada iestāžu darbinieku SPORTA DIENA
Kā katru gadu, arī pagājušajā mācību gadā piedalījāmies Olaines novada iestāžu darbinieku Sporta
spēlēs. Tā ir lieliska iespēja būt kopā ar saviem kolēģiem, kopā sportot, kopā domāt un kopā darīt: būt
izveicīgam, būt komandā, būt atraktīvam, uzticamam un jautram.

GAIDOT VASARU DOMĀS UN SAJŪTĀS
Siltā laikā ir vērts pēc iespējas biežāk atteikties no apaviem un izbaudīt
pastaigas ar basām kājām. Šādi tu ne tikai uzlabosi noskaņojumu un gūsi
neaprakstāmu brīvības sajūtu, bet arī ievērojami stiprināsi veselību, imunitāti un
garīgo labsajūtu. Pārvietojoties ar basām kājām, tiek trenēts un stiprināts būtiski
lielāks skaits muskuļu nekā tas notiek, ejot ar apaviem. Tāpat tiek stimulēta
asinsrite, tu ne tikai uzlabosi stāju, bet arī mazināsi saspringumu, tādējādi
atbrīvojot ķermeni no papildu stresa.

Viss šai pasaulē ir savstarpēji
saistīts, un katrai rīcībai ir noteiktas sekas.
Un tas nav tikai par staigāšanu ar basām
kājām... Tas, ko mēs katrs darām vai tikai
darīsim, lai mazinātu klimata pārmaiņas, ietekmēs visas planētas nākotni. Klimata
pārmaiņas nevarēs apturēt uzreiz, bet, jo drīzāk mēs tās apzināsimies un sāksim
rīkoties, jo labāk mums izdosies mainīt savu nākotni, ērti un droši dzīvot un
aizsargāt mūsu kopējās planētas skaistumu un daudzveidību.
Mēs Latvijā esam bagāti, jo mums vēl ir brīvi pieejams tik daudz kā nenovērtējama: tīrs ūdens un
gaiss, auglīga, skaista zeme, ziedošas pļavas un zaļi meži... Un galu galā mums vēl ir visi četri gadalaiki!
Lai ikkatram no mums izdodas atrast tos veidus, kas palīdzētu
Latvijai būt zaļai! Un sāc ar to, ka nepērc lietas, kas Tev nav
vajadzīgas un kuras Tev nebija nepieciešamas arī vēl pirms „lielās
izpārdošanas”!
Izdevējs: Olaines PII „Magonīte” Ekopadomes
Redaktore: Maija Skrindževska
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