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Dārgie bērni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki! 
 
  

     Mēs tuvojamies skaistākajiem gada svētkiem – Ziemassvētkiem – Kristus 

dzimšanas svētkiem. Vēl neilgu brīdi dzīvosim priecīgajā gaidīšanas noskaņojumā. 

  Dievs nāk pie cilvēkiem, lai atklātu savu mīlestību uz ikvienu no mums, tādēļ šis gaidīšanas laiks ir daudzu labo 

darbu laiks. Cilvēki paliek iejūtīgāki viens pret otru, izpalīdzīgāki. Tas ir laiks, kad cilvēki piedzīvo siltas, draudzīgas un 

mīlestības pilnas attiecības viens ar otru un Dievu. Tomēr pajautāsim sev: vai tikai šajā neilgajā laikā mēs varam būt labi? 

Vai tikai šajās svētku dienās mēs atceramies par Dievu un Viņa mīlestību uz mums? 

  Šim laikam vajadzētu būt par iesākumu tam, ka mūsu ikdienā mēs aizvien vairāk cenšamies darīt labu, ne tāpēc, 

lai mūs paslavētu, bet tāpēc, lai Dievs ar to tiktu pagodināts, jo Viņš ir visa labā iesākums. Tas, ko es gribētu mums visiem 

novēlēt un uz ko gribētu aicināt - centīsimies savā ikdienā darīt aizvien vairāk laba viens otram, centīsimies pēc iespējas 

labāk pildīt savus ikdienas pienākumus un atcerēsimies, ka Dievs negaida no mums lielus darbus, bet centību mazajos 

ikdienas pienākumos, no kuriem vēlāk iznāk lieli darbi, kurus Dievs paveic caur mums. 
 

Lai Kristus Dzimšanas svētki mums visiem dāvā vairāk labestības vienam pret otru! 
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Lai veicinātu skolēnu interesi par dabaszinātnēm, fiziku, attīstītu tehnisko domāšanu, sadarbībā ar Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvaldi uz Liepājas Katoļu pamatskolu esam atveduši  „MINIPHÄNOMENTA”. Kas tas ir? 

Miniphanomentas metodikas autors ir fizikas doktors Lucs Fīzers (Lutz Fiesser) no Flensburgas Universitātes 
Vācijā. Metodikas pamatā ir 52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem. Tās ir 52 kompaktas eksperimentu 
stacijas, sniedz bērniem iespēju pavadīt jēgpilnus starpbrīžus, pētot katras stacijas darbības principus un mēģinot izzināt to 
noslēpumus, meklējot atbildes. Šādi caur rotaļu tiek veicināta bērnu tehniskā domāšana jau sākumskolas vecumā. 

„MINIPHÄNOMENTA” metodika ir orientēta uz skolēniem no 1. līdz 6. klasei, bet pedagogi tās izmanto arī 
dabaszinātņu, fizikas nodarbībās 7. - 9. klasei, kur šāda fizikas parādību  demonstrēšana var palīdzēt skolēniem vieglāk 
uztvert mācību vielu. 

Svarīga piezīme: kad bērni darbojas ar Miniphanomentas eksperimentu stacijām, skolotājs nestāsta, kā 
eksperiments darbojas un kāda fizikas parādība ar to tiek attēlota. Bērni paši eksperimentē un meklē atbildes. Tādējādi tiek 
rosināta iztēle, prasme pētīt un eksperimentēt, veicināta tehniskās domāšanas attīstība. Šādā veidā iegūtās zināšanas ir 
pārsteidzoši noturīgas. 

Lai Miniphanomentu iedzīvinātu savā skolā, mums precīzi ir jāievēro metodikas soļi: 

 2013. gada augustā divi Liepājas Katoļu pamatskolas skolotāji Madara Fromane un Gunārs Lociks Jelgavā, Zemgales 
reģiona Kompetenču attīstības centrā, apguva metodikas teorētisko pusi un mācījās izgatavot eksperimentu stacijas. 

 Skola ir saņēmusi metodisko materiālu – grāmatu „MINIPHÄNOMENTA – pamatpieredze 52 aizraujoši eksperimenti 
mācību stundām un starpbrīžiem”, kurā apkopoti norādījumi metodikas veiksmīgai realizācijai un tehniski zīmējumi, un 
pamācības eksperimentu staciju izgatavošanai. 

 Projekta „MINIPHÄNOMENTA” eksperimentu paraugkomplekts jeb izstāde uz 2 nedēļām tiek ieviesta projekta skolā. 
Šajā laikā bērni iepazīstas ar stacijām un pedagogi var novērtēt pozitīvo gaisotni, ko šī metodika ienes starpbrīžos. 

 Otrajā izstādes nedēļā (05.12.2013. plkst. 18.00) skola rīko vecāku dienu, lai iepazīstinātu vecākus ar projekta ideju un 
eksperimentu stacijām. 

 Kad izstāde ir devusies uz citu skolu, pedagogi sadarbībā ar vecākiem veido bērnu iemīļotākās eksperimentu stacijas, 
kuras paliek skolā. 
  Pozitīvo efektu, atdevi, ko šī MINIPHANOMENTAS metodika dod tehnisko zinātņu un uz tām balstītās ražošanas 
attīstībā, varēsim novērot tikai pēc vairākiem gadiem, bet ir ieguvumi, kurus novērojam jau šobrīd: 

 bērniem ir iespēja jēgpilni izmantot starpbrīžus, apvienojot patīkamo ar lietderīgo; 

 bērnu vecāku iesaistīšanās bērna skolas dzīvē gan vecāku dienu, gan eksperimentu staciju izgatavošanas laikā un šo 
staciju uzturēšanā; 

 skolā tiek veicināts radošums. 

 

Manuprāt, bija ļoti interesanti, kad 

Miniphanomenta ieradās skolā. Domāju, ka ir 

daudz interesantāk un labāk pētīt stacijas, 

nevis visu starpbrīdi spēlēt spēlītes telefonā. 

Man ļoti patika Miniphanomentas stacijās 

izklaidēties un uzzināt daudz ko jaunu. 

Ko skolēni domā par 
MINIPHÄNOMENTA 
eksperimentiem? 

Man šīs stacijas patika! Es 

izmēģināju visas. Šie 

eksperimenti palīdz 

domāšanai. 

Manas emocijas bija 

ļoti pozitīvas, jo šīs 

stacijas ieinteresēja. 

Man ļoti patika stacijas. 

Tās bija ļoti 

interesantas. Beidzot 

starpbrīdī bija, ko darīt! 

Man ļoti patika visas 

stacijas. Īpaši tās, 

kuras bija bibliotēkā. 

Žēl, ka tās jau 

aizveda prom. 

Bija saistoši iet no vienas skolas uz otru, uz vajadzīgajām 

klasēm, lai paskatītos un eksperimentētu ar šīm stacijām. 

Domāju, ka šādas aktivitātes vajadzētu arī turpmāk. 

Man ļoti patika 

eksperimenti. Bija jautri un 

forši. Es gribētu, lai būtu vēl 

vienu reizi, bet tad, lai būtu 

citi. 

Tas bija ļoti 

interesanti, gribētu, 

lai tie vēl būtu skolā. 

Tas bija vislabākais, 

kas bijis skolā. 

Bija interesanti, jo 

kad bija starpbrīdis, 

mēs varējām iet un 

spēlēties. 

Priecājos, ka 

kopā ar vecākiem 

varēšu gatavot 

citas stacijas. 



  

Eksperimentu 

stacijās skolotājs 

neko nepasaka 

priekšā. Viss 

jāatklāj pašam! 

Tehnisko domāšanu 

attīstām darbojoties 

MINIPHANOMENTAS 

stacijās. 

Mūsu mērķis - jēgpilni starpbrīži! 



 

2013./2014.m.g. 2. semestri sāksim pirmdien, 2014. gada 6. janvārī 

APSVEICAM un lepojamies ar ZELTA un SUDRABA liecību ieguvējiem 2013./2014. m. g. 1. semestrī 

ZELTA LIECĪBAS IEGUVA: 
4. klasē - Līva Freimane, Sabīne Kate Rubīna, Luīze Špaka; 

5.a klasē – Roberta Andersone, Agnese Auziņa, Frančeska Bindere, Klaudija Grīnfelde, Sofija Bella Ķeruže, Juris 
Ozoliņš, Kristiāns Vilnis Reineks, Jānis Straume; 

5.b klasē – Agnija Ažēna, Patriks Bumbulis, Daniela Elizabete Karlsone, Roberta Ločmele, Patrīcija Špaka; 
7. klasē – Viktorija Puka, Eduards Spāģis; 8. klasē – Olīvija Tija Ķeruže; 9. klasē – Kārlis Džeriņš. 

 

SUDRABA LIECĪBAS IEGUVA: 
4. klasē – Jānis Ričards Brikmanis, Klāvs Kalniņš, Lilija Meibla Laiveniece-Pīrsa, Rihards Markuss Mednis; 

5.a klasē – Annija Kronlaka; 5.b klasē – Ralfs Ruperts, Daniēla Gerda Šalma; 
6. klasē – Amanda Dobrecova; 

7. klasē – Paula Lūcija Agloniete, Pols Bernards Bernots, Katrīne Frickausa, Vita Liepiņa, Emanuēla Vasilevska; 
8. klasē – Rūdolfs Kronlaks, Mārtiņš Nikijs Sesks. 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2013./2014. m.g. 
 
Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem 
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:  

 latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2014. gada 5. februārī, mutvārdu daļa 
– no 6. janvāra līdz 4. februārim; 

 matemātikā (rakstiski) – 2014. gada 11. februārī. 
 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem 
Diagnosticējošie darbi notiek: 

 latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2014. gada 7. maijā, mutvārdu daļa – 
no 6. janvāra līdz 6. maijam; 

 matemātikā (rakstiski) – 2014. gada 13. maijā; 

 dabaszinībās (rakstiski) – 2014. gada 20. maijā. 
 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 
Eksāmeni notiek: 

 latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2014. gada 21. maijā, mutvārdu daļa 
– 21. un 22. maijā; 

 vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2014. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 28. un 29. maijā; 

 matemātikā (rakstiski) – 2014. gada 6. jūnijā; 

 Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 2014. gada 10. jūnijā. 
 
Kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu 

novērtēšanas programmmā 2012 

Noslēdzies kārtējais OECD Starptautiskā skolēnu sasniegumu novērtēšnas programmas (SSNP) cikls – SSNP 
2012 (Organisation for Economic Cooperation and Development Programme for International Student Assessment 2012 – 
OECD PISA 2012). 2012. gadā tika vērtēti piecpadsmit gadus vecu skolēnu sasniegumi dažādās mācību satura jomās – 
matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs – 65 pasaules valstīs. Šajā pētījumā no Latvijas piedalījās 215 skolas, tai skaitā 
arī mūsu skola. 
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Lasīšana Matemātika Dabaszinātnes

Liepājas Katoļu pamatskolas vidējo sasniegumu sadalījums salīdzinājumā ar OECD un Latvijas skolu 
vidējo 

Liepājas Katoļu pamatskola

OECD valstu vidējais

Latvijas skolu vidējais


