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Sveicināts ,lasītāj! 
Ar savādām domām esam sagaidījuši Adventa laiku. Aizdegtas pirmās sveces svētku vainagā un gan skolā, gan 

mājās sākas pārdomu un Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Laiks rit nemanāmi, padarītā ir daudz. Neskatoties uz pašreizējo situāciju, mēs esam stipri un turpinam mācī-

ties, un šis nejaukais vīruss mūs nespēs atturēt no kvalitatīvas izglītības iegūšanas un piedalīšanās olimpiādēs un kon-
kursos attālinātā veidā.  

No 26.oktobra 7.-9.klase sāka mācīties attālināti. Varu pateikt, ka tas nav viegli! Ļoti grūti katru dienu būt mājās 
un nesatikties ar draugiem un skolotājiem, netikt skolas ēdnīcā, lai paēstu sātīgās un gardās skolas pavārīšu Skaidrītes 

un Daigas pusdienas. Pietrūkst rūpīgi uzkopto, silto un mājīgo skolas telpu, par kurām vienmēr rūpi tur mūsu skolas 
tehniskais personāls – Zina, Gaida, Daina un Kristīne.   Arī  5./6. klase no 7.decembra mācās attālināti. Skolotāji stundas 

vada Zoom platformā, kur mēs viens otru satiekam virtuālajā pasaulē. Lai visiem mums veicas pārvarēt šo grūto un no-
tikumiem un noteikumiem bagāto laiku! 

Šis gads būs atšķirīgs no pārējiem. Nebūs sirsnīgā Baltā rīta koncerta,  kopīgās skolas teātra izrādes, Ziemas-
svētku balles, polonēzes, skolas prezidenta runas, Ziemassvētku pasta dalīšanas. Jaunāko klašu skolēni klases eglītes no-

svinēs savos kolektīvos, sūtot virtuālus video un audio priekšnesumus saviem ģimenes locekļiem. Skumji šo visu būs pa-
laist garām, it īpaši 9.klasei. Tik un tā, mēs varēsim svinēt svētkus savās mājās un kopā ar saviem mīļajiem. 

Novēlu visiem nepadoties, domāt labas domas un priecīgi sagaidīt un klusi izbaudīt katru svētku brīnumiņu, kat-
ru svētku mirkli un ģimenes kopā būšanu! 

 
Tiekamies jaunajā 2021.gadā! 

Sintija Šķēle 



 eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, ku-
rās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā vei-
cina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” sta-
tusam. Šogad, trešajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas atlases 
uz diviem gadiem saņēma 25 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības 
iestādes, Degumnieku pamatskola tai skaitā. 

Stāsta skolotāja Ināra Kiukucāne: esmu priecīga, ka mūsu skola ir ieguvusi 
eTwinning skolas nosaukumu. Kas ir e– Twinning? Tā ir 
platforma- Eiropas skolu sadarbības tīkls, kurā darbojas jaun-
ieši kopā ar skolotājiem  , izmantojot projektu kā metodi mā-
cību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā.  Skolo-
tāji šeit plāno un īsteno mācību projektu par savu izvēlēto 
tēmu. Šajā platformā darbojas skolotāji  no 40 valstīm. Tie 
apmainās idejām ar kolēģiem no visas Eiropas . Kāpēc skolotāji iesaistās e Twinning? Skolotājs var iegūt 
starptautisku pieredzi  un domu apmaiņu ar pedagogiem, popularizētu savu skolu, jēgpilni izmantot IKT 
mācību stundās, var iegūt  zināšanas par  citu tautu kultūru kopīgajām atšķirīgajām iezīmēm. Mācību pro-
cesu padara starptautisku un attīstīta skolēnu svešvalodu  
zināšanas un starpkultūru komunikācijas prasmes. Par eTwinning skolu var kļūt, ja šeit darbojas vairāki 
skolotāji. Bet, lai novērtētu skolu un saņemtu sertifikātu vai vērtējumu par projektu, tam ir daudz un dažādi 
kritēriji. Mēs esam divi eTwinning skolotāji: es( Ināra Kiukucāne) un Ineta Strode. Esmu svešvalodu skolo-
tāja un  eTwinning platformā  darbojos kopš 2014. gada. Esmu bijusi koordinatore diviem projektiem: “ 

Let’ s discover  the world” un  “ English connecting the people”. Ieguvām Eiropas kvalitātes sertifikātu  un ar kvalitātes sertifikātu  
tika apbalvoti arī skolēni, kas darbojās projektā. Prieks, ka projektos piedalījās gandrīz visi 5.-- 9. klašu skolēni. Ko mēs darījām? 
Angļu valodas stundu ietvaros rakstījām vēstules, sūtījām apsveikumus 
svētkos, prezentējām skypā savu skolu, Latviju, tradicionālos latviešu 
ēdienus, tradīcijas, dziedājām, runājām par saviem hobijiem, interesēm. 
Uzlabojām angļu valodas runas un rakstu prasmes, kā arī digitālās pratības. 
Arī jaunākās klases piedalījās šajos un citos projektos, par ko pastāstīs sko-
lotāja Ineta Strode.  

I.Strode:  eTwinning  procesā  es esmu  kopš 2013. gada, kad kopā ar 
sākumskolas skolēniem esam darbojušies astoņos eTwinning projektos:  
„Together for health”, Bu Benim Dünyam 2/ THIS IS MY WORLD 2, 
Traditional handmade Xmas cards and decorations, Xmas cards exchange, 
traditional project. 19-20, Let's create a European Happy Families Card 
Game and play!, Interesting why? - Children's Questions and Curiosities, 
Happily ever after un Dabas draugi-putni. Ne visos projektos bijām no sā-
kuma līdz galam, dažādu apsvērumu dēļ. Esam sadarbojušies ar Polijas, 
Grieķijas, Lietuvas, Albānijas, Turcijas, Rumānijas, Gruzijas, Spānijas, 
Vācijas un citu valstu skolēniem. Esam izzinājuši dažādas citu valstu 
garšas, smaržas, mūziku, tradīcijas, pasakas, valodas utt. Esam zīmējuši, 
līmējuši, rakstījusi svešvalodās, prezentējuši gan Latviju, gan pagastu un 
skolu, sazinājušies ar projektu partneriem gan ar vēstuļu, gan e-pastu, gan video zvaniem un balss zvaniem. Notiek arī Twinning 
Eiropas līmeņa konferences pedagogiem. Šobrīd tās ir virtuālā formā. ETwinning ir veids, kā inovācijas arvien noteiktāk ieņem 
vietu skolas dzīvē, iesaistot arvien vairāk skolēnu un skolotāju. Etwinning projektu vadītāji ievieš arvien jaunas sadarbības pras-
mes un IKT rīku lietošanu mācību procesā . Visus projekta partnerus iepazīstam caur eTwinninga Partneru meklēšanas forumu, 
kur atrod un uzaicina mūs vai aicinām mēs.  

Ceram uz radošām idejām un veiksmīgiem projektiem arī nākotnē!  
Sk.Ināra un Ineta 

2.lapa ‘’Kabata’’ 
Esam novērtēti un atzīti 

https://live.etwinning.net/projects/project/185993
https://live.etwinning.net/projects/project/185993
https://live.etwinning.net/projects/project/223925
https://live.etwinning.net/projects/project/202648
https://live.etwinning.net/projects/project/202648
https://live.etwinning.net/projects/project/197482
https://live.etwinning.net/projects/project/197482
https://live.etwinning.net/projects/project/97746
https://live.etwinning.net/projects/project/118230
https://live.etwinning.net/projects/project/185908
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NEAIZMIRSTAMA PIEREDZE 
Oktobrī Cesvaines pilī un tās apkārtnē norisinājās aktivitāte , kas saistītas  ar kinofilmas „Hamelinas stabulnieks” uz-

ņemšanu. Oriģinālvalodā filmas nosaukums ir „The Piper”. Tas ir Kipras producentu „Ratcat-cher Entertainment” mākslas 

filmas projekts, kas balstīts patiesā teikā par Hamelinas stabulnieku. Tā būs romantiska fantāzijas filma jauniešu auditori-

jai, sākot ar 12 gadu vecumu. Mūsu skolas skolniecei Sintijai Šķēlei bija tā vienreizējā iespēja gūt pieredzi, filmējoties masu 

skatos šajā kinofilmā. Aicinājām Sintiju uz nelielu sarunu par piedzīvoto, pie-

redzēto un izjusto.  

Kādā lomā tu piedalījies?  

Es un visas manas draudzenes bijām skolnieces. 
Kā sauc šo filmu? 

Šo filmu sauc ‘’The Piper’’ 
Cik ilgi notika filmēšana? 

Man filmēšana notika 3 dienas. Katru dienu filmēšanas grafiks atšķīrās. 

Pirmajā dienā filmējām 8 stundas, otrajā 2 stundas un trešajā dienā 7 stundas.  
Vai ieguvi kādus jaunus draugus? 

Jā, es ieguvu daudz jaunus draugus. Un vēl joprojām ar dažām meitenēm kon-

taktējos. 

Vai piedalītos vēl kādā filmēšanā, ja tev būtu tāda iespēja? 

Jā, es vēlētos vēl piedalīties kādā filmēšanā, jo tā ir neaizmirstama pieredze. 
Kas šķita interesantākais filmēšanas procesā? 

Man viss likās interesents, jo es neko tādu iepriekš nebiju piedzīvojusi un bija 

patīkami ieraudzīt filmēšanas aizkulises.  
Kas bija pats grūtākais filmēšanas procesā? 

Pats grūtākais bija gaidīšana, jo kamēr visu sagatavoja, kamēr mūs visus ap-

ģērba, sataisīja frizūras. Bet tas laiks paskrēja ātri, jo ja tu dari to, kas tev patīk, tad laiks paskrien ātri.  
Kas tev dzīvē varētu noderēt no filmēšanā iegūtās pieredzes? 

Sadarboties komandā, būt pacietīgam, savaldīt savas emocijas. Man šajā filmas filmēšanā noderēja arī angļu valodas zinā-

šanas, jo šo filmu filmē angļu valodā.  

Kā tu tiki šīs filmas filmēšanā? 

Pavisam vienkārši. Mamma ieraudzīja ‘’Facebook’’ , ka meklē masu skatu dalībniekus, pastāstīja man un nolēmu pieteik-

ties. Jo domāju, nav ko zaudēt, vienkārši jāpamēģina. Tad man uzrakstīja, ka es tiku un tā arī tiku šajā filmas filmēšanā. 
Kad varēs redzēt šo filmu, kurā tu piedalījies? 

Šo filmu varēs redzēt 2021.gada Helovīnos. 

 Ar Sintiju sarunājās un interviju sagatavoja Elīna Aleksa Ločmele 

SINTIJA 

Ziemassvētkus gaidi 
Sniedziņš snieg un bērnos prieks 

Salavecītis šogad lieks. 
Kādam mājās piparkūkas cepas 

Mandarīni, bērnu smiekli. 
Šogad atnāks tie vieni. 
Kaķis guļ zem eglīte. 

Mēģini ieraudzīt tumsā, kur svecei deglis. 
Ziemassvētkus gaidi? 
Sēdi te un smaidi! 

/ Nauris Sproģis , 5.klase/ 

8.KLASE UN AUDZINĀTĀJA ZITA 



4.lapa 
‘’Kabata’’ 

Tā klājas mūsu skolas jaunākajiem... 
Ir pagājis vēl viens semestris. Laiks nenogurdināms 

un nerimdamies rit uz priekšu, kā mūsu grupiņas 
Cālēni. Kur, daži sasmēlušies zinības ir aizlidojuši 
jau uz vecāko grupiņu, bet nav ko skumt, jo grupi-
ņai pievienojās daudz citu zinību alkoši bērni, kuri 
ir pilnas enerģijas un spēka apgūt jaunas lietas un 

iegūt jaunus draugus.  
Lai cik satraukts ir bijis šis gads, tas neliedza mums 
kopt vertības un svinēt Miķeļus, Latvijas dzimšanas 
dienu, kā arī iepazinām jauno skolotāja palīgu Gun-

tu. Ar to gan mūsu gads nebeidzas un Cālēni jau 
spara pilni gatavojas gada sirdi sildošākajiem svēt-
kiem - Ziemassvētkiem. Kad klusā un baltā naktī 
svētums vieno mūs. Krīt sniegpārslas, lido sapņi, 
bet zem brīnuma spārniem, piepildīts laiks, mirdz 

kā Ziemassvētku Zvaigzne. Balts un kluss šis laiks, 
balts un kluss... 

Vien eņģeļu gaviles dzirdamas visur, kas vieno mūs 
zem debesīm un dāvā mīlestību, lai kā svētumu 

mēs glabātu. 
Lai visi būtu laimīgi 

Kā Ziemassvētku rūķīši, 
Lai katram miers un gaišums mājās, 

Lai svētku svētums pāri klājas... 
Gaišus svētkus vēl Degumnieku pamatskolas, 

pirmsskolas grupiņa "Cālēni", audzinātāja Egita 
Lutere, skolotājas palīgi– Antra Lizdika un  

Gunta Gabranova.  

Sauleszaķēnos, kā vienmēr, nerimstoša kņada un gaisā virmo dzīvesprieks.  
13 mazi Sauleszaķēni aktīvi darbojas un apgūst jaunas zināšanas.  

 

 

 

 

 

 

Mārtiņdienā gājām ķekatās un cepām piparkūku gaiļus . Priecājāmies 
par pirmo sniegu!  

Klusus un veselīgus Ziemas  
Saulgriežus, veiksmi un 
Prieku Jaunajā gadā! 

Audzinātājas -Gunita Mežīte , Elvita Melngaile Auklīte Ligita Mežīte.  

Priecājamies par krāsainajām rudens lapām. Miķeļdienā degustējām rudens veltes. 

Ar karti rokās meklējām dārgumus Helovīnā. 
Atzīmējot Latvijas 102. dzimšanas dienu, gata-

vojām kūkas, un spēlējām izzinošas spēles .         

Avīzi sagatavoja: Sintija Šķēle, Elīna Aleksa Ločmele, Elfa Bormane, Artis Pommers.  
Ārštata korespondenti—priekšmetu skolotāji.  

Maketēšana—sk. I.Strode 


