Kabata
Degumnieku pamatskolas avīze

Novembris/decembris2019(28)

Klāt Adventes jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Aizdegtas pirmās Adventes sveces un skolā sākas pārdomu un mīlestības laiks, kas mijās ar mēģinājumiem, dziesmām, dejām
un pārbaudes darbiem.
Rudens brīvdienas aizlidoja kopā ar krāsainajām rudens
lapām.
Skolā norisinājās Karoga svētki, kur katra klase nodeva
savu solījumu, lai visa mācību gada garumā to sevī realizētu.
Arī šogad skolā turpinājās jau daudzu gadu garumā ieviestā tradīcija—Pirmklasnieku pieņemšana pie skolas vadības.
Ar skanīgajām karavīru dziesmām sagaidījām Latvijas
101.dzimšanas dienu. Klases mēģināja izprast karavīru
dziesmas. Katra klase veidoja filmu par dziesmu noskaņu,
manierēm, tapšanu un būtību. Filmas tapa dažādās vietāsbibliotēkā, skolā, ‘’Liepsalās’’, muižas drupās, pie vecās
skolas u.c.
Nozīmīgākais notikums šajā laika posmā skolas dzīvē bija
skolas prezidenta pārvēlēšanas. Vēlēšanas notika 2 kārtās.
Līdzpārvaldē ievēlēja 13 skolēnus, bet uz prezidenta kandidatūru izvirzīja 7 jauniešus. Par prezidenti kļuva Keita
Kruglova (8.kl.). Paldies sk.Mudītei Bodžai un 4.klases skolēniem – S.Baltajai, A.Brokai, P.Lukšai, L. Pommerei un N.
Sproģim par nopietni un atbildīgi organizēto vēlēšanu procesu. (Interviju ar bijušo un esošo prezidenti lasiet šajā avīzes
numurā).
8.un 9.klases skolēni kopā ar audzinātāju Ināru pabija uz
hokeja spēli Rīgā. Visiem ļoti patika! Tā bija lieliska iespēja
klasēm saliedēties un labi atpūsties no mācību procesa.
Ļoti interesants bija karjeras izglītības brauciens. 5.9.klases skolēni kopā ar audzinātājām ceļoja uz Valmieru.
Apmeklējām Valmieras tehnikumu, VOC (Valmieras olimpisko centru), Vidzemes TV. Uzzinājām daudz ko jaunu un
ar interesi piedalījāmies un klausījāmies .
Skolas somas projekta ietvaros 1.-4 .klase devās uz Madonu, lai noskatītos izrādi ‘’Mazā raganiņa’’. 5.-9.klases Cēsīs
baudīja izrādi, kas bija pēc S.Edžus motīviem ‘’Dullais
Dauka’’. Izrāde saucās ‘’Dullais’’, kas bija ļoti aktuāla jauniešiem. Pēc izrādes apmeklējām muzeju. Visiem ļoti patika.
Turpinām cītīgi iesaistīties Veselības projektā. Šoreiz darbojāmies ar psiholoģi Margaritu Broku , smilšu terapeiti
Inesi Kolneju un tikāmies ar olimpieti, vieglatlēti un treneri
Guntu Vaičuli.
Cītīgi gatavojamies Baltajam Rītam un iestudējam lielo
lugu.
Gaidām Ziemassvētku egles vakaru, balli un brīvdienas!
Izbaudiet baltumu laukā (jā tāds ir) vai arī ķeriet katru
skaisto mirkli, ko piedāvā šis gadalaiks un atcerieties, šis ir
piedošanas un mīlestības laiks, tāpēc salabstiet un neturiet uz
nevienu ļaunu prātu.
Tiekamies nākošajā numurā, jau nākamajā gadā!
Sintija Šķēle

Tu esi cilvēks – Tev ir jāsapņo,
Tu esi cilvēks – Tev ir jālido.
Īpaši tagad, kad tik daudz darba un maz laika…
Uz Ziemassvētkiem jāiet kājām – Pa skaistu, baltu ceļu,
Kurš ved uz gaismu –
Nebeidzamu gaismu.
Ar vismazākā sniega baltumu mūsu mājās un sirdīs
ienāk Ziemassvētku mierpilnais ritums. Skolas bērnos virmo neskaitāmu darāmo darbu virknējums, jo gada laikā
aizsākto gribas noslēgt ar padarīta darba un gandarījuma
sajūtu. Skolotāju prātos aizvien lielāku vietu ieņem atbildes meklējums daudzajiem jautājumiem – kā atrast vajadzīgo pieeju, kā pareizi aicināt un mudināt, kā pārliecināt
par spējām un varēšanu?
Ziemassvētku laiks ir gaišu domu un labu darbu laiks.
Meklēsim sevī spēku un laiku labajam un cēlajam, un tad
arī zem mūsu eglītes Ziemassvētku vecītis būs sarūpējis
pārsteigumu sirdij, prātam un dvēselei. Savās domās kaut
uz brīdi pabūsim kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem esošiem
un bijušiem kolēģiem, draugiem un domubiedriem, varbūt
iespēju robežās apciemosim viņus un dāvāsim atkalredzēšanās prieku.
Lai silti, sirsnīgi un mīļi Ziemassvētki un
prieka pilns un dāsns Jaunais gads!
Skolotāju kolektīvs

Aicinām apmeklēt!
Degumnieku pamatskolā

Baltais rīts

16.decembrī plkst.10:00

Eglītes vakars
20.decembrī plkst.19:00

darbosies kafejnīca ‘’Pie Skaidrīte’’
Balle kopā ar grupu ‘’Ivarmīns’’
Laipni aicināti,
vecvecāki, vecāki, bijušie pedagogi
un absolventi!
SKOLĀ DARBOJAS PASTS!!!

Raksti apsveikumus un iepriecini
skolasbiedrus , skolotājus un darbiniekus!

2.lapa

Kārlis Bārbals: eglīte, dzejolis vecītim, pipar kūku smar ža
un ģimene.
Marta Veisa: pr ieks, dāvanas, mīlestība, ģimene, dekor ācijas un kopābūšana.
Džastins Kuzans: pacienāt vecīti ar pipar kūkām, sakār tot
un sarotāt māju.
Reinis Strods: eglīte, pr iekšnesumi, dāvanas, dziesmas, dzejoļi un vecītis, vakars pie vecvecākiem.
Sandra Kāpnere: izr otāt eglīti, zvaigzne eglītes galā, vēstule
vecītim.
Džesika Zepa: dāvanas un pipar kūkas.
Kārlis Krastiņš: izr otāt eglīti un pagatavot dāvanas.
Toms Šķēls: eglīte, dāvanas, sniegs, siltums telpās.
Silvestrs Suhanovs: sniegs, uztaisīt apsveikumus vecākiem.
Artūrs Lazda: eglīte, dāvanas, pipar kūkas, sniegs un pīr āgi.
Gustavs Aizpurvs: dr augi, pr ieks, ģimene.
Samanta Baltā: mājas dekor ēšana, meklēt Ziemassvētku
vecīša pēdas, piparkūku smarža, katram ģimenes loceklim savs
eglītes rotājums, radinieku ciemošanās, dāvanu gatavošana.
Nadīna Nagle: mīlestība, ģimene, dāvanu saņemšana ār ā pie
eglītes.
Līga Pommere: ģimenes tr adīcijas, samīļošanās, pīr āgu cepšana, Ziemassvētku dziesmu klausīšanās, galda klāšana.
Jānis Bārbals: piedošanas laiks, ciemošanās pie omes.
Paula Lukša: mandar īnu smar ža, dāvanas, eglīte, pipar kūku cepšana, brīnumsvecītes, istabu rotāšana, vēstule vecītim.
Anna Broka: dziesmas, spēles, svecītes eglītē.
Sandis Lazda: mandar īni un 9 ēdieni.
Nauris Sproģis: pr iecīgas domas un br īnumi.
Kaspars Lazda: dāvanu pir kšana.
Sintija Šķēle: kopābūšana, eglīte, ģimenes satuvināšanas,
lampiņas, rotājumi.
Artis Pommers: egles r otāšana, dāvanu atsaiņošana, sveču
gaisma, filma ‘’Viens pats mājās’’.
Elfa Bormane: pr ieks, kopābūšana, dzejoļi, sniegpār slu gr iešana.
Līva Peka: mandar īnu ,pipar kūku ,eglītes un kanēļa smar ža,
braukšana uz baznīcu, pupas, cūkas šņukurs, dāvanu apmaiņa.
Samanta Ūbelīte: Ziemassvētku filmas un dziesmas.
Nikola Puška: dāvanu laiks un dziesmas.
Alekss Kozulis: lasām svētgr āmatu, ēdam dievmaizītes.
Ikars Litke: mīlestība, kopābūšana, r adu viesošanās.
Aksels Kozulis: meitenes sapoš māju, puiši dodas pēc eglītes.
Rainers Zondars: eglītes smar ža, pipar kūkas, omulīgums, pelēkie
zirņi, ģimene kopā.
Keita Kruglova: mandar īni un silta māja.
Artūrs Stalīdzāns: laime un mīlestība.
Ričards Krams: eglīte, dāvanas
Kārlis Strods: svētku kopā svinēšanas laiks, dāvanas, pipar kūku
dekorēšana, dzejoļi, ģimenes brauciens pēc eglītes.

‘’Kabata’’

‘’Kabata’’
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Meitenes—prezidentes

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā mūsu skolā
notika skolas prezidenta vēlēšanas. Skolas līdzpārvaldē ievēlēja 13 skolēnus no 4. līdz 9.klasei, bet uz
prezidenta kandidatūru izvirzīja 7 jauniešus. Par prezidenti kļuva astotās klases skolniece Keita Kruglova. Uz sarunu aicinājām nu jau bijušo skolas prezidenti Sintiju Šķēli un jaunievēlēto prezidenti Keitu.

Saruna ar SINTIJU!

Kurā gadā tevi ievēlēja par skolas prezidenti?
Mani ievēlēja 2016.gadā
Vai tu atceries, ko tu solīji kā skolas prezidente un, vai to
izdevās realizēt?
Es neatceros ko solīju, bet man liekas, ka neizdevās to realizēt pilnībā.
Vai atceries kādas tev bija sajūtas, kad uzzināji, ka esi
prezidente?
Es biju šokētu un es tajā brīdi negribēju būt prezidente, jo mācījos vēl tikai sākumskolas klasē.
Vai tu sniegsi palīdzību jaunajai skolas prezidentei?
Protams, ka sniegšu palīdzību. Keita ir ne tikai skolas prezidente ,kuru atbalstīšu, bet arī mana draudzene, kurai nekad
neatteikšu padomu.
Tu turpināsi darboties skolas līdzpārvaldē?
Jā, kādu laiku vēl turpināšu darboties līdzpārvaldē.
Kādam ir jābūt skolas prezidentam?
Skolas prezidentam jāmāk sevi iznest uz āru, jābūt drosmīgam un komunikablam.
Ko māca šis amats (pienākums)?
Šis amats māca nekautrēties, būt drosmīgam un iemāca komunicēt ar cilvēkiem.
Vai pēc vairākiem gadiem – vidusskolā- tu atkal piekristu
būt prezidente?
Domāju, ka nē.
Kā tu sacerēji prezidentes uzrunas? Kas tevi atbalstīja un
iedvesmoja?
Es pati sacerēju runas, drusciņ piepalīdzēja mamma un skolotāja Edīte. Mani iedvesmoja internets un tur izlasītās citu prezidentu runas.

ĀTRIE JAUTĀJUMI SINTIJAI:
ZIEMA VAI VASARA
SUNS VAI KAĶIS
MELNS VAI BALTS
DIENA VAI NAKTS
ZEMENES VAI MELLENES
ARBŪZS VAI MELONE
ROZES VAI LILIJAS
ĀBELE VAI ĶIRSIS
LAUKI VAI PILSĒTA
TĒJA VAI KAFIJA

Saruna ar KEITU!
Kādas bija sajūtas kad paziņoja ka tu esi ievēlēta par skolas prezidenti?
Sajūtas bija ļoti pārsteidzošas, jo likās, ka nekļūšu par skolas
prezidenti, bet ,kad kļuvu tad likās, ka esmu kļuvusi par labāku cilvēku.
Kādi ir priekšlikumi ko tu vēlies ierosināt Degumnieku
pamatskolā?
Es skolā vēlētos ieviest vairāk sporta pasākumus un vairāk
izklaides svaigā gaisā.
Vai tu lūgsi palīdzību iepriekšējai skolas prezidentei?
Es noteikti lūgšu palīdzību Sintijai ,jo būs daudz tādu jautājumu, uz kuriem es nezināšu atbildi un es domāju, ka viņa man
neatteiks palīdzību.
Vai lūgsi palīdzību arī skolas līdzpārvaldei?
Protams, lūgšu palīdzību skolēnu līdzpārvaldei, jo skolas prezidents nevar pastāvēt bez skolēnu līdzpārvaldes.
Ko plāno mainīt sevī?
Mainīšu sevī dažas rakstura īpašības un attieksmi pret citiem.
Kādā īpašībām ir jāpiemīt skolas prezidentam?
Skolas prezidentam ir jābūt jaukam, smaidīgam, atbildīgam
un neatlaidīgam. Un es domāju ka man šis īpašības piemīt.
Vai esi plānojusi kaut ko mainīt savā ikdienā?
Es domāju mainīt savu uzvedību, jo man ir jārāda priekšzīme
citiem un vairāk novērtēšu citu cilvēku domas.

Intervijas sagatavoja Elīna Aleksa Ločmele

ĀTRIE JAUTĀJUMI KEITAI:
ZIEMA VAI VASARA
SUNS VAI KAĶIS
MELNS VAI BALTS
DIENA VAI NAKTS
ZEMENES VAI MELLENES
ARBŪZS VAI MELONE
ROZES VAI LILIJAS
ĀBELE VAI ĶIRSIS
LAUKI VAI PILSĒTA
TĒJA VAI KAFIJA
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Projekti turpinās

‘’Kabata’’

‘’Skolas soma’ ’projekta ietvaros
Degumnieku pamatskolas 1.4.klašu skolēni noskatījās izrādi
‘’Mazā Raganiņa’’, kura tika izrādīta Madonas kultūras namā
26.11.2019 Skolēni par izrādes
apmeklējumu un piedzīvoto izrādē raksta pozitīvas atsauksmes
un zīmējumos pauž izrādē piedzīvoto.
Šī izrāde ir par izvēlēm. Mazā raganiņa vēl ir ļoti jauna, viņai ir tikai 127 gadi. Kādu dienu viņa nonāk izvēles priekšā - ir jāsaprot, kas tad īsti ir labas ( pozitīvas) un kas ir nelabas ( negatīvas) lietas. Vai labās
lietas tiešām ir labas, vai tomēr ne... Kad rodas šis
jautājums, pat burvestības īsti nepalīdz atrast pareizo
atbildi, tādēļ labi, ka blakus vienmēr ir gudrais
draugs krauklis Abrakss, kurš zina visu... gandrīz visu.
Skolēniem ļoti patika šī izrāde, bija arī pamācība ,kura noteikti noderēs ikdienā .
Savukārt, 5.-9.klašu skolēni 25. novembrī devās mācību ekskursijā. Cēsīs Pasaules latviešu biedrības namā noskatījās izrādi ‘’Dullais’’( Kristas Burānes darbs), kuru režisors Mārtiņš Eihe veidojis mūsdienīgi pēc Sudraba Edžus ‘’Dullā Daukas ‘’motīviem. Izrādē notikumu atstāts, atbildes uz neskaitāmiem, izzinošiem jautājumiem, kurus uzdod Dullais. Patiesa un audzinoša ir aktieru
Ģirta Rāviņa, Emīla Krūmiņa, Annas Āboliņas un Lienas Šmukstes skatuves kultūras un izrādes galvenās
domas nodošana skatītājiem. Var jau būt, ka mūsdienās uz visiem jautājumiem var atrast atbildes internetā...Kas ir aiz horizonta? Kur saule paliek, kad iegrimst jūrā un ,kā tā atkal no rīta ir pie debesīm?
Noskatoties šo izrādi uzaust doma, cik ļoti gribētos, lai mūsdienās neatraujamies no zemes pamatīguma un
nepazaudējam savos bērnos, starp daudzajām labajām lietām ,ko ieguldām, trīs klasiskās vērtības: iecietību,
loģisku spriedumu un sirsnīgu attieksmi.
Skolas somas projekts turpinās arī mācību gada otrajā semestrī.
Skolas somas projekta koordinatore Degumnieku pamatskolā Edīte Zaube

Šoreiz projekta tēma: ‘’Tātad, Atkarībām nē!’’
Veselības projekts ‘’Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem’’
Nr. 9.2.4.2/16/I/092 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei’’
Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja pārdomāt par ikdienas režīmu, savām prioritātēm un arīdzan par saviem netikumiem. Ko darīt
un kā darīt labāk ,lai savu ikdienu dzīvotu pozitīvā un veselīgā ritmā? Kā savu
dzīvesveidu padarīt pēc iespējas tīkamāku un veselīgāku?
Ar psiholoģi M.Broku
Pirmkārt, iemācīties rast mieru
un noticēt, ka pozitīvais vispirms jāraida pasaulē un , ja
katrs būs pozitīvs visos sīkumos, pazudīs savtīgais un garlaicīgais ,kas iedzen cilvēku
strupceļā un liek pievērsties
neveselīgajam gan garīgajā ,gan fiziskajā izpausmē. Projekta virsmērķis- izglītojoši
labie prakses piemēri un aktīva
darbība ( p/s aizdomāties, salīdzināt, veidot, pārsteigt ar savu
praktisko darbošanos u.c. netradicionālas aktivitātes).
Ar olimpieti G. Vaičuli Projektā bija iespēja tikties ar
fantastiskiem cilvēkiem un sava
aroda profesionāļiem:
Rīgas Stradiņa universitātes
Ar smilšu terapeiti I.Kolneju
profesore Rudīte Koka
Smilšu terapeite Inese Kolneja
Lektore, psihologs- Margrieta Broka
Olimpiete ,vieglatlētikas trenere Gunta Vaičule
Nodarbībās iegūtais sekmēs skolēnus lietderīgi un veselīgi plānot savu dienas
režīmu, ja ir plāns un nodarbošanās, nerātnībām neatliks laika.
Lai esam veselīgi pārņemti un saulaini aktīvi!
Veselības projekta koordinatore E.Zaube

Turpinājums par projektiem mūsu skolā!

‘’Kabata’’
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KARJERAS IZGLĪTĪBA, Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Turpinām apgūt
Re TV studijā
profesiju pasauli.
Jo vairāk zināsim,
jo gudrāku izvēli
izdarīsim.
25. novembrī 5.-9.
klašu skolēni devās uz Valmieru. Pasākumā ”Mana profesija”, kas notika Karjeras
izglītības projekta ietvaros, bija iespēja izzināt nākotnes profesijas,
tādas kā mehatronika, robotika, IT, mēdiji un ar sportu saistītās profesijas. Apmeklējām Valmieras IT un dizaina tehnikumu. Šeit skolēniem bija iespēja sevi izvērtēt, saprast, kāpēc ir svarīgi apgūt matemātiku , fiziku un angļu valodu, iepazīt skolas uzņemšanas noteikumus, sadzīvi.
Apmeklējām Vidzemes televīziju „Re TV”, skolēni iejutās TV diktora profesijā, uzzināja
par mēdiju profesijām un izglītības iespējām. Iepazina raidījuma veidošanas aizkulises, grūtības, ar kādām saskaras raidījumu veidotāji
VOC noskaidroja, kādas profesijas šeit tiek nodarbinātas, ko dara sportists pēc
sporta karjeras noslēgšanas, kādas ir viņa iespējas. Apskatījām BMX trasi.
Arī vecāki kopā ar bērniem var iepazīt „Profesiju ”, uzzināt par skolām
VIAA mājas lapā ”Profesiju pasaule”, NIID mājas lapā ir iespēja izpildīt interešu testus un pārrunāt ar bērnu.
Skolā darbojas individuālo konsultāciju pedagogs Ināra Kiukucāne, iepriekš
jāpiesakās: /tel: 27159450/.
Tā ir iespēja skolēnam individuāli konsultēties par savu nākotnes profesiju,
mērķiem.
BMX trasē

Lai Adventes laikā brīnums pieskaras katra sirdij!
Pedagogs karjeras konsultants Ināra Kiukucāne

Pēc lampiņu drudža
Reiz kādā jaukā Vecgada vakarā visur mirgoja lampiņas, it
kā tām būtu piemeties lampiņu drudzis, kuru nevar izārstēt. Garām mājām brauca Salavecītis ar briedi un dāvanu maisu azotē.
Brauca viņš nepamanīts un klusi. Visās mājās viesojās saticība,
mīlestība un kopā būšana.
Ārā sniga sniedziņš, balts kā vissmalkākie milti. Ceļš bija ļoti
slidens, tāpēc visi brauca ar Salavecīša dāvinātajām ragaviņām.
Ziemassvētku vakarā katram uz pleca sēdēja sargeņģelis ,tāpēc
nenotika nekas slikts.
Es visiem novēlu tikai labu šajos saticīgajos svētkos!
Gvido Ūbelītis(5.kl.)
***
Viss tik skaists un jauks
Ziemassvētki
Ziemassvētki ir jau ceļā
Kā no gleznas nogleznots:
Mieru dvēselēs rast.
Visur smalki spīd pārsliņas,
Ar
Adventes laiku miers
Kas no mākoņmalas izvēlās
Katrai
sirdij tiek pausts.
Mums visiem prieks, jo patīk sniegs!
Katram klusības mirklis.
Tik skaisti, skaisti apsnigusi
Adventes laikā dots
Stāv ceļa malā eglīte.
Iestūrēt siltuma brīžos,
Zem tās guļ mana dāvana
Mūžību vainagot.
Tur paslēpies balts zaķītis.
Debesu liedagi sniegos,
Nikola Puška (7.kl.)

Sniegpārslas uz zemi krīt,
Ziemassvētki ir jau ceļā
Pasauli sasildīt.

Jurita Radziņa(8.kl.)
***
Kad zvaigznes debesīs mirdz ilgāk un
mandarīni garšo labāk,
Tad nāk Tavs Ziemassvētku gars!
Bet es jūtu, ka nav vēl viss, jo neesmu redzējis ziemas baltumu
Un sniega piepūstas debesis.
Lai Tev laimīgs Ziemassvētku gars!
Alekss Kozulis(6.kl.)
Apkopoja latviešu valodas skolotāja Dace Koļesņikova

Vai Tu zini cik daudzveidīga ir
Latvijas putnu pasaule?

Degumnieku pamatskolā 4. decembrī viesojās
ornitologs Agnis Bušs.
6. -9. klašu skolēniem tika radīta iespēja piedalīties LOB izglītības programmas "Putni un mēs" aktivitātē - nodarbībā "Mežs ir mājas: dobumainie koki"!
Skolēni varēja iepazīties ar dobumainajiem kokiem, to nozīmi mežā un ārpus tā, to apdzīvotājiem,
veidošanās
gaitu un citiem noslēpumiem. Ornitologs ne tikai
stāstīja
par
dobumainajiem kokiem,
bet arī rādīja
tieši šai nodarbībai radītus video un
ilustrācijas, kā
arī tika atvēlēts laiks kopīgai diskusijai ar skolēniem.
Mūsu domas:
ieguvām jaunas zināšanas par dzeņu sugām, to
dzīvesveidu, ieradumiem; mācēsim labāk atpazīt
putnus dabā;
daudz uzzinājām par pūcēm un viņu barību, ka
apodziņš veido sev “pieliekamo”;
noteikti vairāk pētīsim putnus;
šīs zināšanas varēšu izmantot sarunās ar tēti
par mežu.
ieinteresēja pētīt un vērot putnus daudz vairāk;
Atziņa: Cilvēks var daudz sadarboties ar
putniem un putni daudz dot cilvēkam!
Vai Tu izzini putnu pasauli un palīdzi tiem? Sāc
jau šodien!
Dabas zinību skolotāja Mudīte Bodža

6.lapa

‘’Kabata’’
Cālēniem brīnumiem pilns laiks

Cik laikapstākļiem mainīgs mums aizvadīts šis gads, tik
krāsains un zināšanu pilns tas bijis “Cālēnu” grupiņai. Laiks rit
vēja spārniem. “Cālēnu” grupiņā tik daudz dziesmu izdziedāts,
tik daudz darba padarīts. Ar jauniegūtajām zināšanām “Cālēni”
braši iesoļos jaunajā gadā, lai iepriekš apgūto varētu nostiprināt, pilnveidot un papildināt. Bet līdz tam, mums vēl jāizdzīvo
brīnumiem pilns laiks, kas katram bērnam ir īpašs.
Miers un saticība, prieks un labestība. Šīs izjūtas pieder
Ziemassvētku laikam. Ienākot katrā mājā un katrā sirdī, kas
ļaujas notikuma burvībai. Noticēt tam brīnumam un dalīties
labajā, radot prieku līdzcilvēkos.
Padarīsim šo pasauli labāku!
Brīnumiem pilnus Ziemassvētkus un Laimīgu jauno gadu !
Pirmsskolas skolotāja Egita Lutere.

Mēs, 8. un 9.klases skolēni,
kopā ar audzinātāju Ināru Kiukucāni , 12. novembrī devāmies uz hokeja spēli arēnā
"Rīga". Tur skatījāmies spēli
"Dinamo Rīga" pret "Salavat
Julajev Ufa". Emocijas bija
neaprakstāmas, daudz savādākas nekā skatoties pa TV. Neskatoties uz to, ka "Dinamo Rīga" zaudēja, mājup devāmies
pacilāti. Šādi izbraucieni palīdz
iepazīt līdzcilvēkus no cita redzes leņķa, saliedē un iedvesmo jauniem piedzīvojumiem un
idejām.
Elīna Aleksa Ločmele

Avīzi veidoja Sintija Šķēle un Elīna Aleksa
Ločmele, sadarbojoties ar ārštata
korespondentiem.
Datorsalikums un maketēšana sk. I. Strode

Pētām, izzinām un darbojamies
Esam 11
zinātkāri un
azartiski Sauleszaķēni. Šie
trīs mācību
mēneši paskrējuši vēja
spārniem. Izbaudījām krāsaino rudeni
ar visām tā
gadskārtu ieražām. Miķeļos - gājām uz
Līdakalnu, atstāt cienastu zvēriņiem. Mārtiņos – klājām svētku galdu, gatavojot dārzeņu salātus.
Atpūtā
devās,
mūsu mīļā audzīte,
Rita
Stafecka
un Sauleszaķēnu
pulciņam
pievienojās, tikpat
jauka
audzīte
Arnita Sovetova.
Atzīmējām Latvijas valsts svētku nedēļu, kuras ietvaros, uzstājāmies svinīgajā pasākumā „Sirdspuksti Latvijai”. Piedalījāmies smilšu terapijas nodarbībā, kuras gala rezultātā, izveidojās
krāsainas
glezniņas.
Piedalījāmies konkursos
„Uzliec
pauzi
plastmasai” un
„Pūcītes 4
olimpiādē”.
Mācību
darbā balstāmies uz
kompetenču pieeju, kurā bērns ir pētnieks un darītājs. Pētām,
izzinām un darbojamies. Pašlaik Sauleszaķēni aktīvi gatavojas
Ziemassvētkiem. Rotājam telpas, dziedam, dejojam, uzvedam
ludziņu „Ziemassvētki peļu ciemā”.
Sauleszaķēni visiem vēl - lai svētku mirdzumā dzimst mīlestība, cerība un ticība jauniem darbiem un sapņiem!

Audzinātājas Gunita Mežīte un Arnita Sovetova

