Degumnieku pamatskolas avīze

Kabata

Aprīļa 2.puse –jūnija 1.puse 2017(16)

Labdien, lasītāj!

Mūsu absolventi: (no kreisās) Arvis Bonda, Dagnis Dreimansi, Toms Jaudzems, sk.Zita Juste, Linards Jansiņš,
Ralfs Bormanis. Edgars Graviņš pasteidzās aizceļot.

Mācību gads noslēdzies….

Pienenes un ķiršu koki jau pārziedējuši, un skolas gads arī ir nemanāmi noslēdzies.
Vēl pēdējā mēnesī paspēts paveikt tik daudz – pabūts Madonā uz skolotāju un
skolēnu godināšanas pasākumu, aizvadīta Ģimenes diena skolā, izskanējuši Zvaniņa
svētki, apmeklēta skolu avīžu veidotāju tikšanās, izlaidumi dažādās izglītības pakāpēs, brīvdabas stundas un daudzas citas aktivitātes.
Šajā gadā esam paveikuši ļoti, ļoti daudz-esam godam popularizējuši skolas vārdu
starpnovadu un valsts mēroga konkursos, olimpiādēs, pasākumos un cītīgi mācījušies, kā arī ļoti, interesanti aizpildījuši laiku pirms un pēc stundām, cits - pildot
mājas darbus, cits iemācoties kaut ko vēl mājās vai stundas neapgūtu, cits - vienkārši atpūšoties.
Skolas gadu pabeidzām ar jaunsargu sagatavotu varenu spraigu orientēšanos pa
Degumniekiem.
Nemanot pienāca mirklis, kad mūs devītie, šogad seši braši zēni, saņēma apliecības
par pamatizglītības iegūšanu.
Tad nu tiksimies vēji lapas, kad dzen, sapņus par nākotni vīsim... Un skaitām puķēm rokās atkal uz skolu nāksim.
Paldies skolotāji, skolasbiedri un mūsu avīzes lasītāji par burvīgo
gadu!

2016./2017.mācību gads Degumnieku pamatskolā bijis ražīgs un panākumiem bagāts mācību un audzināšanas darbā. Par to liecina skolēnu sasniegumi mācību darbā ikdienā un noslēdzot mācību gadu. Saskaņā ar Iekšējās
kārtības noteikumiem „Par Uzslavas rakstu izteikšanas un Īpašo liecību
izsniegšanas kārtību Degumnieku pamatskolā”, klašu grupā no 4.-8.kl.
„Sudraba” liecību saņēma viens skolēns, „Bronzas” liecību- 5 skolēni,
klašu grupā no 1.-3.kl. Atzinību par labām un teicamām sekmēm saņēma
11 skolēni.
2017.gada 9.maijā Madonā norisinājās mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāju godināšana. Pasākumu pārstāvēja 13 Degumnieku pamatskolas
skolēni, 7 vecāki un 5 pedagogi. Pārstāvētie mācību priekšmeti: matemātika, ģeogrāfija, bioloģija, vēsture, sports, interešu pulciņš-dambrete. 1.-4.kl.
grupā A. Kozulis ( 3.kl.) un 5.-9.kl. grupā R. Bormanis (9.kl.) piedalījās
vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs starpnovadā, startēja reģionā un
pārstāvēja Degumnieku pamatskolas vārdu arī valsts līmenī. Aizvadītajā
mācību gadā piedalījāmies visās mācību priekšmetu olimpiādēs, izņemot

Redaktore Linda.

Nominācijas sadalītas

Lai arī šobrīd viens no galvenajiem informācijas avotiem ir internets, laukos arvien cieņā ir arī drukātā prese, tostarp skolu avīzes.
Lai pilnveidotu to veidotāju - skolēnu - zināšanas žurnālistikā,
Madonas novada Lazdonas pamatskolā aizritējušas mācības un
skolu avīžu veidotāju tikšanās un apbalvošana. Tajās plašāku ieskatu par žurnālistikā iesaistīto profesiju specifiku guva gan Madonas,
gan Cesvaines gana Lubānas novada skolu avīžu veidotāj. Ne tikai
skolotāji, bet arī bērni atzīst, ka darbojoties žurnālistikā nepieciešamas visdažādākās prasmes. Tomēr, tikai veicot uzdevumus praktiski, jaunieši var izprast, kā darboties un vai vispār mēdiju joma ir tā,
kura varētu viņus interesēt nākotnē. Tādēļ bērnu gatavotās un konkursam iesniegtās skolas avīzes vērtēja un pasākumā piedalījās
dažādu mediju pārstāvji. Viens no viņiem - Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists, fotogrāfs, Dāvis Veckalniņš aicināja jauniešus fotografēt, līdztekus sniedzot vērtīgas atziņas par iegūtajiem attēliem, to apstrādi, kā izmantot gaismu un kā
veidot portretus.
Šogad, pēc neatkarīgās žūrijas vērtējuma, gada labākās skolas
avīzes tituls piešķirts Madonas valsts ģimnāzijai, kas vadoties pēc
tradīcijas, nākamgad konkursantus uzņems savā skolā.
Mūsu skolas avīzīte ieguva nomināciju ‘’Labākā intervija’’.
Paldies visiem skolas avīzes veidotājiem un ārštata korespondentiem.
Avīzes ‘’Kabata ‘’redaktore Linda Kalniņa

Zēni –vokālisti
tiekas atkal

vācu valodas un fizikas (9.kl.)olimpiādēs, kopumā Degumnieku pamatskolu mācību priekšmetu olimpiādēs pārstāvēja 22 skolēni. Aktīvi tika apmeklētas ne tikai mācību priekšmetu olimpiādes, bet arī iesaistījāmies dažādos
klātienes un neklātienes konkursos, gūstot panākumus un pieredzi. Lepojamies ar godalgoto vietu ieguvējiem skolas mācību priekšmetu olimpiādēs
un skolēnu sasniegumiem ārpus skolas.
Paldies pedagogiem par darbu ar ikvienu skolēnu, saskatot un pilnveidojot viņa stiprās puses un talantus.
Paldies vecākiem par atbalstu, motivējot savus bērnus arvien augstākiem
sasniegumiem!
Paldies Ošupes pagasta pārvaldei par atbalstu.
Lai visiem jauka un saulaina vasara, atpūtieties, lasiet grāmatas, paplašiniet savu redzesloku, smelieties spēkus jaunam darba cēlienam!
Ar cieņu, Degumnieku pamatskolas direktore D.Rubene.

2017.gada 29.aprīlī atkal
skanēja Aiviekstes krastos ierastās lakstīgalu
balsis, jo Lubānas novada Meirānu Kalpaka
pamatskolā notika Jānim
Zāberam veltīts zēnu
vokālistu konkurss
"Aiviekstes lakstīgalas 2017". Konkurss pulcēja 41 dalībnieku no
19 dažādām Latvijas skolām., dienas laikā tika izdziedātas ap 100
dziesmas. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrijas komisija
piecu cilvēku sastāvā: žūrijas priekšsēdētājs Dainis Kalns, operdziedātāji Kārlis Miesnieks, Ansis Sauka, Aleksandrs Zeimuļs –
Priževoits un Lubānas novada domes kultūras nodaļas vadītājs
Jānis Kļaviņš.
Mūsu skolu konkursā pārstāvēja četri dziedoši puiši—Renārs Zondars (6-8 g.v. gr.) , Rūdolfs Iesaliņš un Aksels Kozulis (9-11
g.v.gr.) un Ralfs Bormanis (16-18.g.v.gr.).
Diplomus par 3.vietu savās vecuma grupās ieguva Renārs un Ralfs.
Esam ļoti lepni par mūsu puišu sniegumiem.
Paldies vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu.
Mūzikas skolotāja Ineta Strode

Lielā intervija

Laiks absolventiem
Degumnieku pamatskolas milzīgais patriotisms, spēcīgās un nesalaužamās tradīcijas, vienmēr izdevušies, sirdsmīļi pasākumi, garas pēcpusdienas, gatavošanās olimpiādēm un konkursiem,….Kā man pietrūks šīs skolas, pat tās gaiteņu, jo tie vienmēr skaisti izrotāti. Visa skolas darbojas kā vienots mehānisms, j viens zobratiņš izkrīt, var izmainīties vai pat izjukt visa sistēma. Mēs katrs esam svarīgs un katrs esam atšķirīgs, tāpēc nav nekas jādara uz to—kurš ātrā vai kurš labāk. Mums katra ir
jānosprauž savs mērķis un tas jāsasniedz, neskatoties uz to, vai tas ir augstāks vai zemāks kā citiem. Ir daudz lielu un gan mazu sasniegumu , bet visi ir svarīgi! Tā, mirkli pirms skolas absolvēšanas domāja devītklasnieki. Aicinājām viņus uz sarunu.
Ar ko atmiņā tev paliks šī skola?
DAGNIS: Man šī skola paliks atmiņā ar labiem draugiem, ar labiem un gudriem skolotājiem, ar lielu un labu sporta zāli.
ARVIS: Man skola paliks atmiņā ar interesantajiem pasākumiem un labajiem cilvēkiem.
TOMS: Ar to ka nomācījos visus gadus jauno bērnu dārza laikiem.
RALFS: Šī skola man noteikti paliks prātā ar savu patriotismu, ar saprotošajiem skolotājiem, pirmajiem sasniegumiem un draugiem.
LINARDS: Šī skola man paliks atmiņā ar skolotājiem, sporta zāli un Skaidrītes garšīgajām pusdienām .
EDGARS: Ar labām pusdienām .
Kā tev skolā pietrūka?
DAGNIS: Man viss vairāk pietrūka bijušo skolotāju, kuri aizgāja prom , jo arī viņi bija man mīļi.
ARVIS: Man skolā pietrūka vēl vairāk sporta stundu, jo sports man ir iedvesmas avots, uzsākot darīt ko jaunu.
TOMS: Man nepietrūka nekas, viss bija kā vajag.
RALFS: Visos mācību gados klasē bijām tikai puiši, tā kā pietrūka arī kādas meitenes.
LINARDS: Netikām sporta zālē tik bieži kā kārojās.
EDGARS: Lika miegam.
Ko no šī skolas gribētu paņemt uz nākamajām skolām?
DAGNIS: Es gribētu paņemt uz citu skolu līdzi zināšanas un pieredzi, ko esmu guvis šajā skolā .
ARVIS: No šī skolas gribētu paņemt līdzi iegūtās zināšanas.
TOMS: Protams, zināšanas un skolotājas.
RALFS: Uz nākamo skolu es vēlētos līdzi paņemt šīs skolas spēcīgās tradīcijas, un arī bezgala garšīgās pusdienas, ko katru dienu
mums gatavoja skolas pavārīte Skaidrīte.
LINARDS: Uz nākošo skolu es gribētu paņemt dažus skolotājus.
EDGARS: Neko konkrētu, varbūt atmiņas.
Tavi mīļākie mācību priekšmeti skolā?
DAGNIS: Man vismīļākie mācību priekšmeti ir bijuši : mājturība, sports, vizuāla māksla.
ARVIS: Mani mīļākie mācību priekšmeti ir sports un mājturība.
TOMS: Mūzika, mājturība, sports.
RALFS: Man patika visi mācību priekšmeti, tomēr mani mīļākie priekšmeti bija bioloģija, ģeogrāfija, ķīmija un mūzika.
LINARDS: Skolā man vismīļākais mācību priekšmets bija mājturība .
EDGARS: Sports .
Vai vēlies atklāt savus nākotnes plānus? Kur plāno mācīties? Par ko?
DAGNIS: Es savus nākotnes plānus saistīšu ar lauksaimniecību, iešu mācīties uz Jēkabpils Agro biznesa koledžas, Barkavas struktūrvienību par lauksaimnieku.
ARVIS: Es plānoju mācīties Barkavā būvdarbu jomā.
TOMS: Mācīšos Barkavā par būvnieku.
RALFS: Savu nākotnes profesiju gan vēl neesmu atradis, tāpēc turpināšu izprast savas prasmes un vēlmes Madonas Valsts ģimnāzijā,
kur esmu nolēmis turpmāk mācīties.
LINARDS: Tālāk es došos uz Rēzeknes tehnikumu un mācīšos par celtnieku.
EDGARS: Pabeigt divpadsmito klasi Bauskā.
Tavi lielākie sasniegumi mācoties Degumnieku pamatskolā?
DAGNIS: Es Degumnieku pamatskolā esmu iemācījies daudzas un dažādas lietas piemēram: volejbolu, gandrīz visus sporta veidus,
reizrēķinu un angļu valodu.
ARVIS: Mans sasniegums ir iegūtās zināšanas un piedalīšanās dažādās sacensībās.
TOMS: Skolas absolvēšana ir lielākais sasniegums.
RALFS: Šo daudzo gadu laikā esmu paspējis piedalīties daudzos, dažādos konkursos, olimpiādes un sacensībās. Sasniegumus esmu
ieguvis matemātikā, informātikā, bioloģijā, vēsturē, mūzikā un citās jomās.
LINARDS: Mani lielākie sasniegumi Degumnieku pamatskola bija ar futbola komandu izcīnīt trešo vietu telpu futbolā un volejbolā
ceturto vietu .
EDGARS: Skolas veiksmīga pabeigšana ir liels sasniegums.
Kuri skolas pasākumi tev visspilgtāk palikuši atmiņā?
DAGNIS: Visvairāk atmiņā palikušas Popielas un Sporta dienas.
ARVIS: Visspilgtāk palicis atmiņā pasākums Popiela ar krāšņajiem un jautrajiem priekšnesumiem.
TOMS: Popielas un sporta sacensības.
RALFS: Visi pasākumi šajā skolā bija izdevušies un pārdomāti, taču manuprāt
visvairāk atmiņā paliks Popiela, ko katru gadu rīkoja tieši mūsu klase.
LINARDS: Visspilgtākais atmiņā paliks pulkv. O.Kalpaka piemiņas pasākumi,
jo citā skolā tādu nebūs .
EDGARS: Zinību dienas.
Kāda ir sajūta būt devītklasniekiem, būt skolas beidzējam……?
DAGNIS: Manas sajūtas ir tādas, šķiet, ka es tikko gāju bērnudārzā un jau eju
9.klasē, tas laiks pagāja ar vēja spārniem.
ARVIS: Man nav īpašu sajūtu, bet priecājos, ka esmu ticis tik tālu.
TOMS: Ļoti laba sajūta, vismaz kaut kas ir paveikts ,ne spīdoši ,bet ir.
RALFS: Lai arī lielas atšķirības nav, var just, ka uz pleciem ir uzgulusies liela
atbildība, jo mums, kā lielākajiem skolā bija jārāda priekšzīme mazākiem.
Gads aizgāja nemanāmi, čakli gatavojoties eksāmeniem.
LINARDS: Sajūtas ir lieliskas un neizskaidrojamas .
EDGARS: Nekas īpašs …

Intervijas turpinājums...
Tavs novēlējums skolas biedriem!
DAGNIS: Esiet gudri un cīnieties līdz galam ,jo, ja tu necīnīsies ar sevi ,tu neko nesasniegsi.
ARVIS: Skolas biedriem novēlu gūt panākumus interesējošajās jomās un pieradīt sevi citiem.
TOMS: Lai veicas un visi sapni izdodas .
RALFS: Esiet izturīgi un čakli, tomēr arī atrodiet mirkļus ,kuros atpūsties. Novērtējiet to, kas jums ir, un atcerieties, ka tieši jūs esiet
tie, kas veidos jūsu nākotni.
LINARDS: Klausiet skolotājas un sāciet mācīties jau no 2.septembra, ejiet uz konsultācijām .
EDGARS: Atrodiet savu laimi!
Tavs novēlējums skolotājiem!
DAGNIS: Esiet pacietīgas un tik mīļas kā bijāt vienmēr! Māciet citus bērnus tā kā mācījāt mūs!
ARVIS: Esiet izturīgi!
TOMS: Lai veicas un viss ir kartībā!
RALFS: Skolotājas, esiet izturīgas un tikpat saprotošas kā vienmēr, taču nezaudējiet arī stingrumu, jo dažreiz ir vajadzība ievirzīt mūs
pareizajā ceļā, pat pret mūsu gribu, bet vēlāk dzīvē mēs Jums pateiksimies.
LINARDS: Es novēlu pacietību un izturību ar citiem skolēniem .
EDGARS: Atrodiet savu laimi!

Absolventi saka: paldies lieliskajiem, izpalīdzīgajiem, vienmēr saprotošajiem skolotājiem un visiem
Degumnieku pamatskolas nemanāmajiem zobratiņiem!
Interviju sagatavoja Jānis un Megija

Vides ziņas Degumnieku pamatskolā.
Mūsu skolas vides draugiem, mācību gads pavadīts darbīgi un radoši!
Centāmies doties ārā, mācīties, izzināt un darināt arī kaut ko no koka, izmantojot dabu kā vislabāko mācību klasi. Visiem kopā ir liels prieks par gada laikā
paveikto. Ar nezūdošu prieku un aizrautību mācību gada laikā pētījām dabu,
mācījāmies par to un ieguvām ne tikai zināšanas, bet arī pozitīvas emocijas,
smēlāmies dabas doto prieku.
Ja rudens laiks bija bagāts ar dažādām aktivitātēm, vērojot un iepazīstot
putnus, vācot ozolzīles Rīgas zoodārza akcijā “Zoozīļuks”, tad pavasaris kļuva
par meža izzināšanas mēnesi. Piedalījāmies atraktīvā LVM organizētā Meža
ekspedīcijā, kurā iepazinām dzīvniekus, to atstātās pēdas un dzīvesveidu. Pētījām kokus, to sēklas un mācījāmies kopt un pareizi rūpēties par mežu. Jaukas
un aizraujošas bija Meža dienas. Kopā ar mežzini izlikām pagatavotos putnu
būrīšus, mācījāmies atpazīt kokus pēc koksnes, lasījām pirmās pavasara sēnes
un vācām cilvēku atstātos atkritumus mežā. Ticiet mums – to bija daudz! Tādēļ visus aicinām - mežā esi vides draugs, nevis tās ienaidnieks!
Nozīmīgs šis laiks ir arī Mammadaba meistarklase dalībniekiem, jo izdevās
paveikt visus trīs uzdevumus - āra meistarstundu, meža meistardienu un pagatavot koka meistarstiķi. Esam kļuvuši par Mammadaba meistarklases meistariem, tika saņemti diplomi un Meistara nozīmītes. Jau otro gadu mūsu skola
saņem arī starptautiskā vides izglītības fonda (Foundation For Enviromental
Education - FEE) diplomu par darbošanos vides izglītības programmā Learning About Forests (LEAF), kuru Latvijā īsteno AS "Latvijas valsts meži".
Keita Kruglova un Simona Dreimane gada garumā piedalījās Latvijas ornitoloģijas biedrības rīkotajā konkursā “Putni un mēs” 8. kārtās, iegūstot jaunas
zināšanas, gan pārbaudot savu gribasspēku un varēšanu. Pateicība un Paldies
meitenēm!
Ļoti radošs un izzinošs mums izdevās A/S Latvijas finiera Zaļās klases
konkurss “Lielā 100gade”, kur nepieciešamas bija svešvalodas zināšanas, gan
prasme meklēt informāciju un būt atraktīviem. Esam iekļuvuši finālā un draudzīgi dosimies jūlijā uz Abragciemu pie jūras, lai sadraudzētos ar citām komandām, jautri pavadītu kopā laiku dažādās aktivitātēs un turpinātu cīņu par
uzvaru konkursā.
Vēlam visiem vasarā baudīt dabas dāvātās veltes – sauli, gaisu, ūdeni un
našķus mežos un pļavās, saudzēt dabu un rūpēties par vides sakārtotību sev
apkārt!

SAKU „PALDIES” KĀ BAIBA
JEB
TĪRI PERSONISKS RAKSTS
Manuprāt ,paldies, ir viens no tiem vārdiem, kuru dzirdot Tu
pats jūties kaut kādā veidā labāks, jūties tā, it kā būtu izdarījis ko īpašu un, varbūt, ka kādam tas, ko Tu esi izdarījis, arī
ir kas īpašs. Tas taču ir skaisti, ka mums vēl ir lietas, darbi,
cilvēki, kam pateikt paldies. Arī man ir tādi cilvēki…
Paldies, Sauleszaķēni, ka Jūs turējāties līdzi šim
2016./2017.mācību gada skrējienam, brīžiem paklūpot, bet
pieceļoties un turpinot iesākto skrējienu.
Sauleszaķēni, kuri 1.septembrī vairs nevērs vaļā mūsu Sauleszaķēnu durvis! Vai atceraties pirmo mūsu sarunu?! Pirms
diviem gadiem es Jūs aicināju:
Uz maza, maza mākonīša
Sēž Sauleszaķēns un kūļā kājas.
Pavisam īsts, ne tāds kā tie no plīša
Un visa pasaules ir viņa mājas.
Hei, Sauleszaķēn, nāc pie mums te lejā,
Apmīļo un apgaismo te visus!...bet šodien es vēlos teikt Jums-PALDIES!

PALDIES, Džesika, ka ļāvi arī mums piedalīties un būt daļai no Tavām radošajām fantāzijām. Nepazaudē šo lidojumu
un liec radošajiem lidojumiem palīdzēt ikdienas darbos-gan
skolā, gan savstarpējās attiecībās.
PALDIES, Elizabete, ka Tu atgriezies pie mums atpakaļ un
ļāvi ieraudzīt sevi pavisam no cita redzesloka. Paldies, ka
apbūri ar savu bērnišķīgo laipnību un nesavtīgo draudzību.
PALDIES, Gustav-dabas bērns! Paldies par tiem mirkļiem,
kad Tavi teicieni lika smieties kā bērnam. Paldies par tām
„meža dzīves ”mācībminūtēm, kurās no Tevis mēs smēlām
pozitīvas emocijas
PALDIES, Iļja par Tavu nopietno un atbildīgo attieksmi
saistībā pret Tev dotajiem uzdevumiem.. Paldies par Tavu
džentlmenisko atturību ar kuru Tu izcēlies pārējo vidū. Bez
Tavas, Reiņa un Toma futbola aktivitātēm brīvajos brīžos,
guļamistaba būs klusāka.
PALDIES, Kristiāna, ka manī nostiprināji pacietību un pārliecību-ar vārdiem un mīlestību pat kalnam var likt virzīties
uz priekšu. Turpini arī tālāk visus iepriecināt ar saviem rūpīVides pulciņa skolotāja Mudīte Bodža. gi veiktajiem darbiņiem.
PALDIES, Maija par tiem mazajiem, bet tomēr, nozīmīgajiem mirkļiem, kad Tu ļāvi sevi iepazīt. Izbaudi skolas pozitīvo atmosfēru, kurā varēsi smelties zināšanas un būt kopā ar
saviem vienaudžiem.
PALDIES, Marta par tiem brīžiem nodarbībās, kurās es zināju-ar savu atraktivitāti, drošumu un mākslu izpausties, es varu uz Tevi
paļauties. Paldies arī par tiem brīžiem, kuru dēļ lika sarosīties
pelēkajām šūnām un nonākt pie pozitīviem un draudzīgiem risinājumiem mūsu ikdienā. Vairo draudzībprieku, tad arī ikdiena likTopošie pirmklasnieki!
sies krāsaina un pozitīva!
PALDIES, Reini par tiem uzmanības apliecinājumiem, kurus
dažbrīd tikai mēs abi sapratām… Paldies par tām praktiskām, dzīvesdziņas piepildītajām sarunām.. Paldies par dzejoli, kuru arī
turpmāk dzirdot, tas man skanēs kā Tavs… ar mīlestību, neviltotu
mīļumu un bezgalīgu pateicību izrunāts…
PALDIES, Tom par motivāciju neapstāties, sekot līdzi inovitātēm
jebkurā jomā. Paldies par tiem mirkļiem, kad Tu uzticēji sev nozīmīgas lietas, domas un viedokļus.
PALDIES ir pateikts..būtu jājūtas labi, ja vien… kāda daļa no
sirds nebūtu atrauta nost…
Sk. Baiba Smeltere

Ejam dabā
Jau vairāku gadu garumā mūsu
skolai ir izveidojusies ļoti nozīmīga sadarbība ar Centrālvidzemes virsmežniecības mežzini
Inesīti Skrauču.
Regulāri mācāmies mežā un arī
kopā tulkojot, caur darbu gūstam
jaunu pieredzi un padomus.
21. aprīlī I. Skraučas vadībā
norisinājās kopšanas talka vecajā
ābeļdārzā. Zīmīgi, ka darbiņu, ko
kopā bijām iesākuši jau pagājušajā gadā, šogad mūs rosināja turpināt pati Inesīte. Ir lieliski veikt
darbu kompetenta cilvēka vadībā.
16. maijā mūs sauktin sauc mācību stunda mežā, kurā kā skolotāja bērnu priekšā - mežzine, kura dienu bija pārdomājusi pa punktiem - orientēšanās
pēc meža kartes, konkursi par krāsu marķējumiem uz kokiem, par gada putnu, gada augu, gada dzīvnieku, gada koku. Uzdevumi par dažādu augu pielietojumu, vai gluži pretēji—kaitīgumu. Pārbaudījums ar dažādas kvalitātes malkas pagalēm, aicinot bērnus noteikt vērtīgāko un mazāk vērtīgo.
Bērniem ļoti aizraujošs bija ugunskura kurināšanas process un izdarības pie tā, bet vēl ekstrēmāk
šķita izbaudīt smago ugunsdzēšamo aparātu, ko mežzinis lieto, nesot uz muguras un lokalizējot vai
ierobežojot mežu ugunsgrēku. I.Skrauča demonstrēja veidus, kā nodzēst ugunskuru, pielietojot gan
muguras miglotāju, gan pletni, gan parādot dzēšanu ar ūdens liešanu no spaiņa, gan pielietojot smiltis.
Diena bija lieliska un ļoti izglītojoša. Daudzpusīgie meža izziņas jautājumi lika padomāt, cik daudz
mēs jau zinām un cik daudz mēs tomēr vēl nezinām.
Paldies, mežzinei Inesītei Skraučai par savu ieguldījumu meža izziņā. Paldies, par mums sarūpētajiem pārsteigumiem, dāvaniņām un cienastu.
Ceram, ka arī citugad, mūs vienos mežs kā mācību līdzeklis!
Sākumskolas skolotāja I. Strode

Izraksti no 2016./2017.mācību gada klašu hronikām
1.klase

2.un 4.klase

Mūsu klasē pavasaris bija rosīgs. Projektu nedēļā iestudējām
Ļoti ražīgs gads ar lielu punktu galā.
leļļu teātra ludziņu. Tas bija grūti, bet ļoti interesanti. Kopā ar
Kopā ar 4.klasi bijām četrus fantastiskus mācību gadus, no kuriem divi bija kopā ar
klases audzinātāju Mudīti, braucām uz Tērvetes dabas parku,
otrīšiem. Šajā gadā aktīvi iesaistījāmies dažādos konkursos: Vislatvijas Puringā, ZM
kur pavadījām jauku, piedzīvojumiem bagātu dienu! Daudz
ložņājām, staigājām un līksmojām. Zvaniņa svētkos kopā ie- konkursā ‘’Mūsu mazais pārgājiens’’, kurā guvām atzinību, Zaļajā restartā, Rakšu konkursā utt. Turpinājām iepriekšējā gadā iesākto draudzību ar pagasta bibliotekāri
zvanījām pēdējo zvanu devītajiem un iejutāmies Kāpēcīšu
I.Kokari. Ar savu ludziņu ‘’Svētki visiem’ ’iepriecinājām gan pirmsskolas draugus, gan
lomās, jo mums bija daudz jautājumu
9. klases beidzējiem. Mācību gadu noslēdzām ar dzimšanas
pagasta bibliotēkas aktīvākos lasītājus. Liels notikums - mūsu klases meitene Sintija
dienu ballīti, kurā sveicām vasaras jubilārus! Visiem vēlam
Šķēle kļuva par skolas prezidenti. Skolēniem, skolotājiem un vecākiem uzorganizējām
superīgu vasaru!
pasākumu ‘’Mana dziesma’’. Skolas Popielā piedalījāmies ar diviem priekšnesumiem,
Audzinātāja Mudīte ieguvām nomināciju ‘’Ritmiskākais reps’’ un 2. vietu. Klasē lepojamies ar ļoti labiem
daiļlasītājiem ,dziedātājiem, sportistiem, dejotājiem un aktieriem. Projektu nedēļā pētījām Lieldienu dziesmas, iepazīstinājām ar to daudzveidību arī skolasbiedrus.
3.klase
4.klases
skolēni Samanta Ūbelīte, Elfa Bormane, Sintija Šķēle, Laura Šķēle un Jānis
Kā jau katru gadu mēs piedalījāmies visos skolas pasākumos Toms Bārbals ir noslēguši sākumskolas posmu un ir gatavi pamatskolas izaicinājudejojām, dziedājām, spēlējām teātri, sportojām un priecājāmies
mam. Lai Jums veicas!
par saviem un citu skolasbiedru labajiem darbiem. Katrs no
Audzinātāja Ineta
mums piedalījās kādā olimpiādē vai sporta sacensībās. Projektu dienās ar aizrautību gatavojām Lieldienu ēdienus.
Reizēm priekš mācībām pietrūka pacietības un gribasspēka, taču neskatoties uz to, paspējām visu vērst uz
labo pusi.
Lai Jums, vecāki, vecvecāki, skolotāji un draugi, saulaina un silta vasara!
3.klases skolēni un audzinātāja Sarmīte.

7.un 8.klase

Interesants, ņiprs, pārsteigumiem bagāts mācību gads. Par visiem skolas pasākumiem un ārpus
stundu aktivitātēm skolēnu viedoklis un pārdzīvotā emociju gamma lasāma klases hronikā.
Mācību gadu iesākām ar klases ekskursiju uz Madonas Mākslas muzeju, kur darbojāmies aktivitātē ‘’Skola dažādos laikos’’, tā gatavojoties skolas salidojumam. Skolēni labprāt iesaistījās
dažādos salidojuma sagatavošanas darbos. Skolotāju dienā mūs apciemoja un pārsteidza Elīna
Serečenko. Rudens burvību un arī lietu izbaidījām klases pārgājienā uz Barkavu. Barkavas
Arodos piedalījāmies ar lauksaimniecību saistītās darbnīcās un konkursos. Saņēmām ielūgumu
piedalīties Barkavas pamatskolā notiekošajā Mārtiņdienas kausa izcīņā. Nokomplektējām komandu kopā ar draugiem no citām klasēm un
5.un 6.klase
izcīnījām Mārtiņdienas kausu. Skolas ierindas skatē 1. vieta un balvā
2016./17. mācību gads, kāds Tu biji mums - 5. un 6. klasei?
‘’Klinšu
sienas’’ piedzīvojumi. Kopā ar visu skolas kolektīvu pabijām
Gribētos teikt: steidzīgs, interesants, izzinošs, raibs…
Rīgā, tikāmies ar Latvijas valsts prezidentu, apmeklējām Stūra māju,
Ja tas būtu grozs, tad noteikti pilns ar dažādiem gardumiem: olimpiādēm, saaprunājāmies ar NBS komandieri , baudījām teātra izrādi un Rīgas
censībām, konkursiem, šoviem un teātriem. Ne jau katram tie pieder.
Motormuzeja piedāvājumus. Linda, Inese un Ērika piedalījās vizuālās
Mēs bijām visur: līdzpārvaldē, futbola un hokeja laukumā, mežā un deju placī,
mākslas konkursā, zēni ņēma dalību sporta mācību olimpiādē. Māruz skatuves un zaļā pļavā, un arī zīmēt mēs pieprotam labi. Bet, ja nopietni,
tiņš, Sandis un Jānis aktīvi darbojās jaunsardzē. Popielā piedalījāmies ar diviem priekšnesumiem, 7.kl.saņēma nomināciju ’’Maģiskākā
sekmes mums ir labas. Skolēns var padarīt daudz, ja ir interese, mērķis. Un
dziesma’’, 8.klasei - 1. vieta un nominācija’ ’Dekorāciju
mums tāds ir.
daudzveidība’’. Ģimenes dienā klājam Baltu galdu un gaidījām savus
Par mūsu sasniegumiem un aktivitātēm runā godalgas, diplomi un balvas.
mīļos. Organizējām stilizētu televīzijas raidījumu—Zvaniņa svētku
Bet arī vasara rādās būs ļoti darbīga; ekskursijas, nometnes un atpūta pie ezera.
sakarā. Lepojamies ar Lindas sasniegumiem dažādos eseju konkursos.
Lai jauka un piedzīvojumiem bagāta ir vasara !
Saulainu vasaru!
Audzinātāja Ināra
Audzinātāja Edīte

Sākot ar 2017. / 2018. m. g. Degumnieku pamatskola nodrošina iespēju dzīvot internātā, internāta audzēkņiem nodrošinātas četras ēdienreizes, mācību un atpūtas brīži, aktīva atpūta sporta zālē, peldbaseinā.

