Degumnieku pamatskolas avīze

Labdien, lasītāj!
Kaut kas neticams—atkal paskrējuši deviņi mēneši,
kas sevī ietver 172 mācību dienas, kurās esam sevi
pilnveidojuši, attīstījuši, bagātinājuši. Jocīgi gan, ka
zemniekam ražas laiks ir rudenī, bet skolā tas ir maijā
un jūnijā. Kādam šis 2015./2016. mācību gads ir bijis
ļoti veiksmīgs, citam nedaudz pietrūka gribasspēka,
lai sasniegtu kādu virsotni.
Vēl pēdējos, jau zaļajos un ziedošajos mēnešos, kad
uz mācībām vairs prāts nenesas, esam paguvuši
daudz— izspēlētas teātra izrādes, mālēts uz nebēdu,
sakopta gan sava sēta, gan pagasta centra teritorija,
gan ezermala, gan mežs. Atdarināti mākslinieki
Popielā, skolā uzņemti vairāki simti mazo sportistu,
aizraujoši pavadītas projekta dienas Tūrisma
informācijas centrā un Bākā ,un vēl, un vēl.
Man un maniem devītās klases kolēģiem šis ir karsts
laiks visās nozīmēs— sirsnīgie Zvaniņa svētki jau
izskanējuši, eksāmeni arī pieveikti. Nu ir pienācis
laiks posties ceļā... ’
‘’Jo skola jāatstāj, lai dotos tālē,
Kur savu laimes taku katram rast...
Visiem novēlu skaistu vasaru!
Vendija

aprīlis-maijs /2016. (11)

Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Madonā.

Jau par ierastu pasākumu kļuvis olimpiāžu uzvarētāju godināšanas
pasākums Madonā, kurš šogad notika 11. maijā. No Degumnieku
pamatskolas šogad tika apbalvoti 6 skolēni.
Santa Radziņa (glītrakstīšanas konkursā 3. vieta) Sagatavoja I. Strode.
Alekss Kozulis ( sākumskolas dambretes olimpiādē 1. vieta)
Sagatavoja S. Solovjova.
Megija Elena Litke ( matemātikā 3. vieta) Sagatavoja D. Rubene.
Jānis Toms Litke ( matemātikā 3. vieta) Sagatavoja D. Rubene.
Ralfs Bormanis (ģeogrāfijas starpnovadu olimpiādē 3. vieta un
Vidzemes reģionālajā olimpiādē ģeogrāfijā 3. vieta) Sagatavoja A.
Ostrovska.
Megija Rauza ( bioloģijā 4. vieta, jeb atzinība) Sagatavoja A.
Ostrovska.
Padies Ošupes pagasta pārvaldes vadītājam un skolas direktorei par
sarūpētajām dāvaniņām.

Informāciju apkopoja Megija Elena Litke

Mēs lepojamies!
Mūsu skolas 8.klases
skolēns Ralfs Bormanis
piedalījās starpnovadu
ģeogrāfijas olimpiādē
(3.vieta) un Vidzemes
reģionālajā olimpiādē
(3.vieta). Šie
sasniegumi ir novērtēti
un tādēļ, no 23. jūlija
līdz 31. jūlijam Ralfs,
kopā ar 19 citiem
novada skolu
jauniešiem ,dosies uz trīspusējo (Vācija,
Latvija, Francija), nometni Francijas pilsētā
Coulaines.
Lai izdodas!

Mūžu dzīvo, mūžu mācies

Atslēgvārdi mūžizglītībai slēpjas latviešu tautas parunā – mūžu dzīvo,
mūžu mācies.
Ilgspējīgas sabiedrības veidošanās ir atkarīga no cilvēku kompetences
līmeņa visās dzīves jomās. UNESCO dokumentos jau 1972.gadā tika
norādīts, ka cilvēkam visu mūžu ir jāmācās “būt”. Lai indivīds
izdzīvotu, adaptētos laikmeta prasībām, attīstītos, pašrealizētos gan
darba tirgū, gan personiskajā dzīvē, sabiedrībai kopumā un katram
indivīdam atsevišķi ir nepieciešams mācīties. Mācīšanās ietekmē ne tikai indivīdu, bet arī visu sabiedrību.
Par pedagoga darbu I. Vējone saka: „Skolotājiem ir visu mūžu jāmācās. Nedrīkst aprobežoties ar augstskolas pabeigšanu, jo
mācību metodes nepārtraukti attīstās. Ja vēlies būt labs skolotājs, tad ir jāprot aizraut skolēnus. ”
Degumnieku pamatskolas pedagogi nepārtraukti pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju, kompetences, zināšanas un iemaņas
dažādos tālākizglītības kursos, esam atvērta skola jaunām idejām un izaicinājumiem.
Sadarbībā ar RTA Mūžizglītības centru, vasaras periodā Degumnieku pamatskola organizē pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kursus „Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā” (B, 72
stundas). Kursu noslēgumā katrs pedagogs saņems Sertifikātu un tiesības strādāt ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.
Kursos piedalīsies 16 Degumnieku pamatskolas skolotāji un 10 citu Madonas novada izglītības iestāžu pedagogi.
Lai radoša un saulaina vasara mūsu pedagogiem!
Degumnieku pamatskolas direktore D.Rubene.

2.KLASE
1.UN 3.KLASE
Ļoti daudzpusīgs, daudzveidīgs,
saspringts un spraigs mācību gads.
Piedalījāmies ZM rīkotajā konkursā
‘’Mūsu mazais pārgājiens’’, ,konkursā
‘’Laiks laukiem’’, Valsts policijas
konkursā ‘’Droši uz skolu’’. Visa gada
garumā aktīvi darbojāmies starptautiskajā
eTwinning projektā ‘’Happily ever
after’’, piedalījāmies Putras programmā
un 2.pusgada garumā, kopā ar pagasta
bibliotekāri I.Kokari, izzinājām folkloras
vērtības . Piedalījāmies nedēļu garā
pirmsskolas projektā ‘’Krāsu bums’’,
skolas Popielā ar diviem
priekšnesumiem: ‘’Bez puišiem nevar
(1.kl.—1.vieta) un ‘’Rozā (2.vieta—
3.klase). Aktīvi darbojāmies gan
pagasta centra , gan mežu sakopšanas
darbos. Esam saprātīgi bērni, tādēļ arī
mācīties mums patīk, veiksmīgi
startējām starpnovadu olimpiādēs.
Mums kopā ir jautri un jauki.
Atpūtīsimies un tiksimies jaunajā
mācību gadā.
1.un 3.klases skolēni un audzinātāja Ineta

Šis mācību gads mums bijis ļoti aktīvs. Mēs ne
tikai piedalījāmies skolas rīkotajos pasākumos, bet arī

paši vadījām šovu „Izskaties redzēts”. Katrs no mums
iejutās kādā pasaku, filmu varoņu vai dziedātāja tēlā. Lai
gan tas prasa daudz laika un enerģijas, mums patīk
gatavoties jebkuras pasākumam.
Mācībās gan varējām vairāk pacensties, taču tagad
zinām savas stiprās un vājās puses.
Visi piedalījāmies dažādos skolas pulciņos, esam
ieguvuši labus rezultātus gan mācību olimpiādēs, gan
sportā.
Saviem skolas biedriem un skolotājiem novēlam
saulainu vasaru!
2.klases skolēni un audzinātāja Sarmīte.

6.UN 7.KLASE
5.KLASE
klase piedalījās visos skolas pasākumos, bet mūsu klases rīkotie
Mani mīļie piecīši. Jums šis bija neparasts gads.
pasākumi bija:
Vajadzēja
pierast, ka esat
 Projekta Ļaiks laukiem’’
jau Lielie un ne vienmēr
ietvaros- Ciemošanās pie
blakus ir audzinātāja.
912. Mazpulka vecbiedres
V. Dragūnes . Ciemojāmies Vajadzēja mācīties būt
patstāvīgiem. Jūs ar to
un paveicām labus darbus,
galā tikāt labi.
pēc darba Veltiņa mūs
Piedalījāties visos skolas
cienāja ar pašceptu maizīti, organizētajos pasākumos.
uzzinājām bijušās
Veiksmīgi startējāt
agronomes- Veltas tantes
dambretes turnīros rajonā,
dzīvesstāstu. (29.09.15)
jaunsargu sacensībās un
 6.,7. klases ekskursija uz
teātra skatē. Saņēmāt
Sēliju. Bijām Viesītē.
diplomus par to. Un
Viesojāmies Vecā
visbeidzot veiksmīgi
Stendera Ābeces takā,
pabeidzāt piekto klasi.
Saukas dabas parkā,
Ne jau vārdi
Sēļu sētā un brīvdabas
parāda veikumu, bet
sporta trasē.
darbi.
Cenšanās ir buras, gribasspēks – vējš, bet mērķis
(20.10.15)
–sapnis.
 Ziemassvētku klases
Jaukas jums brīvdienas un gaidu nākamajā
vakars. To vadīja 6.
mācību gadā vēl centīgākus, mērķtiecīgākus un labi
klase. Bija ļoti
atpūtušos.
interesanti. Mūs
Jūsu audzinātāja Ināra
apciemoja Rūķis.
 Ģimenes dienai veltīts
klases vakars: '' Dziedi ar zvaigzni ''.Klases vakarā audzinātāja bija sarūpējusi pārsteigumus, viens no tiem akardeonists -Aldis no
grupas ''Baltie lāči''.
4.KLASE
 Skolas noslēgumā. Bērnu aizsardzības dienai
Patīk dejot, dzejot mums, piedalīties
veltīts pasākums- klases pārgājiens ''Pārvari
sevi! '' Pārgājienā devāmies ar velosipēdiem uz konkursos.
Esam dabas pētnieki, Meža dienu
Lubāna ezera ‘’Bāku''. Bija ļoti interesanti un
dalībnieki.
jautri . Mēs vārījām zupu, vakarējām pie
Mammādabā darbojoties, Meistaros
ugunskura, peldējāmies, makšķerējām un labi
iekļuvām!
pavadījām laiku ar klasi. Prieks par izdevušos
Putnu dzīvi izzinām, daudz ko jaunu
ekskursiju, paldies, AUDZINĀTĀJA !
uzzinām.
Paldies labajam Rūķim ekskursijā –Elīnas
mammai, kura atbalstīja audzinātāju un rūpējās Esam visi draudzīgi, darbīgi un radoši.
Visiem vēlam vasarā, atpūsties un
par mūsu smago somu transportēšanu. Paldies!
priecāties,
Lai visiem mums forša un saulaina vasariņa!
6,7. klases vārdā Megija un Jānis Litkes Saldas ogas pieēsties!
4. klases kolektīvs
 Mūs

8. un 9. klases dienasgrāmata ieraksti no 2015. gada augusta līdz 2016. gada jūnijam

 2015. gada augusta nogale – mēs 9. klase gatavojamies 1. septembrim – aktu zāles dekorēšana, gatavošanās pasākuma vadīšanai.
 Mēs 9.klase vadījām 1. septembra pasākumu.
 Septembra mēneša nogalē mēs 8. klase un 9. klase ( Vendija) piedalījāmies

konkursā “Laiks laukiem” un devāmies filmēt sižetus z/s “Zemgaļi”.
 2015. gada oktobrī mēs 8./9. klase – Viktors, Vendija, Beāte, Megija, Arvis, Dagnis
piedalījāmies piedzīvojumu spēlē “Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus ” Gulbenē.
 2015. gada decembrī - klases vakars. Mēs veidojām Ziemassvētku rotājumus,
dekorējām aktu zāli un skatuvi, ēdām mammu gatavotās picas, spēlējām volejbolu.
 2015. gada decembrī mēs 8. un 9. klase piedalījāmies Ziemassvētku pasākumā un
janvārī labdarības pasākumā Degumnieku tautas namā ar izrādi “Eža
kažociņš” (Māra Zālīte) . Lomas: 8. klases zēni – liktēņlēmēji, 9. klases meitenes –
princeses, Viktors – tēvs
( piedalījās visa skola).
 2016. gada aprīlis mēs 8./9.
klase organizējām, vadījām pasākumu “Popiela” . Pasākuma vadītāji bija Beāte,
Megija, Vendija, Ralfs, Mairis, Viktors un piedalījāmies ar dziesmu ”Čaļi” Musiqq Linards, Dagnis, Beāte, Megija; Ramšteins – Dagnis, Linards, Edgars.
 5.-6. maijā mēs 8./9. klase piedalījāmies projektu dienās Lubāna ezera mitrājos
sakopšanā talkā un nodarbībās par vēsturi, zivīm un putniem.
 2016. gada 13. maijā mēs 8.klase dekorējām aktu zāli, vadījām pasākumu Zvaniņa
svētki un sveicām 9.klasi.
 13. maijā mēs 9.klase, audzinātāja un vecāki devāmies ekskursijā uz Rēzekni un
Lubāna ezeru.
 No 16.maija – 7. jūnijam mums 9. klasei nav laika izklaidēties – konsultācijas un
eksāmeni.
 Mūsu 9.klases izlaidums 11. jūnijā. Mēs dodamies pasaulē!
8. un 9. klase un audzinātāja Zita Juste

Sauleszaķēniem nav garlaicīgi
No 18.-22. aprīlim notika Krāsu nedēļa, kuras ietvaros tika
izveidotas jaunas gleznas bērnudārza koridora sienām. Katru dienu
bija jāģērbjas noteiktā krāsā (pirmdien-baltā, otrdien-zaļā, trešdien
-dzeltenā, ceturtdien-sarkanās, piektdien-zilā). Paldies skolotājai
Baibai Smelterei par jauko un atraktīvo pasākumu, kurā iesaistījās
gan “Sauleszaķēni”, gan “Cālēni”, gan 1. un 3. Klase.
Vēl viens LIELAIS paldies audzinātājai Baibai par organizēto “Mazo
sporta olimpiādi”, kura notika 18.maijā un to apmeklēja ļoti daudz
sportot gribētāju no novada pirmsskolas iestādēm. Bija ieradušies
dažādi zvēri, kuri iepriecināja bērnus- varde, lapsa, ezis un suns. Kā
arī ar drošības noteikumiem iepazīstināja policisti - kaķis un bebrs.
Lielāko “Sauleszaķēnu” gaidītākais pasākums-izlaidums, notika
27.maijā. “Sauleszaķēnus” absolvēja 8 bērni- Līga, Paula, Samanta,
Beāte, Anna, Dmitrijs, Nauris un Ance. Pie viņiem izlaidumā
viesojās Karlsons. Ar jaunajiem pirmklasniekiem bija atnākusi
iepazīties arī nākamā klases audzinātāja Mudīte. Lai jauka un
piedzīvojumiem bagāta visiem vasara!
Skolotāja Laura Krama

Aprīļa un maija īsziņas
 Skolu teātru skate Kusā (1. -4.kl. kol.—I pak., 5.-9.kl.kol. I
pak.)
Lielā talka (strādājām pa Degumniekiem un pie Lubāna
ezera)
‘’Krāsu bums ‘’ pirmskolā
Avīžu skate Madonā
Mākslu nedēļa skolā
Meža dienas sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem
Popiela 2016—skolā
Projektu dienas
Olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākums Madonā
Mazā sporta olimpiāde novada pirmskolas grupām
Zvaniņa svētki 9.klasei
Jaunsargu ekskursija uz Mori un Līgatni
Izlaidums pirmskolā
Sporta diena skolā
Gada noslēguma pasākums.

Madonas reģiona skolu avīžu skate
Avīžu skate ir pasākums, kad visi Madonas novada skolu
redaktori un to palīgi satiekas vienuviet - šogad tā bij
Madona, jo pagājušajā gadā Madonas valsts ģimnāzijas
avīze skatē bija uzvarētāja. Šajās skatēs ir daudz
apbalvojumu, mūsu avīze „Kabata” jau trešo gadu pēc
kārtas saņēma nomināciju ‘Rakstu formu daudzveidība’’.
Uz avīžu skates noslēgumu bija ieradusies redaktore no
Amerikas, kura stāstīja par avīžu veidošanu. Tas bij ļoti
interesanti. Mēs strādājām grupās, imitējām dažāda
lieluma laikrakstu un žurnālu izdevēj komandu darbu ,
analizējām, prezentējām. Dienas gaitā pabijām Madonas
Novadpētniecības muzejā un izspēlējām nesen izveidoto
spēli par Madonas tapšanu.
Diena bija ļoti pārdomāta un izdevusies. Paldies
organizatoriem!
Linda Kalniņa

Ir skola jāatstāj un jāiet tālāk .....
Intervija ar mūsu skolas devītklasniekiem
Ar ko atmiņā tev paliks šī skola?

BEĀTE: Ar pretimnākošajām skolotājām, ar krāsaino dizainu,
daudzveidīgajām un interesantajām stundām, kašķīgajiem, bet
jaukajiem skolas biedriem.
MEGIJA: Man šī skola paliks atmiņā ar skolotājām, draugiem,
ar interesanto un izzinošu skolas dzīvi.
VENDIJA: Šī skola man atmiņās paliks ar katru mācību gadu,
katru klases kolektīvu ar kādu zīmīgu notikumu, piedzīvojumu,
jeb vienkāršu un draudzīgu kopā būšanu.
VIKTORS: Jauki pavadīti gadi... Izbraucieni ar klasi piedaloties
konkursos un Jaunsardzi ar pārgājieniem un sacensībām.
Kā tev skolā pietrūka?
BEĀTE: Skolā gribētos vairāk skolēnu, lai interesantāki
starpbrīži un pulciņi.
MEGIJA: Man šajā skolā pietrūka lielākas klases.
VENDIJA: Šajā skolā nav nekā tāda, kas ļoti pietrūktu, jo
katru gadu skola attīstās un lietas, kas pietrūkst - vienkārši
izzūd.
VIKTORS: Man personīgi skolā nekā nepietrūka.
Tavi mīļākie mācību priekšmeti skolā .
BEĀTE: sports un bioloģija
MEGIJA: bioloģija, vizuālā māksla, mūzika un angļu valoda
VENDIJA: Nav tāda viena priekšmeta kurš būtu ļoti mīļš,
katrs priekšmets ar kaut ko paliks atmiņa un bija priekšmeti,
kas padevās labāk un kuri ne tik ļoti.
VIKTORS: sports, mājturība .
Ko no šī skolas gribētu paņemt uz nākamajām skolām ?
MEGIJA: Uz nākamajām skolām es vēlētos paņemt līdzi
pieredzi un māku sadarboties dažādās jomās.
VENDIJA: Es no šīs skolas paņemt līdzi gribētu tos daudzos
brīžus, kad ar gladiolām rokās un strauji pukstošu sirsniņu,
vēru vaļā skolas durvis, kur mani sagaidīja smaidošas
skolotājas un skolas darbinieki. Degumnieku pamatskola ir
lieliska vieta, kur smelties zināšanas un izglītoties. Mana skola
ir atvērta ikvienam zinātkārajam, jaunajam, nedrošajam
skolēnam. Šī ir īstā iestāde, lai pilnveidotu sevi. Mana skola
iedrošina un liek noticēt saviem spēkiem. Es zinu, ka ar
lepnumu stāstīšu citur, ka es mācījos lielā, skaistā un vienmēr
dažādām pārvērtībām, jaunām un modernām idejām atvērtā
skolā.
VIKTORS: klasesbiedrenes .
Vai vēlies atklāt savus nākotnes plānus? Kur ? Par ko?
BEĀTE: Pagaidām vēlos iegūt vidējo izglītību kādā vidusskolā
vai ģimnāzijā.
MEGIJA: Mans nākotnes plāns ir pēc iespējas vairāk iegūt
izglītības, bet tālākais man vēl nav zināms.
VENDIJA: Es turpmākos gadus gribētu saistīt ar fotografēšanu
vai reklāmdizainu.
VIKTORS: Vidusskola un tad jau redzēs, kur dzīve nesīs.
Tavi lielākie sasniegumi mācoties Degumnieku pamatskolā .
BEĀTE: Brauciens uz Dziesmu un deju svētkiem iegūstot
laureātu pakāpi, dažādi sporta, jaunsargu sasniegumi.
MEGIJA: 1.vieta Valsts mēroga meža olimpiādē, 1.vieta un
2.vieta starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē, daudzas citas
godalgotas vietas olimpiādēs, skatuves runas konkursos u.c
VENDIJA: Katru gadu centos piedalīties pēc iespējas
dažādākos konkursos. Mans lielākais sasniegums ir brauciens
uz Eiropas parlamentu Briselē, kuru nopelnīju piedaloties
literārās jaunrades konkursā ‘’Ko mums šodien teiktu Oskars
Kalpaks?’’

Par lielu sasniegumu uzskatu divus gadus iegūto 1.vietu un
skatītāju simpātiju informātikas olimpiādē novadā. 3.pakāpe
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā ‘’Rakstu darbi’’
Vidzemē ;
3.vieta dzejniekam Jānim Gavaram veltītajā literārās
jaunrades konkursā.
R.Blaumaņa literārās prēmijas 10.konkursā atzinība par
liriskumu;
Pateicība talantu tirdziņā Degumniekos ‘’Brīnumu pilna
pasaule’’
2. vieta 1.-4.klašu grupā neklātienes konkursā ‘’Mežu dienām
– 80’’. Savus diplomus un atzinības apkopoju vienā mapē.
VIKTORS: Šogad ieguvu otro vietu Madonas novada bērnu
un jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē savā vecuma
grupā gada vērtējumā un pirmo vietu pusgadā. Daudz
godalgotu vietu Jaunsargu sacensībās.
Kuri skolas pasākumi Tev visspilgtāk palikuši atmiņā?
BEĀTE: Skolā visi pasākumi ir interesanti, jo pašu organizēti,
bet visvairāk patīk Kalpaka atceres pasākumi.
MEGIJA: Visspilgtāk atmiņā palikuši Ziemassvētki un
Ziemassvētku balles, “Koru kari”, “Popiela”
VENDIJA: Visi skolas pasāku paliek atmiņā ar kādu lietu, jo
visos esmu iesaistījusies gan to rīkošanā gan piedaloties tajos.
VIKTORS: Karoga svētki „Liepsalās”.
Tavs novēlējums skolas biedriem!
BEĀTE: Izturēt visus šķēršļus, pabeigt šo skolu ar labām
sekmēm, esiet radoši un nesiet skolas vārdu pasaulē!
Nākošajiem devītajiem nebaidīties no eksāmeniem!
MEGIJA: Skolas biedriem novēlu būt sabiedriskiem,
atraktīviem, jautriem un radošiem.
VENDIJA: Novēlu skolasbiedriem pacietību un būt vēl
aktīvākiem un iesaistīties visur, jo jūs paši veidojat savu skolas
dzīvi!
VIKTORS: Astotie, sākat mācīties ,eksāmeni nav nekāda joka
lieta!
Tavs novēlējums skolotājiem!
BEĀTE: Skolotājiem novēlu būt tikpat jaukiem, sirsnīgiem,
izpalīdzīgiem. Izskolot vēl tūkstošiem skolēnu!
MEGIJA: Skolotājiem novēlu nezaudēt dzīvesprieku, pasniegt
zināšanas radoši, spilgti un paliekoši.
VENDIJA: Esiet tikpat pacietīgas kā līdz šim esat bijušas un
audziniet pacietību arī nākamajos skolēnos!
VIKTORS: Izturību, pacietību, sapratni un iejūtību.
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