Degumnieku pamatskolas avīze
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Kabata

Labdien ,lasītāj!
Arī šajā mācību gadā būšu skolas avīzes “Kabata” redaktore .
Mana un Tava džemperīša vai bikšu kabata ir vieta, kur ielikt , ko mīļu, paslēpt, ko interesantu, pasargāt, noglabāt špikerīti un
atrast tur konfekti. Tik daudz un dažādu pielietojuma veidu tādai vienkāršai lietai. Kaut ko no savām skolas dienu kabatām ieliksim
avīzē ‘’Kabata’’. Lai tev patīkama lasīšana!
Rudens vēji sārtās ,aplijušās lapas lēnām dzen tālumā. Asteres jau visās krāsās saziedējušas un mēs visi atkal esam satikušies
skolā.
Pirmais septembris bij ļoti jauks pasākums, mēs satikām savus klases biedrus ,skolotājus, pārrunājam vasaras piedzīvojumus.
Mūsu skolēni ir godam ir aizstāvējuši skolas godu pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’ notikušajās sacensībās. Esam stipri! Ar panākumiem startējuši Olimpiskajā dienā Madonā. Miķeļdienu mūsu skolā nosvinējām latviskā garā - ar latvju
dančiem un tirdziņu. Jāpiemin ,ka tirdziņš sen nebija bijis tik plašs un krāsains. Prieks par skolēniem, kas paši un kopā ar vecākiem un
vecvecākiem bija sarūpējuši preces, kas piesaistīja pircējus. Tādā tirdziņā, nudien, var uzzināta, kas ir īsta andele, kas kaulēšanās un
galu galā, kas ir bizness.
9.klase, septembra nogalē, kopa ar Barkavas pamatskolu, pabija Zemgales pusē un nedaudz citādā veidā ieguva zināšanas par
Latvijas vēsturi.
Savus lieliskos skolotājus esam suminājuši viņu amata svētkos, jo aiz katra gudra bērna stāv izcils skolotājs.
Mēs, avīzes “Kabata “ veidotāji, novēlam Jums izturību un ticību saviem spēkiem jaunajā mācību gadā!
Linda Kalniņa
Skolas saime

Jauns sākums!
Ir uzsākts 2017./2018.mācību gads.
Īpašs šis gads ir desmit
pirmklasniekiem: Elizabetei Auziņai, Mairim
Grāvelim, Gustavam Aizpurvam, Maijai Haidei
Lauvai, Reinim Strodam, Artūram Lazdam, Tomam Šķēlam, Martai Veisai, Iļjam Voropanovam un Džesikai Zepai , kā arī septiņiem devītklasniekiem: Sanijai Justei, Megijai Elenai Litkei, Jānim Tomam Litkem, Lindai Kalniņai,
Rolandam Slavikam, Kasparam Stalīdzānam un
Mārtiņam Šķēlam. Lai piepildās jūsu sapņi un
ieceres!
Skolotāju kolektīvam pievienojušās trīs jaunas
kolēģes : Sabīne Šķēle Stepanova ( latv .val.
skolotāja 5.-9.kl.), Līga Grāvere (5-6 gad.gr.
’’Sauleszaķēni’’ audzinātāja) un Indira Baltā ( 2

-4 gad.gr. ‘’Cālēni’’ audzinātāja). Lai netrūkst pacietības, izturības un radošuma!
Aktuālākais jaunums šajā mācību gadā - Degumnieku pamatskolā atvērts internāts ar modernām, gaumīgām un mājīgām telpām. Internāta audzinātāju pienākumus veic skolotājas Zita Juste un Edīte Zaube. Vakarus un naksniņas kopā ar bērniem pavada auklītes Sigita
Sprūde un Jolanta Terentjeva.
Arī šajā mācību gadā skolēnam ir iespējā apmeklēt vairāk kā
desmit ārpusstundu nodarbības: tautu dejas (sk. D.Rubene), teātris (sk.
Z.Juste), ansamblis( sk. I.Strode), futbols (U.Meiers), mūzikas studija
(sk. I.Strode), mazpulki/līdzpārvalde (sk.E.Zaube), skolas avīzes veidošana (sk. I.Strode), vizuālās mākslas pulciņš (sk. U.Salmane), jaunsargi (sk.S.Kļaviņš), datordraugu pulciņš (sk. I.Strode), dambrete (sk.
Solovjova).

Lai visiem izdevies, pieredzes bagāts un skaists šis Jaunais
mācību gads!
Informāciju apkopoja I.Strode

Pirmīši kopā ar devītklasniekiem un administrācijas
pārstāvjiem
(foto V.Strode)
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Skolu stāsti!

Tuvojoties Latvijas Simtgadei, skolas avīzē publicēsim skolotāju, skolas darbinieku, vecāku un vecvecāku skolu atmiņu
stāstus. Ir lietas un cilvēki, kas mūs stiprina, kas mūs iedvesmo un , kas mūs virza uz priekšu. Var būt tieši pirmā skola,
pirmā audzinātāja vai kāda īpaša skolotāja ir bijis iedvesmas avots un cēlonis šodien sasniegtajam un paveiktajam.
Avīzes veidotāji aicina kavēties atmiņās, pastāstīt par to mūsdienu skolēniem.
Šoreiz atmiņās kavēsies skolotājas: Una Salmane, Sabīne Šķēle Stepanova, Edīte Zaube un Ineta Strode.
Mācījos Salaspils 1.vidusskolā, kur katrā klasē bija a,b un c klases, tātad aptuveni 90 pirmklasnieki utt.. Atceros daudzus skolotājus, kā labākos!!! Fantastiska matemātikas skolotāja, kas visiem “ielēja matemātiku ar karoti mutē”, zīmēšanas skolotājs, kas spēja aizraut ar dažādu darbošanos. Atzīmes viņš lika dīvaini- varēja salikt vienā stundā septiņus vieniniekus kādam sliņķim, kā arī septiņus pieciniekus par labu darbu. Krievu valodas skolotāja mūs veda pat uz teātriem krievu valodā, organizēja diskusijas par lasītajām grāmatām. Kā lielāko nosodījumu no klases audzinātājas
puses vidusskolā atceros izbrīnītu acu skatu un vārdus- man kauns par jums (neatceros gan, ko bijām sastrādājuši, bet tie likās tik spēcīgi vārdi!)
Tā kā tagad arī aktuāli drošības jautājumi, atmiņā nāk gadījums, kad mūs evakuēja pa logu ziemā bez siltā apģērba, jo bija plīsušas karstā
ūdens trubas un pa trepēm gāzās karsts ūdenskritums.
Klasesvakarus skolas direktors apstiprināja tikai tad, ja tika iesniegts vakara plāns, tāpēc iestudējām uz katru klases vakaru teātra izrādes
- rakstījām scenārijus, meklējām tērpus. Spēlēju gan indiāni, gan skolotāju, gan raganu.
Zīmēšanas skolotājs stāstīja, ka skolā spokojas. Mums bieži tajā korpusā vērās vaļā klašu durvis un likās, ka kāds staigā, bet redzēt gan
neredzējām. Paši gan reiz keramikas pulciņā nolēmām paspokoties. Sagatavojām kārtīgus spoku tērpus un gājām starp korpusiem lidināties, apkopējas baidījām.
Pamatskolā mums nomainījās daudz klases audzinātāji- bija viena, kas parādījās tikai 1.septembrī, izbārās uz mums un pazuda, laikam
nobijās. Bija skolotājs, kuru mēs vedām pārgājienā -gājām, kur gribējām un viņš mums tikai sekoja. Pieturas punktos izvilka no portfeļa avīzes- uz
vienas apsēdās, otru lasīja. Arī divu dienu pasākumā viņš ieradās tikai ar savu dīvaino portfeli. Man šķiet, ka mēs vairāk par viņu rūpējāmies (ko
ēdīs, kur gulēs, ar ko apsegsies), nekā viņš par mums.
Kad tā sāk prātot, tad rodas daudz atmiņas …
Sk. U.Salmane
Mācības skolā sākām no 6 gadiem. Toreiz visiem skolēniem no 1.-11.klasei bija jāmācās 6 dienas nedēļā. Sestdienās visiem 1.stunda bija
glītrakstīšana. Skolotāja stāstīja, ka glītrakstīšana māca koncentrēties, trenē pacietību, un izkopj prāta un ķermeņa saskaņu. No tā visa toreiz diez
vai , ko sapratu, bet , ja skolotājs to liek un paskaidro, ko tas bērnam sniedz, tad centāmies izpildīt. To, ka skolotājai taisnība un pilnīgāku skaidrojumu ieguvu , mācoties medicīnas skolā.
Uz skolu nokļuvām ar satiksmes autobusu. Visiem bija brīvbiļetes. Ja autobuss nekursēja vai salūza, tad uz skolu gājām kājām 7km. Iet
kājām bija liels piedzīvojums—lielie pieskatīja mazos un vidusskolēni vienmēr nesa somas mazajiem, reizēm arī mazos paņēma kikerigā. Uz otro
stundu visi paspējām. Pēc stundām arī dažreiz nācās iet kājā. (pārnākot no skolas, pirmais darbs bija—pārģērbt skolas drēbes), pēc tam palīdzēju
mājas darbos—ienest malku, kurināt krāsni un vēl citus darbus.
Rudenī visiem skolēniem bija jādodas palīdzēt novākt ražu ,strādājot visu mēnesi, citreiz jau no paša rīta braucām uz kādu no kolhoza
saimniecībām: lasījām kartupeļus, vācām burkānus, bietes, augļus un dārzeņus. Ja uz kolhozu braucām no rīta, tad pusdienu maizītes un tēju
ņēmām no mājām. Dalījāmies, ja kādam maizītes nebija līdzi. Citreiz no rītiem mācījāmies, paēdām pusdienas skolā un tad devāmies uz ražas
vākšanu.
Skolā bija dažādi pasākumi, bet par to citreiz.
Sk. E. Zaube.

Mācījos Barkavas pamatskolā. Mūsu skolā visi procesi norisinājās līdzīgi kā tagad. Bija stundas, starpbrīži, līnijas, popielas, erudīti, konkursi, skatuves runas konkursi, deju skates, ierindas skates, utt.
Pusdienas ēdām pie kopgalda, bet sākumā viss tika iedalīts pa porcijām, pēc tam jau parādījās pašapkalpošanās pie galda. Bet vienmēr katram
bija savs šķīvis jāaiznes un dežurants novāca galdu. Saldie ēdieni bija uz ‘’izķeršanu ‘’, kurš ātrāk paķer, tam tiek divi, (ja kāds negribēja), dažkārt
bija vesela cīņa.
Klasē bija dežuranti pa nedēļām. Bija jāuzkopj klases telpa, jāslauka tāfele, grīda, krēsli jāpaceļ, jānoceļ. Divas reizes gadā, sākot ar piekto klasi ,bija dežūrdienas virtuvē (tās dienas bija foršas). Bija lauciņi -3dienas vasaras brīvlaikā jāstrādā skolā. Atceros, ka rudenī bija jādalās ar ražu,
jo vajadzēja kartupeļu maisu, burkānu 3kg, kāpostus un vēl kaut ko dot skolai, lai būtu, ko ēst pusdienās. Tā bija liela atbildības un cieņas sajūta ,
ka ēd savu ēdienu, ko vācis no paša dārza. Atceros, ka burkānu raža mammai nepadevās, tad krustmāte vienmēr palīdzēja sagādāt tos no sava
dārza.
Pamatskolas laiks ir visjaukākais skolas laiks. Pirmā simpātija, pirmie piedzīvojumi, pirmās draudzības un tās tiešām uz mūžu.
Skolēniem novēlu: mācīties novērtēt skolotāju darbu, entuziasmu un iniciatīvu, kā arī, prast cienīt savus klases biedrus, skolas biedrus, neraugoties uz ikdienišķām ķildām. Nepazaudēt cilvēcību.
Un vēl, novēlu katram skolēnam iegaumēt vienu-ka GRIBĒT IR PUSE NO VARĒT!!!!!!!!!!!!!
Sk. S.Šķēle Stepanova
Mācības uzsāku Ošupes deviņgadīgajā skolā, bet absolvēju Ošupes pamatskolu. Tas ir laiks, kas spilgti palicis atmiņā un , ikreiz , braucot
garām šai skaistajai un pamatīgajai ēkai, kurā vairs neskan bērnu smiekli un soļi, prātā pavīd daudzas atmiņu bildītes un filmiņas…..Katram gadalaikam kas savs……
Rudeņi ar svinīgajiem Zinību dienas rītiem vecās skolas pagalmā zem sirmās liepas, kuras dobumā mitinājās pūču ģimene, skolas apkārtnes sakopšanas talkas, ar katrai klasei iedalīto sektoru, lielajām lapu nastām, vizināšanos ķerrā uz lapu kaudzes, degošo lapu smaržu. Pirmās
septembra nedēļas pagāja saimniecības kartupeļu laukos. Lai arī diez ko nevilināja kartupeļu lasīšana dzestrajos rudens rītos, tomēr, bija patīkami
nopelnīt naudiņu par paveikto. Ziemas palikušas atmiņā ar spraigajām slēpošanas sacensībām Aiviekstes krastos Jaunlubānā un arī tuvējā skolas
mežiņā. Hokeja mači bez slidām uz aizsalušajām pļavu peļķēm pie skolas. Sildīšanās pie podiņkrāsnīm skolas telpās, malkas nešana tām. Ziemassvētku uzvedumi—esmu spēlējusi ‘’Mazajā raganiņā ‘’,‘’Trīnes grēkos’’, dziedājusi ansamblī un dejojusi tautu dejas. Pavasaros gājām lasīt zilās
vizbulītes pie skolas esošajās mežā, nesām un dāvinājām skolotājām. Vasarās - lauciņu dienas: ravējām dzīvžogus, taciņas, lauciņus, skrejceļus,
krāsojām krēslus utt. Esmu mācījusies apvienotajās klasēs, esmu valkājusi skolas formas zilo kleitiņu ar vecmammas šūtu priekšautiņu, esmu
bijusi oktobrēns. Skolas beigšanas eksāmenus mums diktēja pa televizoru un vērtējumu saņēmām jau baļļu sistēmā.
Ļoti patika dežurēt ēdamzālē, ēšana notika divās maiņās. Mazliet baisi atminēties skolas vecā pagraba kāpnes pa kurām nesām lejā rudenī
skolas lauciņos novāktos vai bērnu, no mājām sanestos, dārzeņus.
Arī mums bija klases vakari un diskotēkas ar kārtīgu izdejošanos un spēlēm. Izlaiduma un Ziemassvētku balles skolas mazajā zālītē, kur
sliktajos laikapstākļos sporta stundās spēlējām gan futbolu, gan tautas bumbu.
Pirmajos skolas gados, kad vecākiem vēl bija darbs saimniecībā ’’ Aiviekste’’ , uz skolu nokļuvām ar mašīnu , bet pēdējos gados ceļš uz
skolu tika mērots arī ar kājām (apm. 5km.), meklējot arvien īsākos ceļus, bet , dažkārt, nokļūstot vēl lielākos strupceļos.
Lai arī skolā biju diezgan prātīga meitene, vienu sekcijas stiklu tomēr izsitu…..
Patīkams laiks, patīkamas un emocionālas atmiņas. Paldies, audzinātājām Aigai Bērziņai un Daigai Puķītei.
Sk. I.Strode
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Meža ekspedīcija – kompetenču pieejas akcentēšana skolēna izglītošanā.
19. septembrī skolēniem tika rasta iespēja piedalīties AS "Latvijas valsts meži", LU Starpnozaru
izglītības inovāciju centra un AS "Latvijas Finieris" organizētajā Latvijas valsts mežu ekspedīcijā, lai apgūtu dabas zinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā!
Pirms došanās ekspedīcijā, skolēni piedalījās dabas zinību stundā, kur apguva zināšanas par mežu
nozīmi, iepazina interaktīvo meža apsaimniekošanas ciklu.
Ekspedīcijā skolēni aktīvi darbojās 11 stacijās, kurās uzzināja interesantus faktus par dzīvniekiem,
kokiem, to kopšanu un apsaimniekošanu, kā arī praktiski darbojās ar mērinstrumentiem, meža aprīkojumu,
veica matemātiskus aprēķinus. “Latvijas finieris” pārstāvis iepazīstināja ar inovat īvajām tendencēm Zaļo
māju būvniecībā.
Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā:
saprata, kā dabas zinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,
apzinājās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,
veidoja izpratni par mežu saglabāšanu
nākamajām paaudzēm.
Skolēnu atsauksmes: man patika ieklausīties
dabas skaņās; man patika stāstīt par manis
izvēlēto koku; man ļoti patika, ka mēs varējām uzvilkt austiņas, ar kurām var iet mežā
zāģēt kokus; mani pārsteidz tas, ka neretinot
mežu, koks lēnāk aug; mani interesēja koku sugas un to sēklas; man ļoti patika tas, ka
parādīja par to, ka no koka var mājas būvniecībai pagatavot tik daudz materiālu; uzzināju, cik garš ir mans solis!
Noslēgumā kopā ar Cūkmenu devām kopīgu solījumu rūpēties par tīrību mežā! Ar pilnu bagāžu zināšanām un patīkamu padarīta darba sajūtu, pusdienojām pie ugunskura. Ar gandarījumu par pavadīto laiku, priecīgi devāmies mājup.
Skolotāja Mudīte Bodža.

Foto M. .Bodža

Vēsturi apgūstam citādāk

Šī gada 27.septembrī mēs -9.klases skolēni un audzinātāja Edīte Zaube devāmies izglītojošajā ekskursijā: Lestene“Pikšas”- “Auči” –Bauskas pils. Ekskursija bija ļoti interesanta un aizraujoša. Šī ekskursija ļoti noderēja zināšanu apguvē un sava redzesloka paplašināšanā.
Lestene- pirmais ekskursijas punkts. Es biju ļoti pārsteigts par to, ka Lestenē ir tik ļoti lieli Brāļu kapi. Kapos
atdusas vairāk nekā 1000 vācu pusē kritušo Otrā pasaules
kara Latvijas karavīru, bet sienās ir iegravēti vairāk kā
14 000 vārdu. Interesanti bija tas, ka bija vākti un gravēti uz
sienām visu kritušo vārdi. Mēs katrs pat varējām atrast savus
radiniekus vai savam uzvārdam līdzīgus uzvārdus. Lestenes
baznīcā ir krāšņi baroka laika interjera priekšmeti, piemēram
kancele. Interesanti bija tas, ka baznīca nav rekonstruēta, bet
atstāta senajā izskatā.
Ministru prezidenta K. Ulmaņa mājas ir neiedomājami
lielas. Es nezināju, ka agrāk Latvijā ir bijušas tik milzīgas
saimniecības kā Ulmanim. Tik daudzie agregāti, kuļmašīnas, traktori, šķūņi un ēkas. Pat mūsdienās ir ļoti
grūti atļauties tādas saimniecības un plašumus.
J. Čakstes mājās “Auči” – uzzināju daudz interesanta
par Jāni Čaksti, kā personību. Čakste ir grūti pārspējams,
kā valsts prezidents, jo viņš pacēla valsts prezidenta
“latiņu” ļoti augstu. Viņam bija daudz labu īpašību, Jānis
Čakste izaudzināja un izloloja 9 bērnus: viņš rūpējās par
visiem. Čakste bija ļoti gudrs prezidents un Latvijas iedzīvotāji jutās drošībā..
Bauskas pils ir viduslaiku pils. Tās vēsture arī it
aizraujoša. Tur redzējām kāda agrāk bija mode, kādi bija
tērpi un tradīcijas renesanses (15-17.gs.) laikā.
Paldies skolotājai Janīnai par lielisko ekskursiju!
Barkavas skolēni bija ļoti draudzīgi un mēs šo dienu pavadījām ļoti jauki!
M.Šķēls
J.T.Litke

Foto :I.Strode

Paldies, devītās klases skolēniem un audzinātājai Edītei,
par Skolotāju dienas organizēšanu, par sirsnīgajām dziesmām un viedajiem vārdiem!
Paldies, klašu kolektīviem par
pārsteigumiem
Paldies, par svētku
sajūtu!
Skolotāju kolektīvs
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Sēņu vilinājumam
Kas var būt interesantāks par praktisku un uzskatāmu nodarbību,
lai apgūtu ko jaunu vai atsvaidzinātu savas zināšanas? Arī mūsu
skolas bērniem bija vienreizēja iespēja kārtējo reizi tikties, ar, nu
jau mums par labu draudzeni kļuvušu , mežzini Inesīti Skrauču,
kura mums vadīja ļoti interesantu un saistošu mācībstundu par

sēnēm. Mēs mežzini sagaidījām ar ‘’sēņotiem’’ mājas darbiem.
Latvijas sēņu pasaule ir ļoti bagāta. Inesīte tās daļiņu bija
atnesusi mums parādīt un par to pastāstīt. Mācījāmies noteikt
ēdamu un neēdamu sēņu pazīmes, salīdzinājām līdzīgās ēdamās
un indīgās sēnes, uzklausījām un analizējām mītus par sēnēm,
izsmaržojām sēņu aromātu, iztaustījām sēņu faktūras, raksturojām to krāsas un nokrāsas, klausījāmies stāstījumu par kādu sēņotāju, kurš dodoties sēņot, rīkojās diezgan nepareizi. Bērniem
bija uzdevums analizēt viņa darbības kļūdas, pamatot tās. Pēc
pārbaudījuma I.. Skrauča bērnus apbaloja par cītīgu klausīšanos
un labi paveiktu pārbaudījumu .
Paldies, par sadarbību un bērnu ieinteresēšanu!

Foto I.Strode

Nodarbībā klāt bija sākumskolas skolotāja I.Strode




Sveiks lasītāj!

ĪSZIŅAS

Zinību diena;
Karoga svētki Liepsalās;
Olimpiskā diena Madonā, piedalījās 2 komandas :
1.-6.kl.kom.—D.Marinskis, R.Zondars, S.Lazda, R.Zondars,
S.Škēle, K.Kruglova, E.Bormane, N.E.Nagle un 7.-9.kl. kom.—
M.Šķēls, K.Strods, K.Stalīdzāns, R.Slaviks, M.E.Litke, S.Juste,
S.Slavika, Ē.Tolše.(kom. kopvērtējumā ieguva 3. vietu). Individuāli— orientēšanās 1.-6.kl.—Renāram Zondaram 1. vieta, krosā
7.kl.zēniem - Kārlim Strodam 2. vieta, orientēšanās 7.-9.kl. grupā Mārtiņam Šķēlam 3. vieta.
 Miķeļdienas pēcpusdiena;
 Skolotāju diena;
 Drošības diena skolā;
 9.klases un Barkavas pamatskolas ekskursija;
 Dzejas dienu pasākums Degumnieku bibliotēkā- 1.kl.
 Sadraudzības klases vakars 5.-7.klasei;
 Futbola starpskolu sacensības Madonā 5.-6.klasēm;

SLUDINĀJUMS!
Ja vēlies būt labs saimnieks melnbaltam un mīlīgam kaķītim,
zvani .T.28464443(Linda)

Pirmās medaļas šogad! No kreisās
Renārs, Kārlis, Mārtiņš
Foto : I.Kiukucāne.
Avīzi veidoja: L.Kalniņa, J.T.Litke, S.Šķēle, M.Škēls, M.E.Litke, sk. I.Strode.

Vai zini kas ir Sudraba Gailis?
Sudraba gailis ir jauniešu gada balvas
pasniegšanas ceremonija. Kura norisinās
decembrī ,šogad Madonas kultūras namā.
Pirms šī pasākuma notiek liela gatavošanās ,tajā skaitā, kandidātu pieteikšana
nominācijām. Nomināciju pieteikuma
anketas var atkast
MNJD
facebook
lapā.
Skolotājas
bauda
savus
svētkus
Būsim pateicīgi ,ja aizpildīsi anketu.
Kalsnavā!
(anketas var aizpildīt līdz 20.oktobrim.)
Ceram Tevi satikt arī apbalvošanā!
Ar cieņu MNJD (Madonas novada jauniešu domes pārstāve Linda Kalniņa)

Uzdevums brīvajam brīdim!
ATRODI UN NOSAUC LIETAS, KO RUDENĪ MĒDZ NOVĀKT LATVIJĀ?
Atbildes gaidām uz e-pastu
kabata100@inbox.lv

