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Degumnieku pamatskolas avīze/2014.gada oktobris, novembris, decembris/Nr.2
Sveicināti lasītāji!

Skolas Karoga svētki.

Ikgadējie skolas Karoga svētki šogad notika pēdējā skolas dienā pirms rudens brīvdienām—
Aiz muguras jau visi rudens mēneši.
24.oktobrī.
Mums ir sniegs! Ir uzcelti pirmie snieDiena tika plānota divās daļās—pirmajā: svinīgo klašu solījumu nodošana pie skolas karoga un
ga vīri, ir iemēģinātas slidas, ir sapiiepazīstināšana ar klašu plānoto pasākumu vadīšanu skolas mērogā nākamajā pusgadā. Otrajā dienas
koti draugi. Ar mierīgām un labām
daļā futbola mači (sk.U.Meiers) un nodarbība ‘’Esi uzmanīgs!’’ (sk.E.Zaube).
domām esam sagaidījuši Adventes
Svinīgie klašu solījumi:
laiku. Mūsu skolā pirmo Adventes
1.klase
’’Laipnus
vārdus
neskoposim,
gudras domas iegaumēsim!’’
sveci iededza 9.klases kolektīvs un
2.un 4.klase - ’’Saprātīgi jautāsim, uzmanīgi klausīsimies, mierīgi atbildēsim’’.
audzinātāja I.Kiukucāne. Otro—7.un
3.klase - ’’Pacietība ved pie mērķa’’.
8.klases skolēni un audzinātāja.
5.un 6.klase - Esi draugs un palīgs sev un citiem! Nebaidīšos no darba un mācīšos sekmīgi!
Z.Juste. Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, bet mums vēl ir jāatskatās
7.klase - Mācies labi, tad būs labi!
uz iepriekšējos mēnešos paveikto.
8.klase - Viens par visiem, visi par vienu, ar kopīgiem spēkiem par godu un cieņu!
Laiks rit nemanāmi, padarītā ir
9.klase - Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties!
daudz—ekskursijas, klases vakari,
Skolēnu līdzpārvaldes solījums: Tavs solījums rādīs, cik esi čakls un stiprs!
svinīgi pasākumi, prāta spēles, konKlašu plānotie pasākumi skolas mērogā:
kursi un daudz kas cits piepildījis šos
1.klase - ‘’Cepuru parāde’’
mēnešus.
2.un 4.klase - ‘’Joku diena’’
Novēlu skolēniem, saņemties un pār3.klase - ‘’Prāto! Prāto! Izprāto!’’
spēt katram pašam sevi un ar labā
5.un 6.klase - ‘’Es mīlu Tevi, skola!’’
sekmēm mācībās sagaidīt svētkus.
7.un 8.klase ‘’Popliela’’
Pieaugušajiem vēlu pacietību, prieku
un saticību gaidot svētkus.
9.klase - ‘’Es mīlu Tevi, Latvija!’’
Redaktore Vendija.

3.12.2014.
Degumnieku pamatskolā notika
vecāku kopsapulce.
Skolas administrācija
izsaka pateicību
visiem vecākiem, kuri atrada
laiku un iespēju
apmeklēt šo tikšanos!

5.un 6.kl.nodod solījumu

2.kl.godasardze pie skolas karoga

Apvienotā Barkavas un Degumnieku pamatskolas ekskursija Tēvzemes nedēļas ietvaros.
Lai izmantotu siltās rudens dienas, ekskursiju rīkojām 8. oktobrī. Mūsu brauciena maršruts: Degumnieki - Barkava - Vecpiebalga – Cēsis –
Barkava – Degumnieki.
Vecpiebalgā apmeklējām K.Skalbes – rakstnieka un politiķa dzīves un atdusas vietu ‘’Saulrieti’’. Bērniem šķita interesants gides stāstījums un autentiskās rakstnieka lietas.
Ceļš turpinājās uz dabas objektu Raunas Staburags, kas ir viens no ievērojamākajiem un skaistākajiem dabas veidojumiem – sīku straumīšu ūdenskritums.
Pēcāk apmeklējām Lodes Lielo ellīti – smilšakmens alu ar avotu un strautu.
Tad mūsu ceļš turpinājās uz netālu esošo piemiņas vietu 1919.gada Brīvības cīņu dalībniekiem – latviešiem un igauņiem, kuri padzina
vāciešu no Raunas un Cēsīm.
Cēsu novadpētniecības muzejā mēs tikām nodarbināti divās programmās: 7.-9.klašu skolēni – ‘’Izcīnīsim Latviju’’ – par 1919.gada maija
un jūnija Cēsu kauju norisi, savukārt 5.un 6.klases skolēni darbojās nodarbībā ‘’Senās lietas’’ – par muzeja materiālu glabāšanu fondos
(uzdevumi uz darba lapām).
Dienas gaitā, kopīga ekskursijas gida pavadībā, pastaigājāmies pa Cēsu vecpilsētu. Iepazinām Cēsu pils un sv.Jāņa baznīcas apkārtni, svarīgākās vēsturiskās vietas un pieminekļus.
Ekskursijas noslēgumā – z/s Rakši apmeklējums. Iepazinām eksotisko dzīvnieku – kamieļu, lamu un citu kustonīšu audzēšanas īpatnības.
Baudījām atpūtu dažādās atrakcijās.
Ekskursijas gaitu atspoguļoja vēstures skolotājas Janīna Liepiņa

Mums tas ir pa spēkam!

Sk. Ināra: Nevaru teikt, ka ar kādu ir
ciešāka draudzība. Taču, ja esam saitos,
Mūsu skolā ir noslēdzies starpvalstu Comenus projekts ’’Lets Play My Ancestors tad vienmēr apjautājamies, „kā klājas?”,
sveicam svētkos un dalāmies pieredzē.
Childhood Game''. Vislielākais ieguldījums šī projekta realizēšanā mūsu pamat- Zinu, ka arī skolēni sarakstās ar drauskolā bija skolas direktorei Daigai Rubenei giem.
un svešvalodu skolotājai Inārai Kiukucā- Jūsu visnepatīkamākās atmiņas no pronei. Mēs lūdzām viņas dalīties iespaidos un jekta, no ceļojumiem.
Sk.Daiga: Es negribētu teikt, ka ir bijis
kavēties atmiņās par šo laiku.
Kā radās ieceres iesaistīt skolu šādā projek- kaut kas īpaši nepatīkams, bet pārsteiguma momentu pietika. Jau pašā projekta
tā?
Sk.Daiga: Vēlējos radīt iespēju skolēniem
realizācijas sākumā ‘’pazuda’’ Turku
parādīt pasauli un pasauli iepazīstināt ar Deskolas koordinators. Daudz problēmu
gumnieku pamatskolu, Ošupes pagastu, kā
sagādā arī tas, ka grāmatvedības likumi
arī ,tas bija kā paldies skolēniem par ieguldīto katrā valstī ir savādāki. Aiz tā visa skaisdarbu ārpusklases nodarbībās, respektīvi,
tā, kā jūs saucat ‘’ceļošanas’’, slēpjas
tautiskajās dejās.
smags, plānveidīgs un atbildīgs darbs.
Sk. Ināra: Man bija vēlēšanās padarīt intere- Sk. Ināra: Visnepatīkamākais bija tas, ka
santāku dzīvi skolā, motivēt mācīties angļu
mūs atpazina kā Lietuvu nevis Latviju.
valodu un ,protams, tā ir iespēja apskatīt un
Lielākais pārsteigums projekta laikā.
iepazīt citu valstu kultūru un vēsturi.
Sk.Daiga: Te es varētu minēt pašu pirmo
vizīti Itālijā, kad projekta dalībvalstis
Lūdzu, pastāstiet, kurās valstīs Jūs pabijāt
viena otru neklātienē bija iepazinušas jau
projekta laikā?
Sk. Ināra: Projekta laikā biju visās partner5 mēnešus, bet, ierodoties Itālijā, mūs
valstīs, jo koordinēju šo projektu. Tās bija
gaidīja nevis kā viesus no Latvijas, bet
Turcija, Grieķija, Igaunija, Polija, Rumānija, gan kā viesus no Lietuvas, visur bija LieSpānija, Itālija.
tuvas karogi. Tad es sapratu, cik mazi un
Sk.Daiga: Pabiju visās partnervalstīs.
mazsvarīgi lielajā pasaules kartē esam
mēs - latvieši. Bijām sagatavojuši visiem
Kuras valstis uz Jums atstāja vislielāko iedāvaniņas, pašdarinātus apsveikumus,
spaidu?
Sk.Daiga: Visas! Katra valsts ir īpaša ar savu bijām perfekti izpildījuši visus mājas
kultūru, dabu, mentalitāti. Visspilgtāk paliku- darbus. Jutāmies ļoti slikti. Taču divu
si atmiņā ekskursija Polijā, kad dienas garugadu garumā esam sevi pierādījuši, noslēmā mēs izdzīvojām Polijas ogļraču sūro, grū- dzoties projektam, saņēmām atzinīgus
to darba ikdienu. Piedzīvojumu netrūka. Itāli- vārdus no lielvalstu koordinatoriem. Šojā saskārāmies ar dzelzceļnieku streiku, snie- brīd pasaulē 7 valstīs zina, kur atrodas
gu, kura dēļ tika paralizēta visa dzīve: skolē- Latvija, kādi ir latvieši, zina, kāda ir latnus uz skolu neveda, jo firmas nevar piegādāt viešu atbildība pret veicamajiem uzdevuēdienus, braukšana uz ceļiem apgrūtināta.
miem, zina, kur atrodas Degumnieku
Spānija pārsteidza ar kalniem, nekad neaizpamatskola, kur atrodas Degumnieki,
mirsīšu kādus pārdzīvojumus izjutu, kad tak- Ošupes pagasts.
sometrā ļoti, ļoti ātri traucāmies pa kalnu
Sk. Ināra: Sniegs Itālijā, lielais vējš Spāserpentīnu, tas bija tumsā, bet kad no rīta
nijā .
gaismā ieraudzīju ….. palika baisi, jo es taču Ar cik bērniem un skolotājiem Jums
atbildu par tiem cilvēkiem, kas brauc ar mani nācās ceļot kopā visa projekta laikā?
kopā. Grieķijā fantastiskajā pilsētā Meteorā
Sk.Daiga: Precizēšu, strādājām ceļojot.
likās, ka esam nokļuvuši pasaules malā..
Skolēni katrā vizītē mainījās, bet pedagoIgauņu miers, priedes, vēsais, dzestrais gaiss. gi pārsvarā es un sk. Ināra. Šāda apjoma
Turcija! Tur viss ir savādāk—valdošā ticība
projekta realizācijā, kur nepārtraukta
uzliek zināmu piesardzību tūristam. Piedzīvo- saziņa notiek ar diviem projekta pedagojumu netrūka ! Katrs brauciens bija savādāks. giem, kur viens atbild par dokumentāciju
Gribu uzsvērt, ka tā nav izklaide, tā ir ļoti
un projekta realizāciju atbilstoši prasībā,
liela atbildība. Atbildība pret vecākiem, kuru otrs, savukārt, tulko un nodrošina inforbērnus tu ved pāri robežai, atbildība pret visu mācijas plūsmu, vizītē nevar doties citi
komandu, kas kopā ar mani ir citā valstī.
pedagogi, tāpēc, lai vairāk tiktu skolēni,
Nepārtraukti nepamet doma, vai esmu visu
pedagogi tikpat kā nebrauca. Uz Grieķiju
izdarījusi, izplānojusi, paredzējusi, vai visi
devās sk. Ineta, viņa bija mūsu projekta
dokumenti ir kārtībā, kā jūtas līdzbraucēji?
informātiķis. Uz Igauniju brauca sk. Zita.
Sk. Ināra: Es nevaru izcelt vienu valsti, katra Lai aizbrauktu vairāk skolēnu, braucām ar
bija savā ziņā neatkārtojama ar savu dabu,
savu transportu, galvenais šoferis biju es
vēsturi, tradīcijām, kultūru un cilvēkiem.
un sk. Zita. Grieķijas koordinatore mūs
Ar kuru no ārzemju skolotājiem Jums izvei- nosauca par „trakajām sievietēm”. Pēc
projekta nolikuma vizītēs bija jāizbrauc
dojās visciešākā draudzība?
Sk.Daiga: Visciešākā draudzība izveidojās ar 12 skolēniem, bet mēs aizvedām 16. KoIgaunijas skolas direktori. Laikam jau tāpēc,
pumā,
ka mūs saista vienas un tās pašas problēmas:
24 momaza lauku skola, apvienotās klases, grūtības bilitāšu
skolēniem apgūt krievu valodu. Šobrīd jau
vietā,
esam sarunājuši dažādus plānus nākotnei,
mēs
ceru, ka izdosies.
realizējām 32.

Visneparastākais ēdiens, ko
baudījāt projekta laikā.
Sk.Daiga: Ierodoties svešā
valstī, ir jānobauda visi tradicionālie ēdieni.
Atmiņā palicis
Spānijas skolēnu vecāku gatavotais ēdiens.
Šķīvī, kuru man
pasniedza, bija
viss: rīsi, jēra
gaļas stilbs, liels gliemezis ar visu gliemežvāku,
neattīrītas garneles, paprika, pupas pākstīs utt.,
izskatījās visai interesanti, garšoja tieši tāpat. Noteikti jāpiemin Turcijas ēdieni - ļoti, ļoti pikanti.
To, ko mēs lietojam kā garšvielu gaļai, viņi ēd kā
mērci no bļodiņas, kopā ar savu maizi, kas ir kā
plācenītis. Lai varētu tik pikantu ēdienu pārstrādāt,
virsū uzdzer kaut ko līdzīgu paniņām.
Sk. Ināra: Man garšoja spāņu virtuve. Tā ir Spāņu
valsts lepnums. Katrā reģionā ir sava tradicionālā
virtuve. Garšoja omlte
”Tortilja”,
„Paelja”( rīsu
ēdiens, gliemji, austeres ,
Vidusjūras
veltes). Neparasti un tajā
pašā laikā
gardi bija „pa
amb” (samalti
tomāti ar
grauzdētu
maizi).
Vai ir cerība,
ka mūsu skola piedalīsies līdzīgā projektā?
Sk.Daiga: Protams, pagājušajā gadā rakstījām
projektu Erasmus + programmā K2, bet diemžēl
neapstiprināja. Šobrīd meklējam jaunus partnerus,
„trakajiem” pieder pasaule, ceru, ka izdosies!

Sk. Ināra: Protams, tikai jāvēlas. Šāda projekta sagatavošana – ir liels darbs un prasa
daudz laika. Es domāju, ka mūsu skolai šāds
izaicinājums ir pa spēkam.

Paldies skolotājām par iespēju mums iepazīt citu
tautu tradīcijas, spēles un rotaļas, iepazīt jaunus
draugus!
Interviju sagatavoja Megija Elena Litke un
Ralfs Bormanis.

Mācību ekskursija uz Rīgu.

6. novembrī mēs visa skola devāmies uz Rīgu, kur apskatījām Latvijas Nacionālā bibliotēku, sauktu par Gaismas pili, televīzijas torni, televīzijas māju, redzējām leļļu teātra izrādi ‘’Emīls un Berlīnes zēni’, devāmies Dabas muzeju(1.-4.klase) un uz Kara
muzeju(5.-9.klase), skatījāmies 2 filmiņas 5D kino un kā pēdējo objektu apmeklējām Oskara Kalpaka pieminekli.
Es par Gaismas pili uzzināju, ka viņā ir atdarināts stikla kalns no pasakas ‘’Zelta zirgs’’. Kā arī to, ka mazākā grāmatiņa bibliotēkā ir 1 rūtiņas lieluma. Bibliotēkā bija aplūkojams Dainu tēva Krišjāņa Barona ‘’Dainu skapis’’, priecēja modernais stāvu
noformējums – pa krāsām atbilstoši lata banknošu krāsām. Būtu patīkami apmeklēt tik gaumīgu un gaišu lasītavu.(Vendija)
Gaismas pilij, jeb Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai ir 13 stāvi ieskaitot pagrabstāvu. Tajā ir apmēram 4 miljoni grāmatu. Personīgi es Gaismas pilī biju pirmo reizi. Mēs daudz staigājām kopā ar gidi, kas mums visu stāstija par Gaismas pili. Redzējām ābeču
izstādi, lielu globusu, dainu skapi, ļoti vecas grāmatas un lielus skapjus ar dāvinātām grāmatām. Tas bija interesanti.(Megija Litke).
Par televīzijas torni uzzināju, ka tas ir trešais augstākais Eiropā un pirmais lielākais Eiropas Savienībā. Torņa balstos ir ātrgaitas lifts. No torņa augšas varēja aplūkot galvaspilsētu. Gide mums pastāstīja par to, ka no šī televīzijas torņa tiek pārraidīti signāli
uz citiem torņiem Latvijā (Vendija).
Televīzijas tornis ir 368,5 metru augsts .Mēs bijām uzbraukuši ar ātrgaitas liftu 100 metru augstumā. Mums rādīja arī video ,kā
vīrietis ,speciālā tērpā, lec no televīzijas torņa. Kad bijām augšā viss izskatījās ļoti mazs. Man patika!(Megija L.)
Tieši šajā dienā, kad mēs ciemojāmies televīzijas mājā, Latvijas televīzija svinēja 60 gadu jubileju. Televīzijas mājā es uzzināju, kā filmē raidījumus un kādas izskatās studijas. Manuprāt, gide pārāk plaši stāstīja par vienu raidījumu, un tas kļuva garlaicīgi.
(Vendija).
….22 stāvi. Tajā ēkā ir vairākas televīzijas raidījumu studijas. Mēs pabijām «100 g kultūras», «Aizliegtais paņēmiens», «Kas
Te? Es Te!» un «Sporta studijā».
Televīzijas jubilejai par godu mazākās klases
nodziedāja dziesmu. Man nepatika, ka bija
daudz jāstāv ,gide par daudz runāja. Nebija tik
interesanti kā gaidīju. (Megija)
Tad mēs devāmies uz leļļu teātri ’’Emīls un Berlīnes zēni’’, kur bija, stāstīts par to, ka nav jāuzticas svešiem cilvēkiem. Izrāde man šķita ļoti
interesanta, saistoša, jo tika izmantotas gan kartona lelles, gan teātra atribūtika bija no kartona.
Muzikālais pavadījums radīja realitātes sajūtu.
(Vendija)
Man izrādē patika kartona lelles un skatuves
iekārtojums. (Megija)
Nākamais ko mēs apmeklējām bija kara muzejs, kur mums pastāstīja sīkāk par Saules kaujām, kuras notika 1236. gada 22. septembrī.
Šajā muzejā mēs bijām jau atkārtoti un man tas
nešķita interesants, iespējams, ka jau bijām noguruši. (Vendija).
Mēs sadalījāmies divās grupās, viena grupa gāja
uz Dabas muzeju, bet citi uz Kara muzeju. Man
patika jautrā gide. Kara muzeja tēma bija
«Cilvēka dzīve no1914g… pirmā pasaules kara
laikā». Pirms stāstījuma par karu, mēs uztaisījām
karavīra pases. Tas arī bija interesanti! Mums
stāstīja par ārstiem, spiegiem, sievietēm, bērniem un bēgļiem. Mums rādīja arī pirmā pasaules kara roku dzelžus un ārsta piederumus. Es
gribētu aizbraukt vēlreiz! (Megija L.)
5D kino mēs skatījāmies ‘’Rīga no putna lidojuma’’ un ‘’Amerikāņu kalniņus ‘’ pirmajā firmiņā varēja vairāk iepazīt Rīgu kā
arī apskatīt to no helikoptera lidojuma. 5D kino mums bija iespēja uzņemt adrenalīnu, izkliegties un iedomāties, kā būtu, ja tas
būtu pa īstam. (Vendija)
Super izklaide!!!...lai visi noskatītos bija diezgan jāgaida. Gaidot ieturējām vēlās pusdienas autobusā, ko sarūpēja skolas saimniecīte. Man visvairāk patika «Amerikāņu kalniņi». Man no visas filmas patika kalnu nobraucieni. Es gribētu vēl braukt tādā
ekskursijā!
Pirms braukšanas mājās, pēdējo objektu mēs apmeklējām Oskara Kalpaka pieminekli, kur nolikām svecītes, tas mums bija jāizdara jo pulkvedis O.Oskars ir valsts varonis. Ir cieņa un gods būt gan viņa dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’, gan pie piemiņas akmens
Rīgā, gan Visagala kapsētā.(Vendija).
PALDIES SKOLOTĀJIEMS PAR IEGULDĪTO DARBU IZSTRĀDĀJOT EKSKURSIJAS MARŠRUTU UN PALDIES, KA
RĀDA MUMS PASAULI!
Megija Litke un Vendija Strode
6. PATRIOTISKO DZEJOĻU KONKURSS
Vidzemes zonas patriotiskās dzejas konkurss Salacgrīvā notiek katru otro gadu. Tur ir iespēja satikties arī ar dzejniekiem un
rakstniekiem. Konkursa tēma bija “Brauc mājās ,latvieti!”
Uz Slacgrīvu, lai piedalītos konkursa noslēguma pasākumā, devāmies mēs-Megija Elena Litke, Vendija Strode, Linda kalniņa
un skolotāja Dace.
Kopā no Vidzemes skolām konkursā tika iesūtīti apmēram 1000 darbu ,un no tiem 113 darbi iekļuva finālā(tai skaitā Lindas un
Vendijas). Kad pasākums sākās, katrai skolai tika piedāvātas divas kastes ar grāmatām. Tur bija arī grāmatzīmes un blociņi.
Katram konkursa dalībniekam tika iedota grāmatiņa ar uzvarētāju dzejoļiem un finālistu vārdiem. Pēc pasākuma skolēni un
skolotāji satikās ar rakstniekiem, kuriem varēja uzdot dažādus jautājumus. Mūsu skolas dalībnieki satikās ar rakstnieku Viktoru
Kalniņu (Viku). Mājās braucot,piestājām jūras krastā,lai redzētu īstu un dzīvu jūru.
Bija ļoti jauki!
6.klases skolniece Megija Elena Litke.
Pirmsskolas grupā ‘’Sauleszaķēni’’
"Sauleszaķēnos" novembris ieskanējās Aspazijas un Raiņa dzejā, kad notika Jauno runātāju rīts pirmsskolā. Piedalījās gan sagatavošanas un vecākās grupas bērni, gan arī mazie "Cālēni". Daži atklāja sevī dzejnieka talantu - uz vietas improvizēja un runāja
savu dzeju. Pašmāju konkursiņā vērtēja žūrija - Ineta Strode, Baiba Smeltere un Sarmīte Solovjova. Pēc žūrijas kopvērtējuma
ceļa zīmi uz novada konkursu ieguva Samanta Patrīcija Baltā un pārstāvēja mūs Sarkaņos konkursā "Dzied Circenītis aizkrāsnē". Samanta guva pieredzi uzstāties lielās auditorijas priekšā ar dzejoli "Noslēpums".
Lielu paldies par atbalstu sakām Samantas vecākiem!
Sagatavoja: pirmsskolas skolotāja S.Šķēle-Stepanova

Lai Ziemas saulgriežu zvaigznes, ikvienam nes debesu gaisumu,
Lai nākamais gads ir bagāts tikai saulainām domām, ņiprām darba dienām un starojošiem atelpas mirkļiem.
Lai mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt!
/ K.Apškrūma/
Gaišām domām bagātus Ziemassvētkus!
Jaunajā 2015. gadā piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!
Degumnieku pamatskolā skolas Ziemassvētku programma:
1.XII.Pirmo Adventes sveci dedz -9.klases kolektīvs
8.XII.Adventes otro sveci iedegs -7.,8.klases kolektīvi.
12.XII.Pašvērtējuma stunda ’’Izvērtē sevi un savu solījumu!’’
15.XII.Trešā Adventes sveci aizdegs pirmsskolas ‘’Cālēnu’’ un ‘’Sauleszaķēnu ‘’kolektīvi,
15.XII. Baltais rīts ’’Sveču gaismā’’.
19.XII.Laipni gaidīti uz skolas Ziemassvētku eglīti plkst.19.00
Ziemassvētku eglīte pirmsskolā ‘’Sauleszaķēni’’ 16.12.2014.plkst.14.00
Ziemassvētku eglīte pirmskolā ‘’Cālēni’’ 17.12. 2014. Plkst.10.30

Ziemassvētki ir došanas prieks….. dalot smaidus, vēlējumus, dzejoļus un dāvanas. Vissvarīgākais ir dalīties mīlestībā ar saviem
mīļajiem un tuvākajiem ģimenēs, ar saviem klases un skolas biedriem, saviem darba biedriem, draugiem un atbalstītājiem. Paldies
visiem, kuru atbalstu, rūpes un mīlestību esam saņēmuši un sajutuši šajā gadā Degumnieku pamatskolā.
Skolas administrācija























Oktobra un novembra notikumu virpulī!
3.klase uzsāk darbošanos Mamma daba projektā ‘’Izzini mežu’!’’ (visa gada garumā);sk.M.Bodža;
Sportiska sadraudzības pēcpusdiena Barkavas pamatskolā (J.Šķēls, R.Eglīte, B.Juško, V.Strode, M.Rauza);sk. E.Zaube;
6.Vidzemes patriotiskās dzejas konkurss Salacgrīvā (L.Kalniņa, V.Strode, M.E.Litke);sk.D.Koļesņikova;
Kalsnavas pag. čempionāts dambretē, Jaunkalsnavā (Alekss Kozulis, J.Radziņa, L.Stepaņenko, J,T,Litke, L.Jansiņš,
V.Serečenko);sk.. S.Solovjova;
Zīmējumu konkurss ’’Ātrā palīdzība bērna acīm’’ (L.Peka, K.Putniņa, J.T.Bārbals, J.Radziņa);sk.U.Salmane;
Plakātu konkurss ’’Cits eksperiments’’ (M.Šķēls, L.Kalniņa);sk. U.Salmane;
Dzejnieka J.Gavara 90.jubilejai veltītais jaunrades konkurss, dzejoļu sacerēšana (V.Strode), sk.D.Koļesņikova;dzejnieka
dzejoļu ilustrēšana(M.Rauza, V.Strode);sk.U.Salmane;
Starpnovadu sacensības dambretē—Kusā( J.Radziņa, Alekss Kozulis—1.vieta,);sk. S.Solovjova;
Putras programma (1.-4.klase); sk.S.Solovjova, I.Strode, M.Bodža;
Stāstnieku konkurss ‘’Teci, teci valodiņa’’(labākie rezultāti J.Šķēlam, L.Jansiņam, V.Serečenko, S.Dreimanei, K.Kruglovai,
J,Radziņai)sk.S.Šķēle-Stepanova;
Mākslu nedēļa skolā; sk. U.Salmane, I.Strode;
R.Blaumaņa literārās prēmijas 10.konkurss;(B.B.Juško, L.Kalniņa, V.Strode—atzinība), sk.D.Koļesņikova;
Mācību ekskursija uz Rīgu; organizēja un plānoja sk.E.Zaube;
Mācību ekskursija uz Cēsu pusi; sk.J.Liepiņa;
Teātra izrādes ’’Rio!Rio!’’ apmeklējums Lubānā (1.-4.klase); sk. S.Solovjova, I.Strode
5.un 6.klases klases vakars ‘’Sadraudzēsimies!’’; sk.E.Zaube
Skolas Karoga svētki; (klašu audzinātāji);
Lāpu gājiens uz Visagala kapsētu Lāčplēša dienā; sk.E.Zaube;
Pirmklasnieku pieņemšana pie skolas vadības; sk.D.Rubene, E.Zaube, M.Bodža;
Latvijas 96.dzimšanas dienai veltītais koncerts ; sk. E.Zaube, I.Strode, U.Salmane, Z.Juste;
Izglītojoši-izklaidējošs pasākums‘’Es mīlu Tevi, Latvija!’’(9.klase, sk. I.Kiukucāne);
Aktīvākie futbolisti (J.Šķēls, V.Serečenko)piedalījā spartakiādē futsālā (zāles futbols) B grupā jauktajās kom. ;sk.U.Meiers.

Es mīlu Tevi, Latvija!
Pēc Latvijas dzimšanas dienas koncerta, skolā notika pasākums ‘’ Es mīlu Tevi, Latvija’’, ko rīkoja 9.klases skolēni un
audzinātāja. Pasākuma pirmais uzdevums bija jautājumi par Latviju. Otrais uzdevums bija dziesmu minēšana. Trešais uzdevums
- atminēt dziesmas pēc nolasītā fragmenta. Ceturtais uzdevums - vārdu minēšana. Piektais - nočiep pretiniekam punktus. Sestais
- dziesmu minēšana pēc fragmenta dzirdēšanas. Tad sekoja lielais fināls. Tajā bija jautājumi . Vienai komandai jāatbild uz jautājumiem, bet otrai jāpasaka - vairāk vai mazāk, kam atbilde bija tuvāk ,tās komandas kapteinis gāja griezt Laimes ratu.
Laimes ratu, kopā ar skolotāju Aini Krišānu ,veidoja 7., 8., 9. klases zēni mājturības stundās. Starp 1./4.klasi un 2./3. klasi
uzvarēja 1./4 klase. Starp 5./8.klasi un 6./7 klasi uzvarēja 6./7 klase. Viņiem kopumā lielākais iegūto punktu skaits. Pieaugušo
komandu starpā uzvarēja vecāku komanda. Paldies par svētku pīrādziņiem, ko sarūpēja skolas administrācija.
Devītie bija pamatīgi pastrādājuši!
Mārtiņš Šķēls.
Avīzes veidotāji:
Megija Elena Litke, Vendija Strode, Ralfs Bormanis, Mārtiņš Šķēls, Linda Klaniņa, sk. Ineta Strode
Foto: V.Strode un no skolotāju personīgā arhīva.

