Kabata

Degumnieku pamatskolas avīze/2014.gada septembris /Nr.1

Sveicināti, lasītāji!

Jaunajā
2014./2015.
mācību gadā
mācības Degumnieku pamatskolā uzsāka
vairāk kā 50
skolēni no 1.9.klasei un vaiŠķiet, ka vasarā Degumnieku
rāk kā 30 bērni
pamatskolas skolotāji un skopirmsskolas izglītības grupās. Mācības pirmajā klasē šogad uzsāka 9 skolēni:
lēni ir uzņēmuši pārpārēm
Alekss Kozulis, Aksels Kozulis, Artis Pommers, Keita Putniņa, Daniels Marinskis,
enerģijas, jo jaunais darba cēIkars Vasilijs Litke, Līva Peka, Vanesa Rudzgaile, Lolita Stalīdzāne. Viņu skolas
liens skolā ir uzsākts ļoti raženi: Zinību dienas svinības, pār- mamma šogad būs audzinātāja Sarmīte Solovjova, 2.un 4.klases audzinātāja—Ineta
gājieni, izbraucieni, konkursi,
Strode, 3.klases audzinātāja—Mudīte Bodža, 5. un 6.klases audzinātāja –Edīte
Miķeļdienas aktivitātes un tirZaube, 7.un 8.klases audzinātāja Zita Juste, 9.klases audzinātāja Ināra Kiukucāne.
dziņš, skolotāju dienas svinīŠajā mācību gadā pēc stundām skolēniem būs iespēja darboties tautiskajās dejās
bas.
(sk.D.Rubene), futbolā (sk.U.Meiers), vizuālās mākslas pulciņā (sk.U.Salmane),
Novēlu skolotājiem, skolēmazpulkos (sk.E.Zaube), skolas avīzes veidošanā (sk.I.Strode), sporta pulciņā
niem, skolas darbiniekiem un
(sk.E.Zaube), ansamblī un mūzikas studijā (sk.I.Strode), dambretē (sk.S.Solovjova),
vecākiem, būt nenogurdināun teātra pulciņā (sk.S.Šķēle—Stepanova).
miem, pacietīgiem, radošiem
Darbošanās ir vienīgais ceļš uz zināšanām!
un pozitīviem.
Sk.I.Strode
Vendija
Nemanot pienāca un aizgāja
pirmais 2014./2015.mācību
gada septembris, mēnesis,
kurā pirmklasnieki uzsāk savas
pirmās skolas gaitas, bet pārējie soli pa solim tuvojas finišam. Visi ir apņēmības pilni,
zinātkāri, mundri un saviļņoti,
atkal satiekot savus skolasbiedrus.

Comenius projekts”Spēlēsim mūsu senču bērnības spēles”
Divu gadu garumā skola piedalījās daudzpusīgās partnerības projektā „Spēlēsim mūsu senču
bērnības spēles”. Sadarbojāmies ar Igauniju, Poliju, Itāliju, Spāniju, Grieķiju, Turciju un Rumāniju.
Tika veiktas 32 mobilitātes( jāveic 24 mobilitātes), 18 mobilitātēs piedalījās skolēni un 14 mobilitātēs skolotāji( mobilitāte- izbrauciens uz ārvalstīm).
Kā finālprodukts ir spēļu grāmata, kurā ietilps spēles 8 valodās, spēļu apraksti, attēli, katras
valsts izglītības sistēma.
Projekta gaitā tapa 10 kopprodukti( logo, 2014. un 2013. gada kalendārs, videofilmas, aptaujas,
prezentācijas), 25 skolas produkti( valstu iepazīšanas nedēļas, logo, skolas spēļu grāmata, video,
intervijas, metodiskie materiāli, apsveikumi, dekorācijas Eiropas Ziemassvētku kokam, pašgatavotas rotaļlietas, vizīšu prezentācijas, savas valsts prezentācija, pagasta prezentācija, skolas tradīciju prezentācija).
Tika ieguldīts liels darbs. Gūta laba pieredze, iepazīta citu valstu kultūra un vēsture, uzlabotas
svešvalodu un IT zināšanas, attīstīta prasme zīmēšanā .Ieguvām jaunus draugus.
Paldies visiem kolēģiem, skolas darbiniekiem, vecākiem un pagastam par atbalstu.
Projekta Comenius „Spēlēsim mūsu senču bērnības spēles”
( 2012.g. – 2014.g.)
koordinatore Ināra Kiukucāne .

Esi aktīvs arī tu!
Degumnieku pamatskolas sākumskolas skolēni kopā ar skolotāju Mudīti Bodžu, maija
mēnesī pieteicās spēlei „Draugs podā vai Kartupeļa dienasgrāmata”, kas ir „Rīga 2014” notikums. Spēles mērķis ir iepazīt klātienē kartupeļa audzēšanas prieku – audzējot savu kartupeli podā,
radot un stiprinot izpratni par bioloģisko saimniekošanu Latvijas sabiedrībā un ārpus tās, kā arī veidojot kopīgu komandas/ģimenes Kartupeļa virtuālo dienasgrāmatu - profilu www.kartupelis.lv, apgūt
prasmes un zināšanas pieklājīgai uzvedībai un veiksmīgai darbībai virtuālajā vidē un sociālajos tīklos.
Tā 15. maijā klases kolektīvs devās uz Rīgu, lai svinīgi saņemtu savu kartupeli un kopīgi to iestādītu podā, piedalītos dažādos atraktīvos konkursos un aktivitātēs.
Visu vasaru skolēni draudzīgi kopā ar vecāku palīdzību sekoja līdzi Kartupeļa augšanas procesam
un dokumentēja to no iestādīšanas brīža līdz ražas novākšanai, apzinoties katra komandas biedra atbildību par kopīga darba gaitu un rezultātiem, rūpējoties par Kartupeļa labsajūtu gan reālajā dzīvē, gan
virtuāli, skolēni iemācījās veidot radošu saturu profilam, kura galvenais varonis ir Kartupelis (salikums
no visu audzētāju bildēm un tekstiem), vienlaikus apgūstot atlasīt fotogrāfijas, apstrādāt tās un ielādēt
Kartupeļa profilā, izzināt un pētīt – gan dabā, gan interneta resursos. Ko stāsta paši dalībnieki?
Pēc labi padarīta darba, visi 7. septembrī tikām atkal aicināti uz Rīgu, lai piedalītos Kartupeļu
brālības Ražas novākšanas svētkos! Organizatori mums bija sagādājuši dažādas aktivitātes: sportiskās
stafetes, akmeņu apgleznošanu, lielizmēra spēļu spēlēšanu un citus pārsteigumus! Skanīgu šo pasākumu padarīja Ilga Reizniece, ritma grupa “Pulsa efekts’’ .Piedalījāmies viktorīnās. Galvenais uzsvars,
protams, bija, cik liela kartupeļu raža būs sanākusi! Mūsu kartupeļa raža sanāca ap kilogramu. Bet mēs
nenoskumām, jo jauki pavadījām laiku un daudz ko jaunu uzzinājām par kartupeļiem, iepazinām un
izstaigājām lieliem soļiem Rīgu. Svētku kulminācijā saņēmām garšīgas balvas un nokļuvām TV raidījumā „KAS TE, ES TE”. Paldies skolotājai un mūsu vecākiem!
Materiālu apkopoja sk. Mudīte Bodža

Sēņu stunda.
8.septembrī Degumnieku pamatskolas skolēni pulcējās Sēņu stundā, ko enerģiski un zinoši vadīja
Centrālvidzemes virsmežniecības mežzine Inesīte
Skrauča. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas sēņu pazīšanā, jo mežzine
bija sarūpējusi vairāk kā 30 veidu sēnes. Bērni ar
aizrautību klausījās Inesītes stāstījumā par Meža
pasauli, par to, kā katrai lietai tajā ir sava vieta, ko
cilvēkiem nevajadzētu mainīt un izjaukt. Par bagātīgo sēņu klāstu, kas atrodams Latvijas mežos, par
sēņu izskata un garšas niansēm. Diskusijas veidā
tika pārrunāti galvenie noteikumi, dodoties sēņot un
gatavojot tās. Sēņu stundas noslēgumā trīs skolēni
no 1.-4 klasei un tāpat no 5.-9.klasei saņēma
I.Skraučas apstiprinātu Sēņotāja apliecību, kas, atbilstoši pakāpei, liecināja, par to, cik erudīts sēņotājs ir skolēns. Paldies mūsu pagasta mežzinei Inesītei Skraučai par mums atvēlēto laiku, uzskatāmo
sēņu daudzveidību un interesanto stāstījumu.

Sēņotāja apliecības 1.-4.klašu grupā :
I pakāpe – Sintijai Slavikai (4.klase)
II pakāpe – Raineram Zondaram(3.klase)
III pakāpe – Aleksam Kozulim (1.klase)
5.-9.klašu grupā:
I pakāpe - Viktoram Serečenko(8.klase)
II pakāpe – Rolandam Slavikam (6.klase)
III pakāpe – Baātei Beatrisei Juško

Materiālu apkopoja sk. Ineta Strode

Septembra notikumu maratons Degumnieku pamatskolā!


Zinību diena kopā ar Vinniju Pūku un Sivēnu.



2.un 4.klase kopā ar audzinātāju I.Strodi piedalījās konkursā-pētnieciskā izbraucienā ‘’Mūsu mazais
pārgājiens’’, kura laikā pabija kokaudzētavā ‘’Podiņi’’ un tikās ar tās vadītāju Jāni Siksalieti. Par
koku griešanas procesu bērniem stāstīja cienījams kungs, labs stāstnieks un mežistrādes meistars
Antons Studers. Ceļu no baļķa līdz dēlītim un citiem kokmateriāliem parādīja, bērniem saprotamā
un optimistiskā noskaņā izglītoja, SIA Holzwerke Lubāna koksnes pārstrādes ceha priekšnieks Egils
Feldmanis. Mēbeļu un citu koka izstrādājumu tapšanas procesu skolēni vēroja pie mūsu pagasta
koka mēbeļu un citu koka atribūtu meistara Aivja Kaļinovska.



Sēņu stunda kopā ar Centrālvidzemes virsmežniecības mežzini Inesīti Skrauču.



Skolēni piedalījās eseju un zīmējumu konkursā ‘’Mans skolotājs’’. Veiksmīgākie darbi ceļoja uz
Madonu.



3.klase kopā ar audzinātāju M.Bodžu brauca uz Rīgu un piedalījās Kartupeļu brālības Ražas novākšanas svētkos.



12.,13. septembrī Karoga svētki pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās. Mūsu skolas
godu aizstāvēja 5.- 6.klašu un 7.-9.klašu komanda. Abām II vietas. Mēs ar jums lepojamies!



5.un 6.klases skolēni kopā ar audzinātāju E.Zaubi devās izbraucienā uz Audriņu ciemu. Viesojās
zoodārzā ‘’Rozītes’’. Atpūtās pie Lubānas ezera ‘’Bākas’’.



7.un 8.klase kopā ar audzinātāju Z.Justi brauca klašu izbraucienā uz piedzīvojumu parku
‘’Smeceres sils’’, pārvarēja dažādas šķēršļu trases un lieliski atpūtās.



No 15.-19. septembrim skolā norisinājās valodu nedēļa. Sacerējām dzejoļus, tulkojām, lasījām, rakstījām glītrakstus, stāstījām, minējām, spēlējāmies ar valodu, ciemojāmies pie ‘’Grāmatu Tārpiņa’’.



Baltijas ceļa divdesmit piektajai gadadienai par godu, veidojām rudens velšu paklāju-jostu skolas
pagalmā.



Jestri atzīmējām Miķeļdienu—gājām rotaļā, kopā ar vāverīti veicām dažādus pārbaudījumus. Pēcpusdienā visi pirkt un pārdot gribētāji pulcējās Miķeļdienas tirdziņā.



3.oktobrī Skolotāju diena. Pedagogu lomās iejutās mūsu devītklasnieki. Paldies par sagādātajiem
prieka mirkļiem saka skolotāji.

Skolotāju dienas foto stūrītī!
(No kreisās puses: S.Solovjova. I.Strode, M.Bodža, S.Šķēle-Stepanova, E.Zaube, I.Kiukucāne)

Pagājušā mācību gada absolventi vidējo izglītību ir izvēlējušies apgūt Barkavas profesionālajā
vidusskolā, Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā!
LAI VIŅIEM VEICĀS!

Man patīk tas, ko es daru!
Sākumskolas skolotāju pulciņam šogad pievienojās vienmēr smaidīga, optimistiska un
radoša skolotāja Sarmīte Solovjova. Iepazīsim viņu mazliet tuvāk!
-Lūdzu mazliet pastāsti par sevi.
Nāku no Jaunlubānas laukiem, bet pašlaik dzīvoju Lubānā. Man ir dēliņš Kārlis, kuram tāpat kā man, vienmēr patīk smaidīt. Esmu draudzīga, saprotoša, izpalīdzīga un
domāju pozitīvi. Man ir vecāka māsa un jaunāks brālis. Patīk strādāt un atrasties pie
dabas. Esmu mācījusies Ošupes pamatskolā, Madonas Valsts ģimnāzijā un Rēzeknes
augstskolā.
-Kā nolēmi kļūt par skolotāju?
Īstenībā bija grūti izvēlēties profesiju, jo hobiji un vēlme par kaut ko strādāt mijās kopā.
Tieši par skolotāju nolēmu kļūt tāpēc, ka man patīk atrasties skolā, patīk palīdzēt tiem, kuriem mācībās rodas grūtības. Jau no saviem pamatskolas gadiem ar aizrautību bērniem veidoju dažādus uzdevumus un konkursus un, godīgi sakot, patīk labot burtnīcas.
-Ja Tu nebūtu skolotāja, kas vēl Tu varētu būt?
Viennozīmīgi, es varētu būt pavāre vai kulināre, tomēr šī profesija palika tikai kā hobijs. Vēl es varētu būt
policiste, taču šī amata iegūšanai pietrūka apņēmības un gribasspēka.
-Kas Tev patīk šajā darbā, kas sniedz gandarījumu?
Kā jau iepriekš minēju, ka man patīk atrasties skolā, bet vislielākais gandarījums ir tad, ja bērni ar manu
palīdzību mācībās un vispār skolā sasniedz vēlamos rezultātus.
- Tavs brīvais laiks, hobijs.
Ja ir brīvais laiks, tad noteikti ilgstoši uzturos svaigā gaisā, tas ir, pastaigājoties kopā ar ģimeni: dzīvesbiedru un dēliņu. Hobiji gan ir vairāki. Noteikti tā ir dejošana un ēst gatavošana. Pati dejoju Meirānu tautisko
deju kolektīvā. Patīk viss, kas saistās ar puķēm un dārzu un, protams, rokdarbi.
- Vai ir nācies strādāt arī kādā citā skolā?
Ja augstskolas praksi var nosaukt par darbu, tad jā, esmu strādājusi Madonas pilsētas 1. vidusskolā un Kusas pamatskolā.
- Kā esi iejutusies Degumnieku pamatskolā?
Šī skola man patīk. Esmu iejutusies gan skolotāju, gan pārējo darbinieku kolektīvā, gan arī labi saprotos ar
skolēniem.
- Vai, Tavuprāt, par skolotāju strādāt ir viegli?
Un kā jums šķiet? Es varu teikt, ka viegli ir tad, ja skolēni ir pretimnākoši un saprotoši, jo diezin vai mēs
skolotāji tāpat vien izvēlamies šo profesiju. Tas ir mans aicinājums, un man patīk tas, ko es daru.
-Vai Tev ir skolotāji—autoritātes?
Domāju, tie ir vairāki skolotāji, tomēr visvairāk atmiņu un pozitīvu iedvesmu nāk no Ošupes pamatskolas.
Vēl šodien atceros kopā būšanu ar audzinātāju Vēsmu Masu un Ilzi Stipro. Autoritāte man arī ir augstskolas lektore Irēna Onževa. Pēc viņas lekcijām vienmēr jutos pilnvērtīgi sagatavota matemātikas stundām - ar
pieredzi un jaunām idejām.
- Ko Tu novēlētu citiem skolotājiem?
Noteikti tā būtu izturība, pacietība, spēja „neizdegt”!
- Ko Tu novēlētu Degumnieku pamatskolas skolēniem?
Novēlu labas sekmes mācībās un veiksmi turpmākajā dzīvē! Esiet laipni un draudzīgi.
- Ko Tu novēlētu skolēnu vecākiem?
Pirmkārt, novēlu sajust laimi starp tiem cilvēkiem, kuri ir blakus, tos saprast un samīļot. Otrkārt, pacietību
un vēlmi palīdzēt!
Ar skolotāju sarunājās sk.Ineta Strode
AVĪZES VEIDOTĀJI: V. Strode, L. Kalniņa, M.E. Litke, R. Bormanis., M.Šķēls, sk.I.Strode
FOTO: V.Strode

