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Projektu nedēļa  
“Mana veselīgi radošā darba diena mājās” 

No 2021. gada 25. februāra līdz 1. martam Degumnieku 
pamatskolā norisinājās projektu dienas, bet šoreiz tikai 
un vienīgi attālināti - skolēnu dzīvesvietās. Darbu veica 
1.-9.klases skolēni, konsultējoties ar klašu audzinātā-
jiem un saviem vecākiem.  
Projekta dienu uzdevumi. 
Apzināt idejas, kā ar spēļu un citu aktivitāšu palīdzību 
mēs varētu kaut nedaudz mazināt negatīvo spriedzi. 
Veicināt patstāvību un veselīgu pašapziņu.  
Dalīties ar savu personisko pieredzi skolēna ikdienā. 
Izvēlēties sev tuvu tēmu no mājas ikdienas, izstrādāt 
ideju tās atspoguļošanai un īstenot to. 
Veikt pašvērtējumu par iesaistīšanos projekta dienās! 
Tika piedāvātas un ierosinātas šādas projektu tē-
mas un virzieni:  
Manas āra aktivitātes. Pēdas sniegā. Pastaigas dabā. 
Dabas foto. Vērojumi. 
Mājas darbu maratons. Mājas pienākumu veikšana - 
trauku mazgāšana, uzkopšana, rūpes par dzīvniekiem 
utt. 
Atpūtas brīži ģimenē. 
Veselīgs uzturs. Ēdiena gatavošana, veselīgu recepšu 
popularizēšana. 
Vaļasprieki. Mandalas. Muzicēšana. Fotografēšana. Ku-
linārija. Sportošana. 
Viena diena brīvdienās. 
Kopā ar draugu. Kā interesanti atpūsties? 

Savu prezentāciju par aktivitātēm projekta dienās 
skolēni varēja atspoguļot, veidojot plakātu, kolāžu, vi-
deofilmiņu, video kolāžu, video stāstu, foto  reportāžu, 
interviju, prezentāciju Power Point, Jambord, Can-
va.com platformā, kā arī izmantojot sev piemērotus citus 
atskaites veidus. 
Paldies sākumskolas skolēnu vecākiem par  palīdzību 
projekta  īstenošanā, atspoguļošanā. 
Skolēnu iecienītākās projektu tēmas bija ‘’Viena diena 
brīvdienās’’, ‘’Mani vaļasprieki’’, ‘’Veselīgs uzturs’’, 
‘’Ēdiena gatavošana’’, ‘’Mani mājdzīvnieki’’ un ‘’Mani 
mājas darbi’’ u.c.  
Projektus skolēni de-
monstrēja un aizstāvē-
ja attālināti—Zoom 
platformā.  Paldies 
skolēniem, pedago-
giem un vecākiem!  

Informāciju apkopoja  
I. Strode 

 

Sveiks, lasītāj! 

Ar spožiem saules stariem ir pienācis pavasaris. Klāt 

aprīlis- sulu mēnesis. Viss sāk zaļo un plaukst, un vairs 

prāts uz mācībām nenesas. Gribas izskriet laukā un ķert saul-

stariņus, bet esi uzmanīgs šajā silti-mānīgajā laikā! 

Šogad, tāpat kā pagājušo gad, pavasari un silto laiku, 

sagaidām katrs savās mājās – attālināti viens no otra, tikai 

savu ģimenes locekļu sabiedrībā.  

Vēl tikai divi mēneši līdz mācību gada beigām, tāpēc 

jāsteidz izlabot un paveikt iekavētie darbi un jādomā pozitī-

vas domas, lai varētu ieiet vasarā ar gandarījumu un prieku. 

Daudzi mūsu skolas skolēni piedalās attālinātajos konkursos 

un olimpiādēs. 3., 6. un 9. klases skolēni pārbauda savas zi-

nāšanas valsts pārbaudes darbos.  

Ziemas drēbes ieliekam dziļāk skapī un esam optimis-

tiski, un gatavi jauniem pavasara piedzīvojumiem! 

Ko es domāju par to, ka varbūt varēsim dažas dienas 

mācīties ārā? Es labāk, tomēr, paliktu un visu šo atlikušo 

mācību gadu nomācītos mājās. Kaut kā vairs šogad nav vēlmes 

doties uz skolu. Bet ja notiks šīs mācības laukā, 

tad ,protams ,iešu un mācīšos. Atkal būs interesanti satikt 

klases biedrus un skolas biedrus, pēc laika , ko esam pavadīju-

ši attālināti mācoties jau no oktobra beigām.  

Redaktore Sintija Šķēle 
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Rūdām raksturu un iesākto vajag nobeigt 
Mācību gads iet uz noslēgumu un beidzas arī dažādi projekti.  
Tā kā esam ieguvuši etwinning skolas statusu, tad turpinām darboties vairākos  pro-
jektos. 
Jā, esam noguruši un daudz reiz nav vēlēšanās darboties, taču rūdām raksturu un 
iesākto vajag nobeigt. Jo vairāk tādēļ, ka etwinning projekts tiek izmantots kā mācī-
bu metode jebkurā mā-

cību priekšmetā un jebkurā vecumu grupā. Etwinning 
projektā var integrēt vairākus mācību priekšmetus, kas 
ir uz kompetencēm balstīta izglītība. 
IKT rīkus lieto jēgpilni, lai veiktu projekta aktivitātes. 
Piedalāmies trijos projektos: 
1.”  English connecting people” .Projektā piedalās 7.-9. 
klašu skolēni. Sūtām vēstule, notiek tiešsaites tikša-
nās. Skolēni komunicē Snapchatā un whatsappā. 
2. ” Empower girl, empower our future”, piedalās 5.-6. 
klase un divi 4.klases skolēni.  
Šeit veidojām kalendāru, apsveikuma kartītes, projekta 
logo, notika tiešsaiste, kurā piedalījās Marta Veisa, Sa-
manta Baltā, Renārs Zondars. 
3. Esam iesākuši starptautisko projektu ar Jordāniju, 
Serbiju, Latviju 
”My online habits” . Šajā projektā piedalās Laura Šķēle, 
Keita Kruglova,  Sintija Šķēle, Elfa Bormane, Elīna Ločmele. Pirmais uzdevums meitenēm ir prezentēt skolu . 
Projekti noslēgsies maijā. Skolēni ar gandarījumu varēs doties brīvlaikā. 
Novēlam viņiem izturību un izdošanos. 

Svešvalodu skolotāja: Ināra Kiukucāne. 

Šādi notiek saziņa  starp projektu dalībniekiem! 

Samanta Baltā 

Interesanta tikšanās vecākiem. 
        23. marta pēcpusdienā Degumnieku pamatskolas skolēnu vecākiem 

bija iespēja tikties ar Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” dibinātāju un 

vadītāju Daci Briedi- Zālīti.  Jauniešu akadēmija piedāvā sadarbības iespējas 
skolēnu karjeras izglītībā, pasniedz lekcijas vecākiem un pedagogiem. Ideju 

jauniešu akadēmijas dibināšanai D.Briede- Zālīte ieguvusi studējot ārzemēs. 
D. Briede- Zālīte ir ieguvusi Personīgās izaugsmes treneres akreditāciju 

Londonā un angļu psihologa Brajena Meina “Mērķu plānošanas” licensi. 
   Tikšanās ar lektori notika ZOOM platformā.  Jauniešu akadēmijas va-

dītāja īsi raksturoja,  kā vislabāk darbināt prātu, lai radītu pārmaiņas, lika 
padomāt par to, kas ir patiesās un šķietamās vērtības mūsu dzīvē, un kā iz-

pratne par to ietekmē mūsu attiecības ģimenē un ar tuviniekiem. D.Briede- 

Zālīte īsi raksturoja personību tipus, dalījās ar personīgo pieredzi, kā arī 
pastāstīja , kā prasmīgāk ikdienā veidot saskarsmi ar savu bērnu, saprotot 

gan viņa, gan savu personības tipu. 
Seminārs palīdzēja saprast, kāpēc nerodas saskaņa ar savu bērnu, kāpēc 

bērns neizvēlas dzirdēt to, ko iesaka vecāki.  Vecākiem jāsaprot, ka pasaule 
ir atšķirīga un mūsu bērni ir pilnīgi citādāki nekā mēs. 

Semināra noslēgumā vairāki vecāki piedalījās individuālās konsultāci-
jās .  

Žēl, ka seminārā piedalījās tik maz vecāku.  
Paldies Degumnieku pamatskolai par iespēju tikties ar enerģisko, pārlie-

cinošo un iedvesmojošo lektori!  
Elīnas mamma. 

 
Quizziz platformā veidotajā viktorīnā  

 

‘’PAVASARA BRĪVDIENĀS’’ 
(autore I.Strode) 

 
piedalījās 25 dalībnieki– skolēni, skolēnu 

vecāki un radinieki, un pedagogi! 
 

1.vietā-INCIS 

2.vieta - RITA 

3.vieta - ELĪNA 

4.vieta - SINTIJA 

5.vieta– NAURIS 

APSVEICAM! 

 

Prieks, ka atradāt laiku un izrādījāt 

interesi, tā pārbaudot savas zināša-

nas un iemācītos kaut ko jaunu! 
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Šis laiks nav šķērslis maziem vai lieliem darbiem 
Attālinātais mācību process mums ,dažkārt, sagādā grūtības, taču, neraugoties uz to, mēs piedalāmies gan olimpiādēs, gan 

sacensībās. Elīna Aleksa Ločmele piedalījās bioloģijas olimpiādē, bet Dāvis Krusts ķīmijas olimpiādē. Šie mācību priekšmeti nav 
viegli, tāpēc paldies skolēniem par labiem rezultātiem un uzdrīkstēšanos. 

Katru sestdienu piedalāmies dambretes sacensībās playok.com mājaslapā. Divreiz nedēļā tiešsaistē un zoom platformā 
mums notiek treniņa spēles. Mūsu skolas aktīvākie dambretisti ir Džeimss Jānis Zeps ( 1.klase), Jēkabs Mālnieks (1.klase), Kārlis 
Krastiņš (2.klase), Džesika Zepa(4.klase), Iļja Voropanovs(4.klase), Līga Pommere (5.klase) un Paula Lukša (5.klase). Sacensībās 
iegūstam gan augstas godalgotas vietas, gan zemākas vietas. Svarīga arī veiksme, kāds gadīsies pretinieks, jo spēlētāju ir daudz. 
Katru reizi piedaloties sacensībās, skolēni krāj punktus noslēguma vērtējumam. Paldies, skolēniem par pacietību, attapību un 
„veiklo” domāšanu. Paldies skolēnu vecākiem, vecvecākiem par atbalstu, kad tehnoloģijas mēdz pievilt un interneta problēmas 
spēles laikā rada lieku uztraukumu. 

Divi mūsu skolas zēni Alekss Kozulis(7.klase) un Artis Pommers(7.klase) piedalījās Madonas novada tiešsaistes šaha 
sacensībās un nu ir aicināti piedalīties reģiona mērogā. Gaidām sacensības! 

Runājot par maniem 3.klases zinātkārajiem skolēniem, mums visinteresantākās bija projektu dienas. Jaunas prasmes un 
idejas ieguva ne tikai paši skolēni, bet arī pārējie, kas iesaistījās projekta tapšanā vai bija klāt prezentāciju laikā. 3.klases skolēni 
veica projektus par dažādiem ēdieniem, darbiem mājās, ceļojumiem, par vistām un mīļākajiem mājdzīvniekiem.  

Šis laiks nav šķērslis maziem vai lieliem darbiem!  
Skolotāja Sarmīte Solovjova 

Cālēni gaida saulīti! 
Kad visapkārt mostas daba, 
Cālēniem, ik katra diena laba! 
Ko nezinām, steidzam izpētīt, 
Un visu jauno – iepazīt! 
Mums ļoti patīk draudzēties 
Tāpat, kā par svētkiem priecāties! 
Starp burbuļiem, draudzības dienu no-
svinējām. 
Ar Garausi caur šķēršļu trasi zibinājām. 
Ja, vien tā saulīte vairāk spīdētu, 
Mēs ārā pa slidkalniņu vien slīdētu! 
Taču esam dikti pacietīgi, 
Tāpat kā Covid piesardzīgi, 
Lai visi kopā vasarā, 
Varam Jāņus svinēt pulciņā 

PIG ‘’Cālēni ‘’  
audzinātāja Indira Blatā 

Sauleszaķēns – mazs un ašs, 

Aprīli steidz iepazīt. 

Uzmanīgi apkārt lūko, 

Lēno pavasari meklējot. 

Eh, cik ātri gan, 

Skrien laiks neredzamais. 

Zināšanas steidzam uzņemt, 

Apgūt prasmes jaunas. 

Ķeram, skrienam, lecam,  

Ēnas savas tve-

ram. 

Nezināmā iekšā 

lecam, 

Izlaidumu gai-

dot! 
PIG 

‘’Sauleszaķēni’’audzinātājas  
Gunita un Elvita 

Skolēni arī attālināti piedalās konkursos! 

PULKVEŽA O.KALPAKA PIEMIŅAI VELTĪTS ERUDĪCIJAS KONKURSS (starpnovadu) - Jēkabs Mālnieks(1. kl.), Kārlis Bārbals (2.kl.), Denīze Bormane 
(3.klase—3. vieta), Iļja Voropanovs( 4.klase—1. vieta) 
SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSS ( starpnovadu) - Markuss Bērziņš (2.kl.), Marta Veisa ( 4.kl. - 4. vieta) 
GLĪTRAKSTU KONKURSS (starpnovadu) - Alise Belova (1.kl. ) 
ERUDĪCIJAS KONKURSS 3.KLASEI(starpnovadu) - Heilija Putniņa, Mārtiņš Malnieks 
PULKVEŽA O.KALPAKA PIEMIŅAI  BARIKĀŽU ATCERES 30. GADSKĀRTAI VELTĪTS NEKLĀTIENES ZĪMĒJUMU KONKURSS (starpnovadu)—Anna 
Broka(5.kl.), Līva Peka(7.kl.), Jānis Toms Bārbals (8.kl.), Elīna Aleksa Ločmele (9.kl.).  
RADOŠO DARBU KONKURSS ‘’ŠĀDA MASKA, TĀDA MASKA’’ (rīko Madonas BJC) - Reinis Strods(4.kl.), Anna Broka( 5.kl.). 



 

(Pētījumā jeb aptaujā piedalījās Degumnieku pa-
matskolas skolēni, skolotāji un vecāki).  

Kāds jautājums Tevi nodarbina šajā attālinātajā mācību  
laikā?  

 Kad tas viss beigsies? Cik ilgi tas tā turpināsies? 

 Kāpēc daudzi ir drūmi? Ir taču lietas, par ko var priecāties vai ne? 

 Kad sāksies skola? Kad varēs mācīties klātienē? 

 Kad atkal mācības būs klātienē, par to es katru dienu domāju. 

 Kad šis murgs beigsies! Kad beigsies covid? 

 Cenšos distancēties no visas šīs situācijas. 

 Vai bērns ir pietiekoši apguvis vielu? 

 Kāpēc tik daudz stundu ,ja mēs neesam skolā? 

 Vai es varu tikt uz konsultācijām? 

 Vai tas kādreiz beigsies? 

 Kad atsāksies skola? 

4.lapa Avīze ‘’Kabata’’ 

Pēc kā Tu visvairāk ilgojies attālinātā mācību procesa 
laikā?  

 Pēc skolas, draugiem 

 Pēc draugu satikšanās un ārpusstundu pulciņiem. 

 Pēc kopīga laika pavadīšanas ar skolēniem un brīvdie-
nām. 

 Lai būtu viss pa vecam. 

 Pēc draugiem, jo tad varēja spēlēt spēles kopā, bet  ta-
gad tā trūkst - mēs esam iedziļinājušies datoros un nein-
teresē, piemēram, iziet ārā. 

 Pēc skolas pasākumiem un komunikācijas ar citām 
mammām. 

 Pēc kolēģiem, pēc skolas. 

 Man pietrūkst draugu, klasesbiedru, sabiedrības. 

 Pēc klātienes stundām un satikt klases biedrus. 

 Es visvairāk ilgojos pēc saziņas. 

 Es ilgojos pēc mācībām  vaigu pret vaigu. 

 Pēc bērna stāstiem par to, kā viņam šodien gāja skolā! 

Ko Tu esi secinājis vai sapratis , attālinātā mācību procesa 
 laikā?  
 

 Man ir jācenšas vairāk! Jāpierod pie visām situācijām. 

 Esmu sapratusi, ka attālinātajā mācību procesā nav nemaz tik viegli mācī-
ties. 

 Ka mājās ir garlaicīgi un nav ko darīt, no mājām ir grūtāk mācīties nekā 
skolā. 

 Nav nemaz tik grūti, ja visu laicīgi saplāno. 

 Ja ir jauna tēma jāmācās, tad ir grūtāk visu saprast, 

 Es saprotu, ka man patīk skola.  Uzlabojusies atbildība. 

 Es secināju to, ka ja grib, tad var izdarīt! 

 To , ka tas nav tik vienkārši - nosēdēt visu dienu pie datora! 

 Nepiesārņoju smadzenes ar negatīvām domām un emocijām. 

 Ka nervu šūnas neatjaunojas. 

 Esmu atraktīva. Varu jebko.IT 

 Ka nevar iemācīties vielu attālināti. 

 Ka mājās mācoties ir tie paši likumi, kas skolā. 

 Man ir grūti dzīvot bez draugiem. 

 Mācoties attālināti ir grūtāk. 

 Ka jāmācās ir čakli, ja grib kaut ko zināt. 

 Ir vairāk jāmācās un ir grūtāk apgūt mācību vielas. 

 Jābūt patstāvīgam stundās.. 

 Esmu sapratusi, ka ir labāk mācīties klātienē. 

 Es esmu sapratis vairākas matemātikas tēmas. 

 Esmu secinājusi, kad kontakts ar citiem ir ļoti svarīgs. 

 Skolā labāk. 

Tavs iedvesmojošais vēlējums savējiem attālinātā mācību procesa laikā!  
 Lai visi būtu mundri! Darboties un nepadoties! 
 Viss izdosies, esiet pozitīvi, ejiet biežāk ārā! 
 Censties saglabāt mieru! Mēģināt sevi ar kaut ko nodarbināt, lai nesāktos depresija!!! Censties pasmaidīt par mazām lietām!!!! 
 Visam ej pretī ar smaidu, draudzību un pacietību! 
 Lai jums sekmju izrakstā ir tikai desmitnieki! 
 Lai jums viss izdodas! Izturat,  nepadodieties un izdarāt visu kārtīgi! 
 Turas,  viss vēl ir priekšā! Esat radoši! Nezaudējat savu optimismu! 
 Izturību un pacietību visiem. Gan arī šim laikam pienāks gals. 
 Izturību. Drīzu tikšanos 1. septembrī! Lai visi būtu čakli! 
 Izturam līdz galam šo attālināto mācīšanos. Novēlu lai visi uzlādējas pavasara saulītē, un lai sekmes ceļas uz augšu! 
 Cenšaties, nepadodaties , lai jums vis izdodas un varbūt drīz arī tiksimies klātienē 
 Esat čakli un veseli! 
 Lai jums vieglas stundas un laimīgu šo mācību gadu! Visiem ir grūti, bet ir jāsaņemas! 
 Lai viss izdodas un ir veiksme pārbaudes darbos!  
 Būsim pacietīgi, iecietīgi un uz drīzu tikšanos! 
 

Ko rada, māca un attīsta attālinātais mācību process?  

 Attālinātajā mācību procesā māca to, ka tiešām biežāk ir 
jāiet ārā 

 Māca visu to pašu, ko skolā, klātienē.  

 Attālinātais mācību process rada stresu, nevēlēšanos 
mācīties, nomāktību, vientulību. Katra diena ir vienāda 
un jau visu var paredzēt, kas notiks nākošajās dienās. 

 Jācenšas iejusties skolēna vietā, saprast vecākus un sko-
lotājus. 

 Būt izpalīdzīgam, saprotošam. 

 Pastāvību, atbildību, dator prasmes. 

 Daļēji IT, jo tu gandrīz visu darbi datorā, 

 Patstāvību noteikti. Pacietību. 

 Atkarību no ierīcēm. Čaklumu. 

 Es domāju ka mēs esam kļuvuši patstāvīgāki, mēs kļūs-
tam vienaldzīgāki pret skolu. 

 Sadalīt laiku , lai visam pietiktu laiks pastāvīgi strādāt. 

 Sagrauj nervu sistēmu. 

 Attālinātās mācības procesā mēs attīstām prasmi strādāt 
ar tehnoloģijām. Māca būt atbildīgākiem, patstāvīgākiem 
un rada vēlmi atpūsties no tehnoloģijām. 

 Cik grūtas patiesībā ir mācības bez skolotājas. 

 Attālinātais process rada liekas problēmas, māca pastāvī-
bu un attīsta strīdus. 

 Radošumu. 


