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Sveiki, lasītāji!
Rit gada pirmais mēnesis, kurā ir trīsdesmit dienas. Kļavu sulas jau nogaršotas, tagad laiks ‘’spēka dzērienam’’ - bērzu sulu tūrei. Latvijā jau pārradušies gājputnu bari, saule mūs lutina daudz biežāk un svelmaināk, un
laiks kļūst aizvien siltāks.
Iepriekš ar Jums tikāmies mūsu februāra avīzē. Laiks nestāv uz vietas, katru dienu vai nedēļu jauni notikumi, jauni konkursi, jauni pasākumi, olimpiādes, pārbaudes darbi un sasniegumi.
Skatuves runas konkursā Madonā piedalījās Keita Kruglova (7.kl.), Sintija Šķēle(6.kl.), kuras konsultēja skolotāja Hedviga Laura Novika un Heilija Putniņa (1.kl.),kuru sagatavoja skolotāja Līga Grāvere. Visas trīs meitenes ieguva 1.pakāpi. Bijām ļoti lepnas par sevi! Paldies, skolotājām, kuras mūs iedrošināja.
Ierindas skatē Madonā ļoti cītīgi soļoja, savu patriotisma garu un staltu stāju rādīja 3./4.klase, 5./6.klase un
7./8.klase. 5./6.klase izcīnīja 1.vietu.
3. un 6.klases skolēni uzrakstījuši valsts pārbaudes darbus. Visi bijām ļoti satraukušies. 2.klase turpina sadarbību ar pagasta bibliotekāri Ināru Kokari—iejutās mākslinieces un rakstnieces Margaritas Stārastes radītajos
pintiķu tēlos, lasīja, zīmēja, fantazēja.
Aizvadītas dažādas novada olimpiādes, lielākie sasniegumi- Alekss Kozulis informātikā ieguva 1.vietu( sk.
I.Strode) un matemātikā atzinību (sk. D.Rubene). Tomam Šķēlam 2.vieta glītrakstīšanas konkursā novadā (sk.
I.Strode), neklātienes bioloģijas olimpiādē Elīnai Aleksai Ločmelei 9.vieta novadā (sk. A.Eglīte).
Enerģiski piedalījāmies pasākumu cikla ‘’Kalpaka kauss-2019’’ noslēguma sacensībās mūsu skolā, kopā ar
vairāk kā 25 komandām. 6.martā, kad apritēja tieši 100 gadu, kopš kritis pulkvedis O.Kalpaks, Degumnieku tautas
namā izskanēja pateicības, atzinības un uzslavas vārdi šī gada sacensību dalībniekiem un pēcāk visi baudījām NBS
pūtēju orķestra koncertu.
Un kur nu vēl pavasara brīvdienas?! Kāds devās apskatīt galvaspilsētu vai ciemojās pie radiem. Kāds lasīja
grāmatas vai spēlēja datorspēles, cits palīdzēja vecākiem un vecvecākiem, bet ļoti daudzi pavadījām brīvo laiku
kopā ar draugiem, pastaigājoties.
Ar enerģisku dejas soli un staltu stāju, pierādījām, ka deju skatē esam 1.pakāpes cienīgi. Paldies deju skolotājai D.Rubenei.
Noslēgusies projektu nedēļa arī 1.-4.klases bērniem, par to vairāk lasiet šajā avīzē. Paldies 2.klases kolektīvam par izzinošu un daudzveidīgu pasākumu ,,Profesiju pasaule’’, kurā uzzinājām jaunas un nedzirdētas profesijas, iepazinām to specifiku.
Turpinām baudīt mākslu un izglītoties projekta ,,Skolas Soma’’ pasākumu ietvaros, par ko vairāk lasiet šajā
numurā.
Ķeram pirmos saules starus, ziemas drēbes ieliekam dziļāk skapī un esam gatavi pavasara piedzīvojumiem!
Lai jaukas un saulainas Lieldienas!
Redaktore Sintija Šķēle
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Latvijas Skolas soma

Iespēja gūt personīgo pieredzi ,
sekmējot jēgpilnu mācīšanos

Programmas ,,Latvijas skolas
soma” ietvaros Degumnieku pamatskolas skolēni 3.aprīlī Madonas kultūras namā apmeklēja
muzikālo teātra izrādi ,,Pavasaris”.
Teātra trupa KVADRIFRONS kopā ar vācu
režisori Alisju Goigelinu (Alicia Geugelin)
atcerējās savu pieredzi
un pētīja, ko šodien varam iesākt ar Franka Vēdekinda dumpiniecisko vēstījumu. Iedvesmojoties no tā, trupa ir radījusi stāstu par draugiem, kuri satiekas
kādas mazpilsētas pamestā garāžā, lai veidotu jaunu pasauli. Vienlaikus viņi gatavojas savas pagrīdes mūzikas grupas koncertam.
…sevis meklējumi, ilgas un dziņu raisītais mulsums, nebeidzamo
mājasdarbu un kontroldarbu apnikums, strupceļš sarunās ar vecākiem, auguma pārvērtības, tuvošanās, divu ķermeņu magnētisms un pirmās pieredzes sūrums…
Pēc izrādes noskatīšanās skolēni atzina, ka izrāde bija mūsdienīga, patiesa, lika aizdomāties, bija arī smieklīgas epizodes, bija iespēja katram skatīties uz ikdienas problēmām no malas,
vērtēt tās.

12.04. Rēzeknē, Latgales vēstniecībā ‘’Gors’’ plānots apmeklēt ķīniešu
klasiskās dejas izrādi „VĀRDIEM NEAPRAKSTĀMAIS SKAISTUMS”.
Jau tradicionāli pavasarī Latvijā notiek
Starptautiskais Baltijas baleta festivāls.
Šogad festivāla programmas piedāvājumā Ķīnas klasiskās dejas izrāde
“Vārdiem neaprakstāms skaistums”,
ko izrādīs Pekinas Dejas Akadēmijas
dejotāji.
Skolotāja E. Zaube un Z.Juste
(Foto Z.Juste un no
interneta resursiem)

Projekta nedēļa sākumskolā - “Durvis, kas veras uz sevi”.
Projekta nedeļa macību stundas tiek īstenotas ar dažadiem panemieniem par noteiktiem tematiskajiem jautajumiem, veidojot ta saikni ar
ikdienas džīvi un dodot skoļeniem iespeju ižvertet savas intereses,
paļīdžot ižkopt noteiktas attieksmes.
Tiesaja macību procesa un daudžveidīgas ikdienas norises tika veicinata apžinataka attieksmju maina, ļai skoļens prastu ižveļeties nožīmīgakas vertības un rastu piederības sajutu par vina personīgo parļiecību, ietekmi už savu džīvi un ļietpratību.
Šogad gaļvenais uždevums ietvera sevis ižžinasanu un piļnveidosanu
caur karjeras ižveļi, piederību vaļstij.
Pētām jūras kartes Skultes ostā, kopā ar kuģu vadītāju
Kristapu Žideņu.

(turpinajums 3.ļapa)
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Pirmaja diena skoļeni devas macību ekskursija už Škuļtes ostu, iepažina profesijas un procesus,
kas saistīti ar juru. Tiksanas ar keramiki un maksļinieci keramikas radosaja darbnīca
Mums bija iespēja izbraukt un pastūrēt kuģīti
“Cepļis”, un vienīgaja ļatviska mantojuma veļosipedu mužeja Šauļkrastos, skoļeniem paļīārpus ostas teritorijas
džeja atkļat ka ižžinat, kopt un nodot nakamajam paaudžem Latvijas
kopīgas vertības, kuļturas un maksļas mantojumu. Dosanas pa dabas
taku gar juras ļīca piekrasti, radīja
iespeju ižjust piederību ļatviskajai
kuļturteļpai, iepažīt piļsoniskas
ļīdždaļības veidus un baudīt Latvijas ainavu.
Otraja diena notika aktīva skoļenu
iesaiste projekta norises, tiekoties
ar profesiju parstavjiem interaktīvas darbnīcas, kuras skoļeni ļīdžVelosipēdu muzejā Saulkrastos
darbojas un iepažina profesijas pamatus. Kļustot par aktīviem daļībniekiem, tika radīta džiļaka
interese par arhitekta un frižiera profesijam. Pirmkļasnieku audžinataja Līga Gravere
Viesojamies keramiķes darbnīcā ‘’Ceplis’’,
teica: ‘’Centamies ižžinat profesiju, kas nav žinama un ižžinata. Berni tik cītīgi kļausījas
Limbažu novads, Skultes pagastā
arhitektu, ka pasi savas majas projekteja ar ļieļu atbiļdību un centību. Nakotne radīs vai
kads no mums so
Ekskursijas noslēgums pie Saulkrastu Baltās kāpas.
profesiju ižveļesies.
Domaju, ka mes priecatos, ja tas piepiļdītos. Viens no arhitekta J.Mora projektiem
-Agļonas visa atjaunota apkartne un
piebuve.’’
Projekta dienu nosļeguma 2.kļases skoļeni veidoja skoļas
pasakumu “Profesiju pasauļe”, macoties sadarbības prasmes, apžinaties
Friziera amata prasmju apgūšana
sevi ka radosu personību.
3.un 4.klasē
Top arhitektūras darbi kopā ar arhitektu Juri Mori
Pasakums bija ka kopveseļums, režuļtats
iegutajam žinasanam, attieksmem un
prasmem, īstenojot caurviju prasmes,
ļietpratību, pasvadību un pasižžinu. Ižmantojot interaktīvas tehnoļogijas, piļdījam erudītu, speļejam atminas speļes, ļi-

kam virtuaļas pužļes un atbiļdejam už dažadu profe- Pirmīšu arhitektūras projekti
siju parstavju video jautajumiem.
Paļdies pedagogiem, skoļeniem par aktīvu ļīdždaļību!
Ceru, ka katram no mums projekta ļaika bija iespeja atvert savas durvis už pasauļi un
ieļukoties sevī!

Otrklasnieki vada pasākumu ‘’Profesiju pasaule’’

DV ižgļītības joma, Mudīte Bodža.
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Dažādi atgadījumi no skolotāju un skolēnu sarunām mūsu skolā!
Skolotāja palaiž bērnus uz
veikalu. Atnākot, puika paziņo: ‘’Mēs visiem nopirkām
čupīšus, jo divi bērni savienoja naudu!’’

Dejās, pie mūzikas ‘’Kumeliņi, kumeliņi’’, skolotāja saka: ‘’Puisīt,
ceļgali jāceļ augstāk!’’
Puika atbildēja: Jā! Es jau mājās
padgatavojos!

Mūzikas stundā skolotāja stāsta par tradicioālajiem skaņu
rīkiem un jautā skolēniem: ‘’Vai zināt ,kas ir dūdas?’’
Ričards atbild: ‘’Jā! Tās ir meitenes!’’
Sākumskolas skolēni devušies
ekskursijā. Viens no galvenajiem objektiem, ko ekskursijas laikā vēlas apmeklēt
bērni, ir lielveikals.

Skolotāja šo apgalvojumu nenoraida, bet
izskaidro, ka ir arī tāds mūzikas instruments. Kad stundas beigās tiek jautāts:
‘’Kādas tad ir dūdas?’’ Ričards saka:
’’Smukas!!!’’

Katrs staigā un lūko, ko var
atļauties, ko kārojas?!
Puisis ar meiteni sarunājas:

Skolotāja pienāk pie meitenītes un jautā: ‘’Vai
esi izdomājusi, ko pirksi?’’

Viņš: ’’Vai tu zini, ka ir reizes, kad
pamāju staigā dvēselīte?’’

Meitenīte: ‘’Jā, es gribu suliņu”’
Skolotāja aizved meiteni pie sulu plaukta un rosina izvēlēties, uz ko meitene atbild:’’ Jā, bet te
visas ir pa centiem, bet man centu nav!’’

Viņa: ‘’Kas ir dvēselīt?’’
Viņš: ‘’Nu tavas iekšas…’’

Skolotāja jautā:’’ Cik naudiņas tev ir?’’
Skolotāja jautā pirmklasniekiem: ‘’Kas ir
gudrinieks?’’

Bērni atbild: ‘’Cilvēks, kas prot
komandēt!’’



Vizuālās mākslas stundā skolotāja
uzdod jautājumu: ‘’Kas ir mākslas
žanrs— klusā daba?”
Lūk, dažas skolēnu atbildes:

Kad viss ir ļoti kluss, kad neviens nerunā;

Daba, kura ir klusa;
Tad, kad nekustās neviens;
Kad pļava ir ļoti mierīga un neviena nav apkārt;



Tad, kad nav neviena mežā;



Klusums dabā;



Tas, ko mēs redzam, bet tur nekas nenotiek.



Meitene : ‘’Man ir tikai 5 eiro, centu man
nav!’’

Stundā skolēni ļoti klusi strādā. Klasē ir dzirdama mušas
džinkstēšana.
Gustavs solās mušu noķert.
Skolotāja ierosina to izlaist pa
logu.
Pēc laiciņa Gustavs mušu klusām ir noķēris, bet izlaiž
ārā pa klases durvīm ar piebildi: ‘’Ja viņa vēlreiz te
ielidos, tad gan izmetīšu pa logu!’’

Avīzi veidoja: skolas avīzes korespondenti, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.
Maketēšana un datorsalikums I.Strode

