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Degumnieku pamatskolas avīze

Sveicināti, lasītāji!
Vāzēs salikti bērzu un lazdu zari, kas likti ar domu -pasteidzināt pavasara izjūtas, pavasara zaļumu
un svaigumu.
Aiz muguras maktenā slimošana, kas mums liedza
vairākas iespējas, bet nekas nav nepārvarams. Viss
turpinās.
Jā, nu var pamanīt, ka pavasaris ir klāt! Saulīte
arvien biežāk smaida mums un gan uz zemes, gan sirdī kļūst siltāk.
Esam ražīgi aizvadījusi Sērsnu mēnesi un ar lielu
uzņēmību iesākuši pavasarīgo Sulu mēnesi.
Sērsnu mēnesī mēģinājām noskaidrot, par ko vēlamies kļūt un vai tas ir tas, ko mums patiks darīt.
Esam cītīgi pacentušies un izcīnījuši daudzus kausus
‘’Kalpaka kausā 2017”. Jaunsargiem notikusi ļoti
aizraujoša nometne—šogad mūsu skolā. Ar labiem
rezultātiem trīs skolēni piedalījās Madonas skatuves
runas konkursā, tikām arī Vidzemes reģiona runātāju
pulkā. Starpnovadu olimpiādēs vareni sasniegumi,
gatavojamies startēt ārpus novada robežām. Nokārtoti vairāki valsts diagnosticējošie darbi.
Nemanot paskrējušas pavasara brīvdienas, ko tik
ļoti gaidījām.
Esam cītīgi dejojuši, dziedājuši, sportojuši, spēlējuši teātri un pa vidu protams arī centīgi mācījušies.
Vēl tikai daži soļi un atkal viens gads no skolas
dzīves būs pavadīts. Vai tiešām laiks ir sācis iet ātrāk, lai arī vecais pulkstenis pie sienas tikšķ tāpat kā
kādreiz.

Ēnu diena
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4
– 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības
biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu
profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem
izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena
sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
2017.gadā ‘’ēnojām ‘’15.februārī.
Mūsu skolas skolēni izvēlējās kļūt par ēnām šādiem
profesiju pārstāvjiem:

Rainers Zondars - jaunsardze/Lita Meistere/
Jurita Radziņa - veikals "Vesko" /Lolita Hutore/
Santa Radziņa –pirmsskola/sk.Baiba Smeltere/
Kārlis Strods - zemnieku saimniecība/Valdis Strods/
Ričards Krams - mežsaimniecība/Ainārs Krams/
Sanija Juste - feldšerpunkts /Sarmīte Saulīte/
Roland Slaviks, Jānis Litke - ugunsdzēsēji /Gatis
Linda Kalniņa
Gutāns/
Linda Kalniņa - Tautas nams/Ilze Melngaile/
Mārtiņš Šķēls - zemnieku saimniecība/ Mārtiņš
Mežulis/
Sintija Slavika—skola, skolotāja/Ināra Kiukucāne/
Elīna Aleksa Ločmele –pirmsskolas skolotāja /Ina
Barkāne/ .

Rītdienu veido šodienas lēmumi!
Simonas Liliānas Dreimanes datorzīmējums

Karjeras izglītības skolotāja I.Kiukucāne

INTERVIJA

Made in Latvia

Kurš gan nezin mūsu skolas pavārīti Skaidrīti?! Šaubu nav –godam nopelnīts Ošupes pagasta pārvaldes pagodinājuma raksts par pašaizliedzīgu darbu un mūža ieguldījumu pavāres darbā. Vienmēr pilni galdi skolas maltītēs. Vienmēr
padomāts par uzkodām vai īstām pusdienām, ja skolēni dodas ekskursijā vai pārgājienā. Neaizstājamās Ziemassvētku
kafejnīcas ‘’Pie Skaidrītes’’.
Šajā pavasarī, kad kārtējo reizi no svešām zemēm atgriežas gājputni, kad dzeltenās māllēpeņu galviņas mēģina
izvilināt saulīti no mākoņu pēļiem, kad vienu dienu ir ziema, bet otrajā – silts pavasaris, Degumnieku pamatskolas pavāre Skaidrīte Trokša atzīmēs savas dzīves septiņdesmit
Kurus ēdienus Te patīk gatavot vislabprātāk?
piekto pavasari un četrdesmit piekto darba gadu.
Lūdzu pastāsti par sevi?
Esmu dzimusi 1942.gada
14.aprīlī, Rupsalas skolas
ēkā ( tagad ir "Latgale",
Valsts sociālās aprūpes
centrs, Filiāle "Lubāna",
nodaļa "Rupsala"), septiņu bērnu ģimenē. Bērnība pavadīta
‘’Lāčudruvā’’, nelielā
mājiņā. Skolas gaitas
mērotas uz Ošupes septiņgadīgo skolu, ēku,
kura pašlaik vientuļa stāv
pie Ošupes pieturas, un,
kurā vēlāk bijusi gan
pienotava, gan ēdnīca,
gan veikals, gan pasts,
gan gateris gan vēl šis
tas. Pēcāk, pirms nebiji
kolhozā pastrādājis, mācīties nevarēja iet. Smagi
bija jāstrādā, slaucu govis un palīdzēju dažādos citos lauku darbos. Tad pabeidzu Apes
Lauku profesionāli tehnisko skolu un ieguvu specialitāti lopkopības
pārraugs, brigadieris.
Pavārmāksla sākās ar trauku mazgātājas pienākumiem Lubānas
ēdnīcā. Tad mani nosūtīja uz Kuldīgas kulināru skolu, kurā gan
mācījos, gan strādāju. Citiem atzīmes lika par mācīšanos, man par
strādāšanu. Tad atgriezos atpakaļ Lubānas ēdnīcā, mazliet nācās
pastrādāt konditorejā, bet tas man īpaši neiet pie sirds. Vēlāk, kad
Ošupes skolā nebija, kas gatavo ēst, mani paaicināja pastrādāt
(gandrīz ar varu) tur, tad atkal atpakaļ Lubānā un visbeidzot saimniecības laikā nonācu Degumniekos, kur gatavoju ēst gan vecajā
Gotlība skolā, gan saimniecības ēdnīcā strādniekiem un skolēniem,
kamēr jaunajā Degumnieku skolas ēkā tika iekārtota virtuve.
Kā nolēmi kļūt tieši par pavāru?
Tas notika nejauši- vispirms darbs, pēc tam amats. No kartupeļu
mizotājas un trauku mazgātājas par pavāri. Man jau šķiet, ka tagad
jaunie cilvēki grib uzreiz būt augstā amatā.
Kādām īpašībā jāpiemīt pavāram?
Talantīgam, spēcīgam, strādāt gribošam.
Kopš kura gada jaunajā skolas ēkā ir virtuve?
Kopš 1987.gada pavasara.
Cik gadus Tu esi nostrādājusi ēdināšanas jomā?
Daudz! 45 gadus.
Kā ir gatavot lielos katlos?
Jārēķina. Saimniecības laikā, kas pusdienas izvadāja strādniekiem
gan uz laukiem, gan agregātiem, gan skolēniem –bija jāgatavo lielos daudzumos. Smags darbs bija lielo un daudzo kartupeļu katlu
nokāšana.
Cikos sākas Tava darba diena?
Mana darba diena sākas ap sešiem, ja kaut kas lielāks un laikietilpīgāks, arī agrāk.
Vai Tev ir sava izdomāta recepte?
Bijusi ir. Kaut kas ar ķirbjiem, kas bija pagatavoti līdzīgi gurķiem.

Man tie ir gaļas ēdieni.
Vai esi cepusi arī kūkas?
Nē. Tikai plātsmaizes pa retam.
Kurš ir Tavs iecienītākais ēdiens, bet kurš negaršo?
Man viss garšo, bet ja tā padomā, tad negaršo prosa.
Kas Tu varētu būt, ja nebūtu pavāre?
Domāju, ka nekas cits man nepiestāvētu.
Kā ar nedarbiem bērnībā un jaunībā?
Mežā pa bunkuriem spēlējām kariņu, ar močie braukājām un kaimiņ dārzā ābolus čiepām, pa kluso paņēmu brāļa moci un braucu
pa kartupeļu vagām, kamēr notrūka trose, paslepus skatījāmies
kino pa Lāčudruvas kluba logu, jo bērniem tas bija aizliegts.
Kā tu varētu salīdzināt mūsdienu ēdājus un tos , kurus ir nācies
ēdināt agrāk?
Kādreiz nebija tik liela ēdienu izvēle. Arī veikali ar tik vilinošiem
našķiem nebija pieejami. Kādreiz puiši gāja man palīgā, ienesa
malciņu, lai tikai tiktu pie papildus kompota glāzes. Bija laiki, kad
meitenes mizoja kartupeļus, bērni dežurēja virtuvē – klāja galdus,
uzkopa pēc ēšanas. Kopā ar bērniem mucās skābējām gurķus un
ziemā paši arī ēdām.
Ko Tu dari savā brīvajā laikā?
Jau desmito gadu apmeklēju teātru izrādes pa visu Latviju - Daugavpils, Preiļi, Rēzekne, Gulbene, Madona, Rīga. Sākumā kopā ar
iepriekšējo skolas direktori Ināru Loginu, bet tad viņai laika izklaižu organizēšanai kļuva mazāk un es uzņēmos šo pienākumu.
Vai arī pati esi spēlējusi teātrī vai darbojusies kādā citā pašdarbības kolektīvā?
Kādreiz Dzintras Šumas laikā paspēlēju teātri. Arī dejot ir nācies.
Kurš ir Tavs mīļākais sporta veids?
Viennozīmīgi – riteņbraukšana.
Zinām, ka Tu no mājām uz skolu rauca ar velosipēdu. Cik laika
tas prasa?
Ceļā paiet kāda stunda, bet ja ir iekāre papētīt pasauli, tad vairāk
kā stunda. Arī šopavasar sezona jau atklāta, gribās gan labāku
laiku.
Kurš ir Tavs mīļākais gadalaiks?
Jebkurš, ka tik nav jāsalst. Katram savs skaistums. Šajā laikā, ejot
uz autobusu, ceļmalās mani priecē zilās vizbulītes. Pļavā ganās
stirniņas. Ar aļņiem esmu satapusies uz ceļa, es stāvu – viņi stāv,
vērojām viens otru. Uz ceļa, kā divi kunkuļi, gozējās zaķi. Ieraudzījuši mani, ka ta pļitoja – viens uz vienu, otrs uz otu pusi.
Cik tālās ārzemēs ir nācies pabūt?
Tālākais, šķiet – Ļeņingradā, kopā ar skolotāju Anitu Tropu un
dejotājiem.
Vai esi lidojusi?
Jā, tepat pa Degumniekiem. Un tīri labi patika.

Turpinājums nākamajā lapā...

INTERVIJAS TURPINĀJUMS
Tavi iecienītākie dziedātāji vai grupas?
Nav jau visu laiku vieni un tie paši, mana gaume mainās. Pašlaik labprāt klausos Anitu Ozolu, Rikšus, Jāni Poli, Valdi
Rogaini, Aināru Bumbieri, Rikardionu, Ricky King, Rumbas
kvartetu, vācu šlāgerīšus un māsas Legzdiņas.
Mīļākā latviešu filma.
‘’Šķēps un roze’’.
Kā Tu esi sadraudzējusies ar modernajām tehnoloģijām?
Nav ne vaina tiem datoriem, tikai ātri apnīk.
Vai Tu esi sabiedrības cilvēks vai tomēr vienpate?
Reizēm gribās klusumu. Patīk ar sunīti Kriksīti pastaigāties pa
mežu, gar upi paieties.
Vai Tu vēlētos izdarīt kaut ko ekstrēmu?
Varbūt nolēktu ar izpletni vai gumiju.
Ja Tevi atceltu 40 gads atpakaļ……
…tad es skolā nestrādātu, bet gan kādā ēdnīcā!
Vai esi parēķinājusi, cik gadus mūsu skolā darbojas Ziemassvētku kafejnīca ‘’Pie Skaidrītes’’?
Neesmu rēķinājusī, bet šķiet, ka vairāk kā desmit gadus.

Tapušas kiplokmaizītes

Ātrie jautājumi!
Ziema vai vasara
Zupa vai kartupeļi
Suns vai kaķis
Melns vai balts
Diena vai nakts
Zemenes vai mellenes
Avenes vai kazenes
Salāti vai saldais
Rupjmaize vai baltmaize
Rozes vai lilijas
Ābele vai ķirsis
Lauki vai pilsēta (komentārā – Degumnieki jau šķiet kā pilsēta)
Ogas vai sēnes
Liela virtuve vai maza virtuve
Tēja vai kafija
Sarunas beigās Skaidrīte piebilst, ka divas dienas pēc dzimšanas dienas viņa dosies uz kārtējo kultūras pasākumu - Humora izrādi ‘’Made in Latvia’’. Mums šķiet, ka šādu titulu varētu
piešķirt mūsu Skaidrītei!
Daudz laimes un stipru veselību Tev, Skaidrīt!
Ar Skaidrīti tikās Jurita Radziņa, Linda Kalniņa,
Megija Elena Litke, Ralfs Bormanis.

Pavasari gaidījām un sagaidījām ar profilakses pasākumiem skolā. Rūpējāmies gan par savu veselību, gan
par skolas draugiem-gatavojām un cienājām visus ar ķoplokmaizītēm. Tas izvērtās par ļoti jauku un draudzīgu zibakciju.
Atnāca pavasaris ar daudziem un dažādiem piedāvājumiem un iespējām.
Veiksme cerams būs mūsu pusē, jo pavasarim atnākot, piedalāmies saulainā konkursā, kur savā īpašumā
varēsim iegūt krāsas –krāsainā pasaulē taču dzimst krāsaini sapņi!
Atpūta ir vajadzīga arī Sauleszaķēniem. Un kur
mēs atpūšamies vislabāk-mūzikas nodarbībās, jo varam
iejusties jebkurā tēlā, jebkurā instrumentā no lielā orķestra.
Svinības, tāpat kā pozitīvisms, ir neatņemama sastāvdaļa mūsu ikdienā. Tā nu sanāca, ka atgriežoties no
skolēnu brīvlaika, Sauleszaķēnos notika unikāla ballīte-20
gadu jubileja! Diviem nākamajiem pirmklasniekiem svinējām 7 gadus, bet mazajam Saulesaķēnam -6!

Muzicējam

Atkritumus, sniegam kūstot, mēs diemžēl redzam
vairāk nekā sniegpulkstenīšu, tāpēc ļoti lietderīga, pamācoša un svētīga izvērtās Sauleszaķēnu nodarbība
”Mācīsimies šķirot atkritumus”, kura tapa pateicoties vecāku līdzdalībai. Paldies!
Rīts Sauleszaķēnos vienmēr ir rosīgs un darbīgs
un mēs nekad nezinām, kā mums beigsies diena, tāpēc
mēs katru reizi ar prieku un sajūsmu pieņemam
Izaicinājumus. Šoreiz-pavārmākslā. Šajā īsajā laikā, kad netikāmies ar lasītājiem, uzbūrām gan saldos augļu
salātus, gan kalorijām bagātās picas. Un vai mums izdevās
viss? Protams! Jo tas vien, ka bērni vēlas to visu izmēģināt
mājās, par kaut ko liecina. Un tas ļoti priecē.
Sauleszaķēniem saule kā vienmēr ir viņu pusē un
arī šogad ķērām ciet pirmos saules starus un ceram, ka
viss mums arī turpmāk būs saulains, krāsains un radošs.

Krāsainas, saulainas un ģimeniskas
Lieldienas Jums vēl Sauleszaķēni.

Īsziņas























Kārļa Stroda datorzīmējums

Jaunsargu starpskolu sacensības mūsu skolā;
Sirsniņdiena jeb Sv. Valentīn diena ar sirsniņām uz vaigiem un sirsnīgiem pārsteigumiem no Pirmsskolas grupas ‘’Sauleszaķeni’’;
Ēnu diena;
2.un 4.klase ar izrādi ‘’Svētki visiem’’ priecēja Degumnieku bibliotēkas čaklākos lasītājus;
Skatuves runas konkurss ‘’Zvirbulis 2017’’Madonā. Paula Lukša ieguva II pak.
(sk.M.Bodža), Santa Radziņa ieguva II pak., Sintija Šķēle ieguva I pak. un tika izvirzīta
uz Vidzemes reģiona runātāju konkursu (sk.I.Strode);
Kalpaka atceres pasākumu cikla ‘’Kalpaka kauss 2017’’ pasākums mūsu skolā. Lepojamies ar mūsu sasniegumiem! (vairāk kā 10 kausi
dažādās stafetēs);
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 3.klasei Alekss Kozulis iegūst 1.vietu un tiek izvirzīts uz Vidzemes reģiona matemātikas olimpiādi
Valmierā;
Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 8.klasei, mūsējiem 4.vieta (Megija Elena Litke, Jānis Toms Litke, Mārtiņš Šķēls un sk. D.Rubene);
Jaunsargu nometne skolā;
Skaļās lasīšanas konkursā Madonā piedalījās Jurita Radziņa;
Vidzemes reģionā skatuves runas konkursā runāja Sintija Šķēle un ieguva II pak.
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā ‘’Vidzemes toņi un pustoņi’’1.kārtā Madonā Inese Stepaņenko, Elfa Bormane, Linda
Stepaņenko un Ērika Tolše guva panākumus un iespēju piedalīties konkursā Vidzemē, kas notiks Mazsalacā (sk.U.Salmane);
Bibliotēkas stundas ‘’Pasakas par ziediem’’(sk.B.Smeltere);
Ralfs Bormanis piedalījās starpnovadu konkursā Izzini savu organismu’’, ieguva 5.vietu(sk.S.Solovjova);
Pēc iegūtās 1.vietas vēstures starpnovadu olimpiādē, Ralfs Bormanis guvis iespēju piedalīties valsts vēstures olimpiādē (sk.J.Liepiņa);
atlants.lv eseju konkursā Lindai Kalniņai 3.vieta(sk.L.Novika);
Mūzikas viktorīnā Kalsnavā skolu pārstāvēja Jānis Toms Litke, Megija Elena Litke, Linda Kalniņa, Mārtiņš Šķēls(sk.I.Strode);
Skolas teātra pulciņš ‘’Virpulis’’, iesniedzot savas spēlētās izrādes ‘’Pagrabs’’ (aut.G.Frīdenfelde) videomateriālu, ieguva tiesības piedalīties X Latvijas bērnu un jaunatnes teātru festivālā ‘’...un es iešu un iešu!’’ (sk.Z.Juste);
AS “Latvijas Zaļais punkta konkursā “Zaļais restarts” jaunas lietas no nolietotām precēm radīja 2./4.klases skolēni;
Starpnovadu mācību sporta olimpiādē 1.-6.klašu komanda (Sintija Šķēle, Keita Kruglova, Simona Dreimane, Samanta Baltā, Aksels
Kozulis, Jānis Toms Bārbals, Kārlis Strods, Rainers Zondars, Renārs Zondars, Alekss Kozulis) ieguva 2.vietu n 19 komandām
(sk.E.Zaube);
Skolēnu līdzpārvalžu dalībnieku tikšanās Lubānā;
Madonas novada jauniešu dome organizētajā konkursā ‘’Re, kā ES protu!’’ piedalījās un, iegūstot 1.vietu 36 dalībnieku konkurencē ,visus pārspēja mūsu 1.klases skolniece Samanta Patrīcija Baltā, kura ieinteresēja visus skatītājus, runājot par sevi un izpildot pašas
sacerēto dzejolīti ‘’Māsas’’, kurš 2016.gada pavasarī tika novērtēts un ievietots dzejoļu grāmatā ‘’Garā pupa’’ (Samantu konkursam
sagatavoja mamma Indira).
Lūk, dzejolis Jūsu priekam!
MĀSAS
Apmēram pirms diviem gadiem
Neprasot ne man, ne radiem,
Siltā, jaukā maija dienā
Stārķis atlidoja ciemā.
Atnesa man mazu māsu,
Kā tad es vairs viņu rāšu?
Būs man ar ko spēlēties.
Ko vēl es varu vēlēties?
Nu , vienīgi, lai neplēš matus,
Un klausa visam, ko es saku!
Tās dienas šķiet mums tīri labas,

Brīvajam brīdim!
Lieca savam viedajam telefonam nolasīt šo QR kodu, izpildi
dotos uzdevumus un 2 nedēļu
laikā kopš avīzes iznākšanas
iesūtu pareizās atbildes
uz e-pastu
kabata100@inbox.lv

Vai mācīties ir stilīgi?
Bieži tiek spriests tas ,vai mācīties ir stilīgi? Es uzskatu ,ka tā ir. Diemžēl, mūsdienās bieži vien kādas
grāmatas izlasīšana tiek aizstāta ar lieku viedtelefona
vai datora lietošanu. Pateicoties mācībām, esmu bijis
ļoti daudzās vietās, pat ārpus Latvijas, kur esmu ieguvis neskaitāmus draugus, lielu pieredzi un patīkamas
atmiņas. Zināšanas ļauj saprast pasauli, kurā dzīvojam.
Izglītība būs viena no tām, kura noteiks mūsu karjeru,
mūsu dzīves līmeni. Lai arī dažreiz, protams, ir grūti,
apstājies, atpūties, sakoncentrējies un turpini iet uz
savu mērķi, kurš ir jānostāda augstāk nekā iespējams.
Varat iztēloties, kāds darbinieks izveidosies no cilvēka,
kas pieprasa, lai skolā viņu 9 vai 12 gadus izklaidē. Pēc
tam augstskolā šis cilvēks nevar piespiest sevi mācīties. Vēl jo vairāk – darbā. Man šķiet, ka jebkurš mācību process ir divpusīgs: skolotājam jāprot paskaidrot,
bet skolēnam jānotur uzmanība un jāliek sev attīstīt
interesi arī par sarežģītām lietām. Tas arī ir galvenais
prāta un izziņas darbības pamats. Ir ļoti svarīgi, lai
skolēni paši caur savu pieredzi nonāktu pie jaunām
zināšanām un iemaņām, nevis tikai "iekaltu" teorētiskās zināšanas, ko sniedz skolotājs vai mācību līdzekļi.
Mācīsimies sev!
Mācīsimies savai nākotnei!

9.klases skolēns Ralfs Bormanis

Avīzi veidoja : Linda Kalniņa, Megija Elena Litke, Ralfs Bormanis, Jānis Toms Litke un skolotāja I.Strode,
foto I.Strode , no intervējamo un skalotāju personīgā arhīva

