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Sveicināts, lasītāj!

jā.

Ir sācies Jaunais 2020.gads. Vai tev, lasītāj, tas iesākās labi? Es ticu, ka

Somijas pētnieki uzskata, ka 25. janvārī rudeni nomainīja pavasaris.
Vai Tu ziemu pamanīji?
Pēc ziemas divām brīvdienu nedēļām atgriezāmies skolā un sparīgi
sākām otro semestri. Viegli jau nebija atkal saņemties labi mācīties, aktīvi
darboties ārpusskolas aktivitātēs, bet mēs to varam. Jau pa šo mazo laika
posmu esam tik daudz paveikuši.
6.janvārī apmeklējām piemiņas mirkli Visagala kapsētā, godinot pulkvedi O.Kalpaku dzimšanas dienā. Turpinājām mūsu skolas vairāku gadu
tradīciju - labdarības pasākumu Degumnieku tautas namā. Izrādi ‘’Mana
sirds ir manas mājas’’, pēc A. Brigaderes lugas ’’Sprīdītis’’ motīviem, baudīt
bija sabraukuši un sanākuši mūsu vecvecāki, vecāki, pagasta ļaudis un ļoti
daudzi mūsu draugi no kaimiņu skolām.
Ar dziesmām, atmiņu stāstiem un enerģiskiem soļošanas demonstrējumiem
atzīmējām Barikāžu atceres laiku un, spītējot spēcīgajam vējam, nosargājām
mūsu ugunskura liesmu.
2.klases kolektīvs apmeklēja Latgales atbrīvošanas 100. gadadienas pasākumu Rēzeknē.
Aizsācies pasākumu cikls ‘’Kalpaka kauss 2020’’. Cikla ietvaros, braucām uz
Cesvaini, lai demonstrētu savu prasmi Ierindas skatē. 1.-4.klašu komanda, ar
komandieri Reini Strodu, ieguva 2.vietu, 5./6.klašu komanda, ar komandieri Renāru Zondaru, ieguva 2.vietu, 7.-9.klašu komanda, ar komandieri Nadīnu Eimiju
Nagli, sīvā konkurencē ieguva 3.vietu. Esam lepni par saviem sasniegumiem.
Meirānos norisinājās sākumskolas sacensības ‘’Kalpaka kausa 2020’’ ietvaros –
erudīts, dambrete un militarizētā stafete. Ar lepnu no pasākuma atgriezās Rēzija
Bormane (2.kl, sk. L. Grāvere) un Marta Veisa (3.kl., sk. I.Strode), jo abas savās
klašu grupās bija ieguvušas 1. vietas.
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība sevī ‘’ievilka’’ arī mūsu skolas 5. un
6.klases skolēnus. Skolas bibliotēkā notika atlase un uz Madonu tika izvirzīti divi
skolēni—Renārs Zondars un Rūdolfs Iesaliņš. Renārs ieguva dalītu 1. vietu un
gatavojas nākamajai lasīšanas kārtai.
Piedalījāmies ’’Mazajos dziedāšanas un dejošanas svētkos’’, uz kuriem mūs
aicināja Barkavas pamatskolas kolektīvs. Projekta ‘’Skolas soma’’ ietvaros apmeklējām vīru kopas ‘’Vilki’’ izglītojoši muzikālo koncertnodarbību. Pēc Degumnieku MFC ‘’13.km’’ vadītājas Daces Kalniņas iniciatīvas, devāmies uz Rīgu. Rīgā
norisinājās radošās darbnīcas kopā ar psiholoģi. Tad kārtīgi izlēkājāmies pa batutirm ‘’Jump space’’. Bija ļoti interesanti.
Dejotāju sadraudzības pasākumi turpinās – ar interesi ir pavērot citus un parādīt savu raito dejas soli. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki nav aiz
kalniem!
3.klase ar savu klases iestudējumu priecēja Degumnieku bibliotēkas lasītājus.
7.klase devās uz sadraudzības vakaru Varakļānos un kārtīgi izdancojās.
Tuvojas valsts pārbaudes darbu laiks, kuriem ļoti saspringti
gatavojas 3. un 6.klases skolēni. Skatuves runas konkursi, gaidiet, mēs būsim!
Kas zina, varbūt ziema
tomēr vēl iegriezīsies?!
Par to zināsim runāt nākamajā avīzes numurā.
Uz tikšanos!

Labdarības izrāde

Barikāžu atceres mirklis
7.-9.klašu komanda Ierindas skatē

5./6.klašu komanda ierindas skatē

Sintija Šķēle.

3.klase ceļā uz Degumnieku bibliotēku

1.-4.klašu komanda Ierindas skatē
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Lasīšanas tradīcijas
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Lasītprasmes pētījumi izgaismo pastāvošās problēmas Latvijā. Kā liecina
2018. gada medijpratības indekss Eiropas valstīs, Latvija ierindojas 17.
vietā starp 35 valstīm. 1. vietā ir Somija, bet Baltijas valstu līmeni augsti
rādītāji ir – 5. vieta, kas ierindo kaimiņvalsti vadošo valstu grupā. Vislielākais svars medijpratības indeksā –
30% ir tieši lasītprasmei, ko palīdz
attīstīt 19 gadus īstenotā LNB lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu,
Pēc lasīšanas sacensības skolā
jauniešu un vecāku žūrija". Katru gadu aktīvā lasīšanā un jaunāko grāmatu
Renārs un Rūdolfs Madonā
vērtēšanā iesaistās 17–20 tūkstoši pirmsskolas un skolas vecuma lasītāji. Kopā ar skaļās lasīšanas
dalībniekiem tas diemžēl veido 10% no visiem skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Bibliotēku un
skolu sadarbība valsts līmeņa projektos veicina lasīšanas prestižu, nostiprina lasīšanas tradīcijas ģimenē un vairo lasītprieku, kas ir labas lasītprasmes pamatā.
Skaļās lasīšanas valsts kampaņa ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu.
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas
čempions. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par
lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
Sacensība notiek trīs posmos: sacensība skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un nacionālais fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Mūsu skolā bibliotekāre Baiba Smeltere rīkoja skaļās lasīšanas sacensību starp 5. un 6.klases skolēniem. Lasījumus vērtēja bibliotekāres
izveidota žūrija( Ilze Melngaile , sk. Līga Grāvere un B.Smeltere) un noteica, ka reģionālo finālu dosies Renārs Zondras un Rūdolfs Iesaliņš.
Puiši pārliecinoši sevi parādīja arī Madonā, bet šoreiz vairāk paveicās Renāram, un viņš ieguva dalītu 1. vietu, kas dod iespēju startēt
nākamajās lasīšanas kārtās.
Informāciju apkopoja sk. I.Strode
Paldies Renāra mammai par puišu vizināšanu!

Mazie
dziedāšanas un dejošanas svētki

Jaunā gada sākumā
saņēmām ielūgumu uz ‘’Mazajiem
dziedāšanas un
dejošanas svētkiem’’ Barkavā.
29. janvārī 2.7.klašu deju kolektīvs un ansamblis
braucām uz Barkavas kultūras namu,
lai to pieskandinātu ar skanīgām
dziesmām, raitu
dejas soli un
enerģisku instrumentu spēli.
Baudījām Barkavas pamatskolas ansambļu un deju kolektīvu sniegumu
un ar interesi klausījāmies Kristiāna Dāvida pamatskolas vokāli instrumentālo sniegumu, kura autors bija viņu skolas skolotājs.
Šim pasākumam mūs sagatavojas deju skolotāja Daiga Rubene
un mūzikas skolotāja Ineta Strode.
Es jutos nedaudz satraukta, bet kopumā viss bija lieliski. Mēs
vēlamies braukt uz šādiem sadraudzības pasākumiem, jo kļūstam pārliecinātāki un drošāki gan dejojot, gan dziedot , un iemācāmies kontrolēt savas emocijas kādā neparedzamā situācijā.
Elfa Bormane
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Koncert-lekcija.

3.lapa

Projekts ‘’Skolas soma ‘’turpinās.
31. janvārī visi mūsu skolas skolēni devās uz Barkavas kultūras
namu, lai piedalītos muzikāli izglītojošā koncert nodarbībā, ko
vadīja vīru kopa ‘’Vilki’’.
Vīru kopa ir apkopojusi informāciju, izpratusi latviešu karavīru
dzīvesziņu visos laikos un to popularizē.
Līdz šim kopa realizējusi daudzas ieceres ar dažādu projektu palīdzību. Galvenie no tiem ir koncert-lekciju cikli mācību iestādēs visā Latvijā, kas veicina patMēs—kopā ar vīru kopu.
riotisko audzināšanu. ’’Vilku’’ izveidotās koncert-lekcijas ir arī informācijas
pasniegšanas veids dažāda vecuma klausītājiem, kas sevī ietver visu laiku latviešu karavīru
dziesmu izlasi, seno tērpu, ieroču, rotu atdarinājumu un mūzikas instrumentu demonstrējumu, video un foto materiālu apskati.
Pasākums bija vērtīga vēsture, mūzikas, latviešu valodas un sociālo zinību stunda.
Projekta koordinatore sk. Edīte Zaube

2020 gada 12.februārī „Ēnu diena’’ visā Latvijā. Arī
mūsu skolas skolēni ir iecienījuši „ēnošanu”.
ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības
satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem,
savukārt, tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos
kolēģus.
Šajā gadā mūsu skolēni devās ēnot skolotājus, bērnu dārza audzinātāj, mežstrādniekus,
tālbraucējus, fermerus, frizierus, fotogrāfus un pavāru.
Kārlis Strods - z/s Cīrulīši( laukSkolotāja Ineta ar ēnu
saimnieka, zootehniķa, agronoma profesijas)
Aleks Kozulis - SIA Holzwerke
( kokapstrapstrādes operatora profesija)
Renārs Zondars SIA”Velga”( pārdevējs/ vadītājs)
Rainers Zondars— VUGD Lubāna( ugunsdzēsējs- glābējs)
Keita Kruglova - Madona
Skolotāja Līga ar ēnu
( suņu frizieris)
Ričards Krams, Līga Pommere
- Jaunatnes darbinieks
Artis Pommers—pavāra profesija Degumnieku pamatskolā
Keita Putniņa, Marta Veisa - pirmskolas pedagoga
Keita Kruglova frizē suni
profesija
Ivo Lūsis - Lubānas Mitrāja koordinatora profesija
Daniels Marinskis -tehniskās profesijas mežā
Elīna Ločmele - fotogrāfa profesija
Degumnieku pamatskolā viesojās 3 „ēnas” no Barkavas pamatskolas. Iepazina skolotāja
profesiju, pienākumus, izglītības iespējām. Meitenes ēnoja 2.klases skolotāju Līgu Grāveri,
3. klases ,mūzikas un informātikas skolotāju Inetu Strodi un svešvalodu skolotāju Ināru
Kiukucāni.
Paldies kolēģēm par atbalstu. Marta Veisa ēno pirmskolas grupā
Pedagogs karjeras konsultants : I. Kiukucāne
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Tuvojas XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.

KĀ IR BŪT TAUTISKO DEJU DEJOTĀJAM?

Kāpēc Tu dejo?
Sintija Šķēle: Es dejoju, jo man patīk un man tas rada prieku.
Elfa Bormane: Es dejoju, jo man tas ļoti patīk.
Jānis Toms Bārbals: J o patīk !
Samanta Patrīcija Baltā: Es dejoju jo, vecāki uzskata ka ikvienam skolēnam jāprot latviešu
tautu dejas.
Reinis Strods: J o mani aicina dejot un, lai es kļūtu spēcīgāks un izturīgāks.
Alekss Kozulis: jo man patīk
Renārs Zondars: J o man patīk un tas ir tā kā mans hobijs.
Keita Putniņa: Es dejoju, jo tā man patīk pavadīt brīvo laiku un jautri pavadīt laiku kopā ar draugiem.
Ar ko dejotājs atšķiras no nedejotāja?
Sintija Šķēle: Dejotājs dejo, nedejotājs nedejo.
Elfa Bormane: Man šķiet ,ka dejotājam ir taisna stāja, bet nedejotājiem ir vairāk saliekta mugura un viņiem nav tik laba ritma izjūta.
Jānis Toms Bārbals: Nedejotājam vairāk brīvā laika .
Samanta Patrīcija Baltā: Ar stāju, ar ritma izjūtu .
Reinis Strods: Nedejotāji nav tik aizņemti.
Alekss Kozulis: Ar stāju.
Renārs Zondars: Dejotājs no nedejotāja atšķiras ar to, ka dejotājs ir vairāk pašatbildīgs.
Keita Putniņa: Varbūt dejotājiem ir labākas komunikācijas prasmes. Braucam uzstāties un iepazīties ar citām pilsētām un cilvēkiem.
Kas ir grūtākais dejojot?
Sintija Šķēle: Grūtākais ir izturēt, nepiekust, celt augstu kājas un nepārtraukti smaidīt.
Elfa Bormane: Man grūtākais dejojot ir izturēt deju līdz galam ar paceltām kājām.
Jānis Toms Bārbals: Iemācīties deju.
Samanta Patrīcija Baltā: Apgūt jaunus deju soļus un pārvarēt uztraukumu skatēs, koncertos.
Reinis Strods: dejot ar staltu stāju, smaidīt un būt skatuves priekšā.
Alekss Kozulis: Nolīdzināties.
Renārs Zondars: Celt augstu kājas.
Keita Putniņa: Grūtākais ir mēģinājumi un ļoti labi nodejot koncertos un skatēs.
Kādas dejas tev patīk?
Sintija Šķēle: Man patīk dejot visādas dejas. Gan ātras, gan lēnas.
Elfa Bormane: Man vairāk patīk dejot ātras dejas ,nekā lēnas.
Jānis Toms Bārbals: Nesarežģītas.
Samanta Patrīcija Baltā: Dažādas, tas ir atkarīgs no mūzikas.
Reinis Strods: ātras un trakas dejas.
Alekss Kozulis: Lēnas.
Renārs Zondars: Man patīk dejot jautras dejas.
Keita Putniņa: Man patīk dejot dažādas dejas, jo katra deja ir ar kaut ko skaista.
Ko dejošana dod cilvēkam?
Sintija Šķēle: Izturību, prieku, vēlmi vēl vairāk dejot.
Elfa Bormane: Dejošana cilvēkam dod ritma izjūtu, taisnāku muguru.
Jānis Toms Bārbals: Prieku.
Samanta Patrīcija Baltā: Stāju, kustības, saskarsmi.
Reinis Strods: draugus, staltu stāju, piedzīvojumus.
Alekss Kozulis: Labu stāju.
Renārs Zondars: Dejošana cilvēkam attīsta stāju.
Keita Putniņa: Dod fizisko spēku, koncentrēšanos, drosmi uzstāties uz skatuves.
Kādam ir jābūt deju skolotājam?
Sintija Šķēle: Deju skolotājam ir jābūt deju mīlošam.
Elfa Bormane: Deju skolotājam jābūt stingram, jo ja deju skolotājs tāds nebūs, tad
dejotāji necels aukstu kājas, nebūs skaisti augumi, nebūs akcentu.

1. vieta nacionālās “Skaļās lasīšanas” Madonas reģiona finālā.
1. vieta 3.klašu grupā ‘’Kalpaka pasākumu cikla 2020’’ sākumskolas erudītu sacensībās.
1. vieta 2.klašu grupā ‘’Kalpaka pasākumu cikla 2020’’ sākumskolas erudītu sacensībās.
2. vieta Ierindas skatē Cesvainē,‘’Kalpaka pasākumu cikla 2020’’ ietvaros
2. vieta Ierindas skatē Cesvainē, ‘’Kalpaka pasākumu cikla 2020’’ ietvaros

3. vieta Ierindas skatē Cesvainē, ‘’Kalpaka pasākumu cikla 2020’’ ietvaros
Avīzi veidoja Sintija Šķēle un Elfa Bormane, sadarbojoties ar ārštata korespondentiem.
Datorsalikums un maketēšana sk. I. Strode

Jānis Toms Bārbals: Labam un tādam,
kas saprot ,ko pats māca.
Samanta Patrīcija Baltā: Stingram, bet
tajā pašā laikā, jāspēj katru apčubināt.
Reinis Strods: nopietnam un stingram,
bet arī jāmāk jokoties.
Alekss Kozulis: Saprotošam.
Renārs Zondars: Ļoti atbildīgam un gudram.
Keita Putniņa: Tādam, kuram pašam
patīk dejot, kas māk aizraut arī skolniekus,
jaukam, atraktīvam un stingram.
Interviju sagatavoja Sintija un Elfa

