Kabata
Degumnieku pamatskolas avīze

Septembris/oktobris 2019(27)

Labdien, cienījamo lasītāj!

Klāt skaisti krāsainais rudens, kad koku lapas tonējas rudenīgās krāsās. Ieskaties brīnišķīgajā rudenī un iemīli to.
Apstājies un ieklausies, kā vējš svilpo, palūko, kā dzērves rindā kārtojas, paskaties uz sārto ābolu zarā, apbrīno vareno
ķirbi dārza malā. Apstājies un pavēro, ka dzīve ir kā koša glezna. Apstājies un pasapņo par košo rudeni, un iemīli to.
Ir aizraujoši pavadīts pirmais darba posms. Skolā svinējām svētkus, sportojām, strādājām, izzinājām un mācījāmies. Šajā mēnesī esam daudz ko paveikuši.
Ar gladiolu un asteru pušķiem rokās, priecājāmies par atkalredzēšanas Zinību dienā. Šogad pirmīšu godā savas
skolas gaitas uzsāka Agija Pommere, Kārlis Bārbals, Kārlis Krastiņš, Džastins Niks Kuzans, Silvestrs Rihards Suhanovs
un Sandra Kāpnere. Lai mums visiem veicās mācībās!
Aizvadīta orientēšanās, kas bija par godu mūs stiprajiem tēviem. Spītējot lietum, mēs cīnījāmies, skrējām un lietu
uzveicām. Paldies orientēšanās profesionālim Gunāram Ikauniekam par sagādāto kopā būšanas dienu! Paldies tētiem un
mammām, ka ļāvāties šim piedzīvojumam kopā ar saviem bērniem!
7.-9. klase un 5.-6.klase kopā ar skolotāju Mudīti Bodžu aktīvi piedalījās mežu izzinošajos pasākumos. Piedalījāmies dažādās aktivitātēs, kas bija saistītas ar koku un mežu. Vairāk lasiet šajā avīzes numurā.
Norisinājās ikgadējā Vislatvijas Olimpiskā diena, kad visa Latvija vingro, sporto. To enerģiski darījām arī mēs.
Pēc Olimpiskās dienas braucām uz pulkveža O. Kalpaka dzimtajām mājām ‘’Liepsalām”. Šogad tur norisinājās
21.Karoga svētki, kur pulcējās vairāk kā 500 skolēnu no dažādām skolām. Mūsu skolas 5.-6.klašu un 7.-9.klašu komanda ieguva 3.vietas. Cīnījāmies līdz pēdējam, jo nekas mūs neapturēja, pat lietus otrajā dienā. Visi dalībnieki bija malači.
Paldies par izturību Līvai Pekai, Keitai Putniņai, Akselam un Aleksam Kozuļiem, Danielam Marinskim, Samantai Baltajai, Paulai Lukšai, Gvido Ūbelītim, Sintijai Šķēlei Keitai Kruglovai, Elīnai Ločmelei, Elfai Bormanei, Juritai Radziņai,
Jānim Bārbalam, Raineram Zondaram, Kasparam un Sandim Lazdām, Nadīnai Naglei, Ivo Lūsim, Nikolai Puškai
un ,protams, mūsu skolotājām- sk. Inārai Kiukucānei un sk. Zitai Justei.
Miķeļdienas noskaņās skolā svinēja gan Miķeļus, gan Baltijas ceļam-30. Par godu Baltijas ceļam izveidojām paši
savu ceļu, ar krāsaini bagātajām rudens veltēm. Neizpalika arī bez Miķeļdienas gadatirgus, kur skolēni pārdeva mājās gatavotus saldumus, pankūkas, žāvētus augļus, picas, vafeles un vēl daudz ko garšīgu.
Nedrīkst tikai pa mierīgo - mazliet jāpaskrien. Rudens krosu skrējām gan skolā, gan Madonā. Madonā skolu pārstāvēja Toms Šķēls, Reinis Strods, Alekss Kozulis, Rainers Zondars, Rēzija Bormane, Daniels Marinskis, Ērika Stalīdzāne, Ronalds Radziņš, Gvido Ūbelītis, Paula Lukša, Samanta Baltā un Nauris Sproģis.
Visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena, un arī mūsu skolā tā tika svinēta 4.oktobrī. Skolotāju
dienu vadīja 8./9.klase kopā ar skolotāju Ināru.
Jau esam uzsākuši nopietnu gatavošanos deju skatei. Ir saņemti vērtējumi pārbaudes darbos, apmeklēta Veselības
projekta nodarbības un jau klāt rudens brīvdienas.
Tiekamies nākošajā reizē. Atā!

Redaktore Sintija Šķēle
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‘’Kabata’’
Šoreiz parunāsim par piedzīvojumiem vasaras sporta un atpūtas nometnē Mētrienā.
Nometnes aktivitātes tika organizētas tā, lai bērni varētu izvēlēties un pēc iespējas vairāk paspētu izmēģināt dažādus sporta veidus, ar prieku paši vēlētos piedalīties nodarbībās, jautri pavadītu laiku ar vienaudžiem. Nometne notika dažādās vecuma grupās un no mūsu skolas tajā
piedalījās Gustavs Aizpurvs, Reinis Strods, Samanta Baltā, Keita Putniņa, Līva Peka, Nadīna Nagle,
Sintija Šķēle un Keita Kruglova.

Kas tevi pamudināja doties uz nometni?
GUSTAVS: Pašam gribējās izmēģināt kaut ko jaunu.
REINIS: Mamma izstāstīja, kas ir nometne un ko tur dara, es gribēju izmēģināt.
LĪVA: Iegūt jaunus draugus.
NADĪNA : Draugi pamudināja.
SAMANTA: Mani pamudināja mana mamma un es pati gribēju doties un
izmēģināt, kā tas ir, palikt ārpus mājas.
SINTIJA: Es jau sen gribēju doties uz kādu nometni un ieraudzīju šo sporta nometni vasarā. Izdomāju pieteikties, jo tā būtu laba pieredze.
KEITA K: Es uzzināju ka manas draudzenes brauc un es arī gribēju pievienoties.
KEITA P. :Skolā bija izdalītas reklāmas par šo nometni, mamma un tētis
nolēma man to uzdāvināt kā dāvanu.

Vai arī nākamgad apmeklēsi līdzīgu nometni?
GUSTAVS: Gribētos būt atkal Mētrienā, man ļoti patika.
REINIS: Es vēl padomāšu.
LĪVA: Jā.
NADĪNA : Jā, apmeklēšu.
SAMANTA: Jā, ja nebūs tik ilgi tur jāpaliek. Man pietiktu ar trīs dienām.
SINTIJA: Jā, noteikti. Man ļoti patika šajā nometnē.
KEITA K: Es labprāt apmeklēšu šo nometni, jo man ļoti patika.
KEITA P. :Skatīšos, kādi piedāvājumi būs un , ko teiks vecāki.
Ko var iemācīties, ko gūt no šādām nometnēm?
GUSTAVS: var iegūt draugus, saliedētību komandā un būt patstāvīgākam.
REINIS: Iegūt prasmi sadzīvot, sadraudzēties, saspēlēties, pakļauties režīmam un iemācīties jaunas atrakcijas.
LĪVA: Sadarboties ar citiem bērniem.
NADĪNA : Sadarbību, saliedēties, stratēģiju.
SAMANTA: Patstāvību, disciplīnu un saskarsmi.
SINTIJA: Nometnēs var iegūt jaunus draugus, sapazīties ar tiem. No sporta nometnes var iemācīties ļoti daudz un interesantas aktivitātes. Protams mēs iegūstam neaizmirstamas atmiņas.
KEITA K: Jaunas prasmes sportā un trenēties fiziskām aktivitātēm.
KEITA P. :Patstāvību, kompāniju, drosmi sadraudzēties un jaunus draugus.

LĪVA

NADĪNA

SINTIJA

KEITA P.

Kas tevi nometnē sabēdināja?
GUSTAVS: Apbēdināja, ka nebiju vienā mājiņā ar Reini.
REINIS: Sabēdājos, ka nebiju vienā mājiņā ar savējiem, tas, ka bija nedaudz par daudz
nometnes dienu.
LĪVA: Viss apmierināja.
NADĪNA : Mani visvairāk apbēdināja tas, ka atņēma telefonu un to iedeva tikai vienu
reizi dienā.
SAMANTA: Mani sabēdināja vakari. Tajos man ļoti pietrūka ģimenes un netiku redzēt
brāli, jo viņš piedzima dienā, kad es aizbraucu uz nometni.
SINTIJA: Nebija tādas lietas, kas sabēdināja.
KEITA K: Vienu brīdi vēlējos braukt mājās, bet tad kad sadraudzējos ar citiem tad vairs
negribējās.
KEITA P. :Sabēdājos, ka dažas dienas lija un pēc nometnes bija jāšķiras no jaunajiem draugiem.

KEITA K.

Kas nometnē patika visvairāk?
GUSTAVS: Peldēšana un lāzertags.
REINIS: Lāzertags, dažādās sporta spēles un tējas vakari.
LĪVA: Dažādas aktivitātes.
NADĪNA : patika tas, kad mēs gājām pirtiņā.
SAMANTA: Man visvairāk patika, kad varēja iepazīties ar jauniem
draugiem. Patika arī sagatavotās stafetes.
SINTIJA: Man nometnē viss ļoti patika, gan ēdināšana, gan sporta aktivitātes. Ļoti patika vakari, kad skatījāmies filmas. Patika arī paspēlēt lāzertagu.
KEITA K: Man ļoti patika lāzertags, peldēšanās un tējas un filmu
vakari.
KEITA P. :Patika peldēties kopā ar draugiem, kaut arī laiks mūs
nelutināja ar karstu sauli, patika sēdēt siltā kubulā.

GUSTAVS

,,Kabata’’
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Dzejas
dienas
Esmu gudrs kā Dievs.
Kā tā sanāca?
Ielaidu Laimi mājā iekšā,
Tik ārā nelaidiet!
Ikars Litk(6.kl.)

Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un, gan Rīgā, gan visā Latvijā notiek "Dzejas dienas".
5.-9.klašu skolēni, kopā ar latviešu valodas skolotāju Daci Koļesņikovu, Dzejas mēnesī latviešu valodas stundās
iedvesmojās gan no tautasdziesmām ,gan japāņu haikām un rakstīja dzejolīšus. Jau pirms vairākiem simtiem
gadu cilvēki atklājuši ,ka dzeja ārstē sirdi un dvēseli. Tad nu ārstējieties arī jūs!
Tu pats savas laimes glabātājs.
Tu pats savas dziesmas dziedātājs.
Tu pats savas gleznas gleznotājs.
To nespēj neviens, kā tikai Tu.
Ar smaidu to dari tagad un vienmēr.

No pumpura līdz skaistulei
Puķe uzzied un vīst.
Tās dvēsele nāks pie tevis rīt.
Jānis Bārbals(7.kl.)

Atnāca pūce un nakts
Ar meža skumjām
Parunāt.
Ivo Lūsis(8.kl.)

Nikola Puška(7.kl.)

Dzied putni kā pasakā
Un no Latvijas ziemas
Pēc tam lido
Uz Latvijas vasaru sasildīties.

Visskaistāk putni dzied
Šajā tumšajā vakarā,Mēs tiem dziedam līdz
Kā melanholiskais ansamblis.

Sandis Lazda (7.kl.)
Ko darīt, ja naktī nenāk
miegs?
Sapnī man viskrāšņākās
Jādzer auksts piens? Vai jāskaita
Mašīnas pa gaisu lido.
viens…?
Laumiņas pa galdu ņemas.
Reizēm ātri aizmigt nevar, tāpēc jāsāk
Dzīvnieki var runāties.
aitas skaitīt.
Tauriņi-kā mājas lielas.
Viens, divi, trīs…
Krēsli tik no šokolādes,
Piparkūku mājas lielas,
Elīna Ločmele(8.kl.)
Snurfiņi pa gaisu lido.

Nadīna Eimija Nagle(7.kl.)

Skaisti dzied tautumeita
Augstā kalna galiņā.
Staltie puiši klausījās,
Kā meitiņas skaļi dzied.
Tikmēr saule lec un riet
Visa mūža garumā.
Sintija Šķēle(7.kl.)

Man acīs iespīdēja saule spoža,
Tad bija ļoti karsti un svilināja tās,
Tad parādījās gaismas lavīna
Dzeltena un sarkana,
Es tajā iekšā iekāpu
Un atvēsināju dvēseli.
Ērika Stalīdzāne(9.kl.)

Līva Peka(6.kl.)

Arī sākumskolas klasēs dzejas ritmu noskaņās pavadīts rudens pirmais mēnesis. 3.klases kolektīvs, sadarbojoties ar pagasta bibliotekāri Ināru Kokari un
kopā ar audzinātāju Inetu Strodi , dzeju šogad skandēja Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkā. Arī trešklasnieki iejutās dzejnieku lomās un radīja rudens dzejoļus.
4.klases skolēni klases biedrus iepazīstināja savu mīļāko dzejoļu grāmatu , skaļi lasīja dzejoļus , meklēja tajos atskaņas un paši centās būt dzejas radītāji.

Rudenī lapas ir krāsainas
Upītē peld zivtiņas
Dodos es uz skolu
Es lasu krāsainas lapas
Nāku no skolas priecīga
Skaists ir rudens!
Džesika Zepa(3.kl.)
Skaistie burti
Mēs esam skaisti un skaidri
Mums jāvāra mērci ērci
Ērce ir lielum liela,
Ērcei kāja ir kā tēja.
Raksta bērns skolā
Uguns deg sarkanā krāsā
Dienās krīt lapas no kokiem
Ezerā paliek mazāk zivju
Nevar gulēt stundās
Skolā māca zinības.
Gustavs Aizpurvs(3.kl.)
Rasa ļoti mirdz
Uguns arī mirdz
Dienā arī saule mirdz
Ežuks ātri darbojas
Nepamana to, ka ir
Saulīte jau lejā.
Marta Veisa (3.kl.)

Rudens veltes priecē mūs
Upēs zivis jāķer mums
Deguns jaunu smaržu jūt
Egles kaisa čiekurus, ābele met ābolus
Naski Maija mājās skrien
Rudens atnāca kā vētra
Sēnes nesot kā arvien.
Uguņoties
Maija Haide Lauva (3.kl.) Daudzas lapas nokritušas
Ezerā
Naktīs garās, saltās, melnās
Rasa mierīgi guļ zālē
Salst.
Upē zivis peldas
Draugi lapas lasa
Reinis Strods (3.kl.)
Ezis savāc sēnes
Nokritušos ābolīšus
Sācies Rudens!

Paula Lukša (4.kl.)
Brālis
Kādā jaukā jūlij dienā
Pie kāpostiņa gāju ciemā
Atradu tur mazu brāli
Ko lai daru ar to cāli?
Vai man viņu aijāt?
Vai varbūt viņu mīļi paijāt?
Tagad sapratu es viņu aijāšu
Un arī paijāšu
Bet galvenais, ka mīlēšu!

Iļja Voropanovs (3.kl.)

Rudenī ir rasa
Uguņojas lapas
Man rudens vēji noglauž vaigu, Dienas kļūst īsākas
Ezis vāc sēnes
Lietus lāses man sejā rit.
Nav kokiem lau
Vēlos vienu glāstu tev maigu,
Saule silda mazāk.
Dāvāt tev, no visas sirds.
Nauris Sproģis(4.kl.)

Toms Šķēls (3.kl.)

Kaķi, suņi
Manu kaķi sauc par
Diedziņu, Piedziņu.
Manu suni sauc par
Bobi , Tobi.
Tas ir labs suns
Diedziņš, Piedziņš—
slikts!
Skrāpē sienas!
Anna Broka(4.kl.)

Samanta Patrīcija Baltā(4.kl.)

Dzejas dienu noskaņas atspoguļoja Sintija Šķēle, sadarbojieties ar latviešu valodas skolotājām.

"Tīrai Latvijai".
Jau otro gadu desmitu "Zaļā josta" aicina veidot Latviju tīrāku piedaloties
plašākajā vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņā.
Arī Tu neesi vienaldzīgs un savā skolā aktīvi organizē un ar aizrautību piedalies makulatūras un bateriju vākšanas kampaņā
"Tīrai Latvijai".

Labdien, LOB izglītības programmas dalībnieki un interesenti!

Ir sācies jaunais mācību gads, un arī mēs esam sagatavojuši jaunu aktivitāšu piedāvājumu, lai izglītošanās process arvien būtu putniem
bagāts. Priecāsimies par jūsu aktivitāti un iesaisti, un interesi!
Izsludinām ikmēneša aktivitāti. Šogad tās nosaukums ir "Putna stunda".

Oktobrī tev jāsagatavo viss iespējamais par šīs sugas izskatu un atšķiršanu no līdzīgām sugām.

Aktivitātes nosacījumi:
1. Izvēlies vienu Latvijā ligzdojošu putnu sugu, kuru vēlies iepazīt visa mācību gada garumā (no oktobra līdz aprīlim);
2. Katru mēnesi mēs aicināsim iepazīt šo sugu, izpildot noteiktu uzdevumu.
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‘’Kabata’’

“Izglītojošs piedzīvojums skolēniem par mežu.”
Saulaina rudens diena 7. -9. klasu skoleni ar autobusu devas uz
Sarkankalnu Rezeknes novada Veremu pagasta, lai piedalītos 28 dazadas pieturvietas, kur 100 meza un kokapastrades nozares specialisti
stastīja un radīja, ka gudri saimniekot meza.
Skoleniem tika dota iespeja visas dienas garuma aktīvi darboties,
verot, macīties, veikt praktiskus uzdevumus, iegustot jaunu pieredzi un
zinasanas par Latvijas mezu apsaimniekosanu un ta gudru, ekonomisku un ekologisku izmantosanu.
Pieturas iepazinam meza politiku, meza dabas aizsardzību, uguns
apsardzību, mezizstrades tehniku, Valsts meza dienesta funkcijas un
pakalpojumus. Katrs no mums vareja tuvak un dzilak ielukoties un izzinat sev interesejosas sferas, aktivitates. Loti saistosas un radosas bija
pieturvietas par koksnes izzinasanu – koks energetika, koksnes uzmerīsana, koka logi, koks buvniecība, ka arī dazadu Latvijas uznemumu
razosanas procesa izpete un nozīmīgums atjaunojamas energijas veicinasana.
Kopīgi spelejam izzinosas speles. Buvejam Leonardo da Vinci tiltu. Meitenes aizravas ar kresla buvniecību un centas izzinat inzeniera gudrības, bet zeni izkapeleja un
iepazina meza tehniku - taisot selfijus kokvedeja, harvestera un forvardera.
Uzklausījam un praktiski iemeginajam sentevu gudrības koka izmantosana saimniecības darbos, uzzinajam par koksnes plaso pielietojumu visdazadakajas ikdienas lietas.
Skoleniem tika piedavatas karjeras izglītības iespejas: iepazīt meza nozares izglītības iestades. Varbut kads no skoleniem guva interesi un dosies macīties uz meza fakultati vai tehnikumu?
Ģeogrāfijas skolotāja
“Kad satiekamies mežā!”
Mudīte Bodža.
Tuvojās septembra diena, kad AS “Latvijas valsts meži” rīko Meža ekspedīciju.
17. septembrī 5. un 6.klases skolēni kopā ar skolotāju Mudīti Bodžu, devās uz Taudejāņu
meža masīvu Rēzeknes tuvumā, kurā ir izveidota LVM meža ekspedīcijas trase. Tajā
piedaloties, mēs izzināsim par dabas norisēm un cilvēka saimniecisko darbību mežā.
Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā: apgūst dabaszinības mežā
kopīga piedzīvojuma veidā - LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ!
Saprot, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,
Apzinās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,
veido izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Katrā pieturā vadītājs dod skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risina
individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās.
Pēdējā ekspedīcijas darba stacija ir atpūtas vieta ar ugunskuru, kur bērni var uzcept līdzi
paņemtās desiņas, cepamo sieru vai kādu citu gardumu.
Bērnu atziņas par pasākumu:
 Man patika skaitīt jaunaudzē eglītes, būvēt tiltu no dēļiem bez naglām, skaitīt koka
gadus ripās un uzcept desiņas.
 Ar interesi pētīju, kuri dzīvnieki un kukaiņi nodara postījumus kokiem.
 Uzzināju, kā augsnei nosaka skābumu, jo varēja to praktiski izdarīt.
 Vislabāk patika pietura, kurā bija zāģi, jo tur mums rādīja, cik skaļi tie strādā. Es arī biju pārsteigts, ka
var uztaisīt tiltu bez naglām un tas bija stabils un izturīgs.
 Uzzināju, ka nevajag nekādu elektroniku, lai izmērītu
koka augstumu.
 Man patika ar pēdu garumu noteikt koka augstumu un
runāt par kokiem, uzzināt, kā tie pareizi jāzāģē.
 Man ļoti patika pietura, kurā mēs skrējām lauzt zarus, lai
izretinātu mežu.
 Man patika visas pieturas, bet visdīvaināk šķita taisīt
tiltiņu bez skrūvēm un naglām. Es gribētu vēl vairāk pieturu.
 Patika, ka parādīja atšķirību starp motorzāģi un elektrisko
zāģi.
 Vislabāk bija iet no vienas pieturas uz otru.
 Mana mīļākā pietura bija tā, kurā sataisījām mazu tiltiņu
no koka dēļiem bez naglām un pēc tam gājām tam pāri. Es
labprāt dotos vēl tādā ekspedīcijā!
 Man patika visas stacijas! Es uzzināju arī kaut ko jaunu.
Iemācījos, kā uzbūvēt tiltu bez naglām, skaitīt kokam gadskārtas un cik daudz skābes ir augsnē dažādās vietās.
Kuras bija vērtīgākās meža izziņas pieturas?
Vēlos pateikties ikvienam dalībniekam, kas ar mežu sirdī
devās mācīties dabā!
Dabaszinību skolotāja Mudīte Bodža.
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Daļa no izveidotajiem
plakātiem par mācību
priekšmetu saistību ar
profesijām.

Karjeras izglītības ziņas.

No 14.-18. oktobrim Latvijā notiek Karjeras
nedēļa. Katru gadu šīs nedēļas ietvaros piedāvā dažādus pasākumus. Mācību iestādes
rīko atvērto durvju dienas. Arī mūsu skola ir
pieteikusi dalību šajā nedēļā.
( info@viaa.gov.lv)
Šīgada Karjeras nedēļas tēma ‘’Nākotnes
profesijas’’, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt nākotnes profesijas
un prasmes. Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un
apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves
veidošanā.
Piedāvātās iespējas jauniešiem:
iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.
Degumnieku pamatskolas skolēni iepazīsies
ar nākotnes profesijām un veidos plakātus:
„Kāpēc es mācos…?”
7.-9. klašu skolēni veiks „Karjera orientēšanos ”pa skolu. Meklēs atbildes uz dažādiem jautājumiem. Parādīs digitālo pratību .
Lai jauka un radoša šī nedēļa!
Karjeras izglītības pedagogs: Ināra Kiukucāne

VESELĪBAS PROKEKTS TURPINĀS...
Veselības projekta ‘’Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem’’( 9.2.4.2/16/I/092) ietvaros, oktobra vidū atkarību mazinošs pasākums
kopā ar Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas
fakultātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docenti, asociētu profesori Rudīti Koku.
Nodarbību mērķis , kā piesaistīt un ieinteresēt bērnus darboties brīvā dabā, kopā ar vecākiem vai vienatnē, bet - jēgpilni—un mazāk laika pavadīt pie datoriem. Apgūt jaunas praktiskās prasmes un pielietot tās dzīvē.
Praktiskajās nodarbībās bērniem tika
rādīts, skaidrots un mācīts, kā atpazīt
un izmantot to, kas aug paša dārzā–
tēju un uzlējumu pagatavošana. Jēgpilni izmatot savas zināšanas darbā ar ārstniecības augiem. Radīt priekštatu par šo augu izmantošanu dažādās formās, kā tos pareizi ievākt un žāvēt, pēc tam uzglabāt un pareizi lietot.
Pareizi lietot laboratorijas piederumus un
ierīces.
Bērnus sajūsmināja
lūpu balzāma gatavošanas process, daudzveidīgo tēju uzlējumu
izgaršošana, pozitīvā
atmosfēra nodarbību
laikā un praktiskā svēršana, rēķināšana,
mērīšana, smalcināšana.
Veselības projekta
koordinatore
sk. E.Zaube
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‘’Kabata’’

Ekskursija

“EJAM ĀRĀ”
Jūnija mēnesī, vasaras brīvlaikā, 5. un 6. klašu
skolēniem
tika organizēta ekskursija “EJAM ĀRĀ”. Skolēni
piedalījās dabaszinību un humanitāro mācību
priekšmetu darbnīcās – minēja mīklas, risināja
rēbusus un krustvārdu mīklas, savienoja skaitļus un zīmēja,
atbildēja uz jautājumiem,
praktiski darbojās komandās - veidoja dažada
veida izpletņus un pārbaudīja, kurš izpletnlēcējs noturēsies gaisā visilgāk? Tika pabūts
četros novados – Madonas, Rēzeknes, Varakļānu, Krustpils. Peldējāmies Lubānas un Marinzejas ezeros. Apskatījām Varakļānu pilsētu,
Teiču purva skatu torni, Teiču purvu jeb Marinzejas pili, kur darbojas Atašienes vidusskola,
motociklu muzeju Atašienē.
Paldies skolēniem par dalību un aktīvu iesaistīšanos ekskursijā!
Skolotājas: Z. Juste, L. Novika.

SKOLOTĀJU DIENAS NOSKAŅĀS!
BIEŽĀK IZMANTOTĀS SKOLOTĀJU FRĀZES :
DAIGA RUBENE (DIREKTORE, MATEMĀTIKA, DEJAS): CELIET AUGSTU KĀJAS, STĀJAMIES VIETĀS, EJAM NOST, SAULĪTES
AINIS KRIŠĀNS (ZĒNU MĀJTURĪBA): JŪS DABŪSIET PA AUSĪM, ESI UZMANĪGS
MUDĪTE BODŽA (DVMJ, SĀKUMSKOLA, DABAS ZIN., ĢEOGRĀFIJA): TUKŠA MUCA TĀLU SKAN, BEIDZ SŪKĀT PILDSPALVU, STAIGĀ AR ACĪM CIET
ZITA JUSTE MATEMĀTIKA, FIZIKA, ĶĪMIJA): MĪLĪŠI, ZAĶĪŠI, NOMIERINIES, AKTĪVĀK, ĻOTI LABI
EDĪTE ZAUBE (DVMJ, SPORTS, SOC. ZIN.): JĀBŪT SATAISĪTIEM MATIEM, SARAUJ! IERAKSTĀM KLADĒ DATUMU, KLUSU
INETA STRODE (MŪZIKA, INFORMĀTTIKA, SĀKUMSKOLA): IZDZIEDĀSIM, KURŠ ŠODIEN DEŽURANTS? KLUSU, PLEKSTE
INĀRA KIUKUCĀNE (ANGĻU UN KRIEVU VAL.): GOOD MORNING, OKAY, STAND UP, SIT DOWN
JANĪNA LIEPIŅA (VĒSTURE): JŪS MIERĪGĀK PUIŠEĻI, SENĀ VĒSTURE
LĪGA GRĀVERE (SĀKUMSKOLA) : KLUSU, IZMĀCĪJĀTIES?
DACE KOĻESŅIKOVA (LATV.VAL.): JA NESAPROTI,
TAD TIEKAMIES 16;00 ŠAJĀ KABINETĀ
ALDA EGLĪTE (BIOLOĢIJA): JA JŪS MANI NEKLAUSĪSIET, ES UZ TĀFELES RAKSTĪŠU JAUTĀJUMUS UN STRĀDĀSIET PAŠI
UNA SALMANE (VIZ.M., MEITEŅU MĀJTURĪBA ):JŪS ZĪMĒSIET UZ GALDA?, MIERĀ, BEIDZAT
PĻĀPĀT, KO MĒS ŠODIEN DARĪSIM?, LIEKAM
JAUNU BILDI IEKŠĀ, KLUSU, KOŠĀK!
Anketas par skolotājiem apkopoja
Elīna Aleksa Ločmele

Avīzi veidoja Sintija Šķēle un Elīna Aleksa
Ločmele, sadarbojoties ar ārštata
korespondentiem.
Datorsalikums sk. I. Strode

