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Degumnieku pamatskolas avīze

Jauns sākums

Kad stārķi jau aizlidojuši, ir laiks meklēt skolas somu un doties uz skolu. Skolas
zvans mūs visus sauca 1.septembrī ,pēc jaukās vasaras, atkal atgriezties savās
klasēs. Satikties ar klasesbiedriem, skolas biedriem un skolotājiem.
Aktu zālē, kā katru gadu, tika ienests skolas karogs, dziedāta valsts un skolas
himna. Godinājām ne tikai savus skolotājus, bet arī pirmās klases skolniekus, kas
šogad ir pieci – Santa Radziņa, Renārs Zondars, Gvido Ūbelītis, Rūdolfs Iesaliņš,
Ralfs Broks.
Savu vēlējumu mums teica skolas direktore Daiga Rubene, mācību daļas
vadītāja Mudīte Bodža, Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls un
direktores vietniece audzināšanas jomā Edīte Zaube.
Katru gadu pie skolēniem atnāk kāds ciemiņš - dažreiz lācis, citreiz sivēns, bet
šogad bija ieradusies lapsa. Interesanti, ka lapsa nerunāja. Visu ,ko jautājām, viņa
atbildēja ar žestiem. Sapratām. Nekādu grūtību nebija, jo reizēm nemaz nenāk par
ļaunu paklusēt.
Pēc svinīgā devāmies uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā. 2.klase visu
mācību gadu pavadīs kopā ar audzinātāju Sarmīti Solovjovu,3.klase kopā ar
skolotāju Inetu Strodi šogad uzņemsies šefību par pirmklasniekiem, 4.klases
audzinātāja pēdējo gadu sākumskolā būs skolotāja Mudīte Bodža, pamatskolas
dzīvē 5.klasi ievirzīs un atbalstīs skolotāja Ināra Kiukucāne, par 6. un 7.klasi rūpi
nesīs skolotāja Edīte Zaube, bet ar 8.un 9.klases meitenēm un zēniem priekos un
bēdās kopā būs audzinātāja Zita Juste.
Stunda katram klases kolektīvam noteikti bija citāda, bet mūs vienoja tas, ka visi
mielojāmies ar Spēka maizīti, ko mums bija sacepusi 912. mazpulka vecbiedre
Veltiņa ( Velta Dragune )Sirsnīgs paldies!
Pēcāk kavējāmies atmiņās par Dziesmu un deju svētku laiku, skatoties
skolotāju filmēto un fotografēto.
Lai mums visiem veiksmīgs šis mācību gads.
Linda Kalniņa.

Sveicināti!

Atkal jauns mācību gads, atkal cits
rudens. Cik ātri pienāca septembris,
kad ar dažādām emocijām , krāšņiem
ziedu pušķiem un apņemšanos mācīties
vēl labāk, mēs atnācām uz savu
skoliņu! Ātri pienāca un tik pat ātri
pagāja. Ir aizvadīti jau neskaitāmi
pasākumi, 9.klases skolēni paspējuši
aizbraukt mācību ekskursijā uz Rīgu,
visu klašu kolektīvi ir veikuši rudenīgos
pārgājienus— paviesojušies lauku
sētās un piedalījušies kādā konkursā.
Nosvinēta gan Miķeļdiena, gan
Skolotāju diena.
Rudens ir tas gadalaiks, kurā
jāpaspēj novākt raža no laukiem, kā arī
košās rudens lapas ielikt starp grāmatu
lapām. Vēl ir laiks izbaudīt saulīti,
saēsties rudens veltes, palīdzēt
vecākiem tās sagatavot ziemai.
Skolēna darbs ir sācies! Novēlu
katram ar to tikt galā pēc labākās
sirdsapziņas un katra paša spējām.
Vecākiem un skolotājiem neatlaidību un stiprus nervus.

1.un 9.kl.skolēni kopā ar audzinātājām un direktori

1.un 9.klases skolēni kopā ar audzinātājām un skolas direktori

Vendija

Smaids un prieks ir neatņemama darba sastāvdaļa

Ir ļoti patīkami, kad skolā atgriežas absolventi, bet vēl patīkamāk ir tad, kad tie atgriežas kā jaunie pedagogi , tā Zinību dienā
teica skolas direktore Daiga Rubene, iepazīstinot skolēnus, viņu vecākus un visus klātesošos ar jauno dabas zinību un pirmsskolas
skolotāju Gunitu Mežīti. Aicinu jauno skolotāju uz sarunu par to, kā ir atgriezties .
Vai atceraties, par ko gribējāt kļūt, kad izaugsiet liela?
Kopš bērnības ļoti ir patikuši dzīvnieki un maziņa atceros, ka gribēju būt par vetārsti un
palīdzēt mazajām radībiņām, augot lielākai dzīvnieki vēl joprojām patika, bet profesiju
ar tiem negribēju saistīt.
Ko esat absolvējusi?
Esmu absolvējusi Degumnieku pamatskolu, Lubānas vidusskolu, Rēzeknes augstskolu.
Kas pamudināja kļūt par skolotāju un kādu specialitāti esat apguvusi?
Profesijas izvēle priekš manis bija grūts lēmums, ilgi svārstījos starp divām profesijām,
savu izvēli kļūt par skolotāju nenožēloju. Spēja saprasties ar bērniem un velme ar tiem
strādāt ir tas, kas pamudināja kļūt par skolotāju. Esmu ieguvusi kvalifikāciju
pamatizglītības skolotāja sākumskolā ar tiesībām mācīt dabas zinības pamatskolā ir
tiesības arī mācīt pirmsskolas programmās.
Kas jūsuprāt ir pozitīvais, strādājot par skolotāju?
Pozitīvais ir tas, ka katra diena ir savādāka, nekad nav garlaicīgi.
Kur Jūs ņemat pozitīvismu un enerģiju strādājot skolā un bērnu dārzā?
Enerģiju smeļos no sava dēliņa, jo viņam tās ir pārpārēm. Smaidīgi un pozitīvi cilvēki
padara ikdienu arī labāku un rada strādāt prieku.
Kas skolā ir mainījies kopš tiem laikiem, kad Jūs te mācījāties?
Skolas ēka ir tā pati, bet skatoties uz bērnu saimi, žēl, ka vairs nav tik kupls skolēnu
pulciņš kā agrāk . Par pašiem skolēniem runājot, es domāju, ka stipri nekas no maniem
laikiem nav mainījies.
Spilgtākās atmiņas no Degumnieku pamatskolas laikiem?
Spilgtākās atmiņas saistītas ar divām manām pamatskolas skolotājām Anitu Tropu un
Daigu Ķeveri un, protams arī ar klasesbiedriem.
Vai Jums pašai skolas laikā patika dabas zinības?
Jā, dabas zinības bija to priekšmetu sarakstā, kas man patika.
Lūdzu raksturojiet mūsdienu bērnus!
Bērni, kas zina ko grib, ir aktīvi, runātīgi, attapīgi.
Jūsu hobijs!
Vienmēr man ir patikuši rokdarbi, ar prieku esmu rušinājusies dārzā un arī ēst gatavojusi. Patīk dzīvnieki un jāt ar zirgu.
Mīļākais dzīvnieks!
Zirgs
Jūsu sapņu zeme.
Latvija
Nosauciet trīs svarīgākās lietas Jūsu dzīvē!
Ģimene, mīlestība, godīgums.
Kāds cilvēks , Jūsuprāt, nevar strādāt par skolotāju?
Cilvēks, kas nemīl bērnus.
Ko Jūs vēlētos sagaidīt no skolēniem?
Pirmkārt, no skolēniem vēlētos sagaidīt cieņu, otrkārt- vēlmi zināt un izzināt visu nezināmo, treškārt- pozitīvu attieksmi. Tie ir
veiksmīga mācību procesa pamatprincipi.
Ko Jūs vēlētos sagaidīt no saviem kolēģiem?
No kolēģiem ceru sagaidīt sapratni un atbalstu.
Kas Jums sagādā prieku skolotāja profesijā?
Prieku sagādā mirkļi, kad jūti ka skolēns pēc stundas ir guvis zināšanas un no stundas izgājis kaut vai mazliet gudrāks. Pirmsskolas
grupiņā smaids un prieks ir neatņemama darba sastāvdaļa.
Vai ir kas tāds, kas Jums šajā darbā ļoti nepatīk.
Nav nekā tāda, kas ļoti nepatiktu ir lietas, kas vēl tik labi nepadodas.
No vēlējums sev un visiem lasītājiem.
Saglabāt pozitīvo ikdienas raizēs un spēt pasmaidīt jebkurā situācijā.

Interviju sagatavoja Vendija Strode
SEPTEMBRA ĪSZIŅAS















PALDIES!

Zinību diena;
Vieglatlētikas diena skolā;
Karoga svētki ‘’Liepsalās’’;
Olimpiskā diena- ‘’Nebrīnies-piedalies!’’ , veltīta basketbolam (pārstāvam skolu
Madonā un vingrojam skolā);
Draudzības turnīrs minifutbolā Lubānā (no skolas 2 komandas);
Jaunsargu sacensības mūsu skolā (kopā ar Rugājiem Lubānu, Meirāniem);
Bibliotēkas konkurss skolā ‘’.......un vārdi atdzīvojas!’’, veltīts dzejniekam Rainim;
Konkurss ‘’Viss par Latviju’’ Madonā (piedalās 9.kl.skolēni);
Miķeļdiena skolā;
Konkurss ‘’Laiks laukiem!’’ (piedalās visu klašu kolektīvi);
‘’Mūsu mazais pārgājiens’’ (1. un 3.klase);
Vēsturi izzinoša ekskursija uz Rīgu kopā ar Barkavas
pamatskolas bērniem (padalās 9.kl.skolēni);
Esam sākuši veikt Labos darbus (6.un 7.klase);
Skolotāju diena;
Ko darīsim oktobrī?
11.10. - jaunsargi dosies pārgājienā;
22.10. –jaunsargu ekskursija uz Alūksni;
23.10. –skolas Karoga svētki;
26.-30.10. –rudens brīvdienas

Lai piedalītos konkursā ‘’Laiks laukiem!’’, mums bija
nepieciešams doties uz zemnieku saimniecībām, veidot
mūsdienu lauku atspoguļojumu. Paldies z/s ‘’Cīrulīši ‘’
un Šķēlu ģim, z/s ‘’Gaigaliešiem’’ un Zondaru ģim., , z/s
‘’Lazdas’’ un A.Jansonei, z/s ‘’Zemgaļi’’ un z/s
‘’Dzērvenīte’’ Ozoliņu ģim., z/s ‘’Rozas’’ un Solzemnieku
ģim. un mazpulka vecbiedrei Veltai Dragunei.

Skolotāja Zita kopā ar audzēkņiem ,pirms
izbrauciena uz zemnieku saimniecību

Uz maza, maza mākonīša
Sēž sauleszaķēns un kuļā kājas.
Pavisam īsts, ne tāds kā tie no plīša,
Un visa pasaule ir viņa mājas.
Hei, sauleszaķēn, nāc pie mums te
lejā
Apmīļo un apgaismo visus!
Mēs atkal esam satikušies- gan ar
Sauleszaķēniem, gan ar Jumslasītāji! Mēs arī šogad turpināsim būt kopā-ne tikai smieties, spēlēt,
skriet un diet, bet arī grāmatas lasīt, burtus un ciparus rakstīt, un
mācīsimies nopietniem būt. Bet to visu Jūs zināsiet drīz, kā mums šajā
pasaulē visiem iet, jo nepasies laika tik daudz, kad nākamajā avīzē
lasīsiet par mums.
Gads sācies ir krāsains un možs, jo septembris ražīgs bija
mums. Gan izstāde grāmatām mīļākām radās, gan Miķeļa raža,
vecāku radošā gaisotnē, par īstu mākslas darbu tapa.
Septembris mums arī ir sanācis kā iepazīšanās mēnesisSauleszaķēnu pulkam ir piepulcējušies mazie Sauleszaķēni un arī
jaunā audzinātāja Laura šogad septembrī izjuta, kā tas ir-būt vienai no
Sauleszaķēniem.
Sākums ir labs-mēs esam iesākuši radoši, raženi un ar
iedvesmu strādāt, un turpināsim ar domu: ”Katru rītu saku sev-šodien
jauka diena!”, ko novēlam arī visiem Jums!
Audzinātāja Baiba

Mūsu mazais pārgājiens
1.un 3.klase kopā ar audzinātāju Inetu atkal ir ļāvusies ZM rīkotā konkursa ‘’Mūsu mazais pārgājiens‘’ izaicinājumam. Šī gada tēma ir ‘’Mežs –
mūsu bagātība!’’ Konkursa mērķis –iepazīt un izpētīt meža ietekmi uz savu pagastu, novadu , pilsētu un Latviju.
Jau vairākkārtēji esam pārliecinājušies, ka visvairāk un visinteresantāk mums par visu, kas notiek dabā un, jo īpaši mežā, pastāsta Valsts mežu
dienesta mežzine Inesīte Skrauča. Arī šoreiz aicinājām viņu mums palīgā. Kopā devāmies mežā , lai sajustu, redzētu, izgaršotu, izsmaržotu meža
bagātību. Mūs ļoti aizrāva stāsti par koka izmantošanas iespējām - zari, skujas, mizas, stumbri, ziedi, lapas, sulas, sveķi, pumpuri, čiekuri. Pētījām
sūnas un ķērpjus, atpazinām sēnes un ogas. Priecādamies par svaigo meža gaisu, kurš mums visiem ir par baltu velti, pētīdami mežā uzdīgušos
ozoliņus, un jautādami, kādēļ te nav neviena liela ozola( izrādās, viņiem te neesot atbilstoša augsne), mežzine mūs mudina ieskatīties tālumā...
dīvaini, bet tālumā ir it kā nedzīvs pleķis ......ejam tuvāk...... Mežs ir dedzis. Vēlreiz
pārliecināmies, ka cilvēks mēdz būt neuzmanīgs, neapdomīgs un dažkārt arī
bezatbildīgs. Mums jāmācās būt citādākiem.
Pēc sarunas ar mežzini, secinām, ka mežs ir mūsu bagātība, ka mežā ir daudz lietu, kas
dabūjamas par velti, tikai jāprot tās atrast un izmantot, ka mežs ir dakteris, ka Latvijā
meži ir visskaistākie, ka mežs baro, mežs veldzē, mežs dziedē, mežs uztur, mežs
bagātina, mežs iedvesmo, mežs skaistina tikai jāprot to saskatīt, izmatot lietderīgi un
mērķtiecīgi. Viņš neprasa naudu, bet saudzīgu attieksmi. Mēs to varam? Mēs to varam!
Paldies Valsts mežu dienesta mežzinei I.Skraučai.
Uz tikšanos un sadarbību citreiz.
1./3. klases skolēni un audzinātāja

Stiprinām patriotismu
11.un 12. septembrī norisinājās 17.Karoga svētki pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās
„Liepsalās”, kur bija sapulcējušies vairāk kā 200 dalībnieku.
Šo karoga svētku moto - „Drosmīgajiem - gara spēks un fiziskais rūdījums!”. Pasākumā notika
militārā, sportiskā un tūrisma rakstura nodarbības un komandas ierindas mācība, ko
nodrošināja NBS, viktorīnas par Latvijas vēsturi, loģikas un prāta spēles. Naktstrasīte ar
orientēšanās, vieglatlētikas, sporta spēļu elementiem. No mūsu skolas piedalījās četras
komandas - "Jaunsargu" komanda, "Degumnieki 1", "Degumnieki 2" un "Degumnieki 7-9 ".
Divas komandas ieguva godpilnās otās vietas: komanda "Jaunsargi" un komanda
"Degumnieki 1" .
Komandas
"Jaunsargu",
"Degumnieki 1",
"Degumnieki 2" saņēma
arī atzinības no Latviešu
Virsnieku apvienības.
Šie svētki tiek rīkoti, lai
jauniešu vidū stiprinātu
Jaunsargi kopā ar savu JRC instruktori Litu Meisteri
patriotismu, atkārtotu
zināšanas, ļautu
pārliecināties par savu fizisko un garīgo spēku, pilnveidotu prasmi būt saliedētiem,
norūdītu, kā arī, lai iegūtu jaunus draugus.
‘’Liepsalās apbalvošana’’- mūsu komanda kopā ar
Svētkos klāt bija un visu caur fotoaparāta aci vēroja Vendija
NBS BRIGĀDES ĢENERĀLI UN POKPF priekšsēdētāju

Piektdien, 2. oktobrī mūsu skolā
atzīmēja Skolotāju dienu. Tradicionāli,
skolotāju lomās iejutās devītklasnieki—
Megija, Beāte, Vendija un Viktors.
Paldies, skolotāju vārdā , sakām visai
mūsu draudzīgajai skolas saimei par
dziesmiņām, vēlējumiem, pašdarinātajām
kartītēm, mīļajiem vārdiem. Paldies 9.
klases skolēniem par īpašo apsveikuma
formu, kas mūs aizkustināja līdz sirds
dziļumiem. Pēcāk, kāda skolotāja atzina,
ka šādu mirkļu dēļ ir vērts strādāt par
pedagogu. Turklāt devītie atzina, ka
skolotāji viņi nebūšot.
Nekad nesaki- nekad!

Pārliecinies, cik
daudz Tu zini par
saviem skolotājiem?
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Tumšajos
kvadrātiņos būs
burti, kurus saliekot
secībā, izveidosies
vārds. Savu atminēto
vārdu iesūti 2 nedēļu
laikā no avīzes
iznākšanas dienas
uz
kabata100@inbox.lv
( ciparu lodziņos
neraksti burtu).

21.

18.

1. Nosauc transporta līdzekli, ar ko vasarās bērnībā mēdza ceļot skolotāja Una, kopā ar savu ģimeni?
2. Skolotāja, kura māk spēlēt klavieres un ir beigusi mūzikas skolu, bet ar mūziku savu dzīvi nav
saistījusi.
3. Skolotāja Mudīte Bodža bērnībā izglāba vārnu ar salauztu spārnu. Kā viņa to nosauca?
4.Kur ar interesi un labprāt devās skolotāja Mudīte brīvajā laikā, skolas gados?
5.Kura skolotāja katru dienu pēc stundām Ziemā slēpoja?
Ko mēdz darīt arī skolotāji?
6.Kura skolotāja vizināja puišus uz velosipēda bagāžnieka, jo nepatika, ka vizina viņu?
7.Kura skolotāja, pirmo reizi ejot makšķerēt, ar āķi kājā noķēra pati sevi? (uzvārds)
8. Skolotāja Sarmīte Solovjova bērnībā audzēja ūdensvaboles un ................
9. Transportlīdzeklis, ar ko 10 gadu vecumā brauca sk. Ineta Strode?
10. Skolotāja, kurai ļoti garšo gaļa.
11.Profesija, kas bija ierakstīta skolotājas Baibas bērnudārza izlaiduma apliecībā.
12.Kāda piedzimstot bija skolotājas Baibas matu krāsa?
13.Skolotājas Lauras sapņu profesija bērnībā.
14.Sk. Lauras dabīgā matu krāsa.
15.Kādu diplomu ieguva skolotāja Edīte Zaube absolvējot medicīnas skolu?
Avīzi veidoja :
16. Kura skolotāja Degumnieku pamatskolu absolvēja pirms deviņiem gadiem?
Linda Kalniņa, Megija Elena Litke, Keita
17. Skolotāja, kura bērnībā zirga mugurā vagoja dārzu.
Kruglova, Elīna Aleksa Ločmele, Jurita Radziņa,
18. Cik kilometru attālumā no savas darba vietas dzīvo skolotāja Gunita?
Vendija Strode , Simona Liliāna Dreimane un
19. Kura skolotāj ir strādājusi par bērnudārza vadītāju? (uzvārds)
sk.Ineta Strode.
20. Cik brālēnu un māsīcu kopā ir skolotājai Inetai?
Foto no skolotāju personīgajiem arhīviem.
21. Pirmā specialitāte, ko ieguvusi skolotāja Daiga Rubene.
22. Kādus mājdzīvniekus bērnībā ganīja skolas direktore Daiga Rubene

