Kabata

Degumnieku pamatskolas avīze
Ziemassvētki ...
Laiks, kad uz brīdi piestājam,
Lai sajustu brīnumu.
Lai paklusētu. Lai pārdomātu.
Lai atcerētos ...

Oktobris, novembris, decembris 2015(8)

Sveiki ,lasītāji, šī gada
noslēdzošajā mēnesī!

Šis gads atkal ir paskrējis nemanot. Mēs visi
kopā esam paveikuši daudz . Laiks apdomāt un
izsvērt padarīto . Oktobris un novembris ļoti
Gads aizver savas pēdējās lappuses. Katrs gads beidzas ar paveiktiem,
nemanāmi savā vietā palaiduši decembri. Esam
nepaveiktiem darbiem un nākotnes iecerēm. Gads nemēdz būt laimīgs vai
paguvuši dot svinīgos klašu solījumus pie Skolas
nelaimīgs – tas ir tikai ieraksts kalendārā, lai būtu kaut kāda atskaites sistēma
Karoga, sasēdušies pie balti klāta galda
mūsu priekiem un bēdām. Tomēr, lai vai cik atšķirīgi mēs būtu, ir lietas, kas
Mārtiņdienā, cēli nodevuši jaunsargu solījumu
svarīgas visiem – mīļi cilvēki blakus, spēks un veselība, sapņi, kas piepildās...
Mēs visi vēlamies būt laimīgi un mīlēti, mēs visi gribam, lai laimīgi ir mūsu mīļie Lāčplēša dienā Visagala kapsētā pie plkv.
O.Kalpaka kapa, izdziedājuši patriotiskās
un tuvie cilvēki.
Ik gadu, Ziemassvētku laikā, skolu izgreznojam, jo ticam, ka svētku noskaņa,
dziesmas Latvijas dzimšanas dienā, izspēlējuši
ko radām, ienes gaišumu, siltumu un Ziemassvētku brīnuma sajūtu ikvienā no
neskaitāmas dambretes partijas gan skolas, gan
mums.
ārpus skolas sacensībās un, protams, mācījušies,
Pateicos skolotājiem, skolēniem, viņu vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem,
guvuši jaunas zināšanas.
Ošupes pagasta pārvaldei, visiem, visiem, kas ar savu darbu un atbalstu ļāva
Decembris -laiks, kad cenšamies būt domās
mums sasniegt iecerēto.
un darbos gaišāki, iededzot Adventes sveces
Trīs lietas, ko gribu novēlēt 2016. gadā - iedvesma, drosme un ticība. Iedvesma vaiņagā.
radīt jaunas idejas, drosme realizēt vispārdrošākos sapņus un ticība, ka mēs
Mēs ,skolēni ,gaidām ziemas brīvdienas, kurās
varam – ikviens un visi kopā. Cienīsim viens otru, iepriecināsim viens otru,
katrs bērns savā mājas pagalmā gribēs uzcelt
iedvesmosim viens otru un atbalstīsim viens otru. Lai nākamais gads ir labāks
kādu sniegavīru, sarūpēt skaistu eglīti ,kuru
tiem, kam neizdevās iepriekšējais, un, lai atkal izdodas tiem, kam smaidīja
kopā ar ģimeni izrotāt un, protams, kur tad šajā
veiksme!
bez konfektēm, mandarīniem, piparkūkām
Degumnieku pamatskolas direktore Daiga Rubene. laikā
un dāvanām!
Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam
gadam, gribu sirsnīgi apsveikt visus cilvēkus,
šajos skaistajos svētkos. Katrs gads ir piepildīts
gan ar labām, pozitīvām lietam, gan ar ne tik
Diena Sēlijā
patīkamiem brīžiem, bet gribētos, lai katrs
6.un 7. klase devās ekskursijā uz Sēliju, jeb augšzemi ,precīzāk ,uz
nākamais gads nes arvien vairāk laimes pilnu
Jēkabpili ,Viesīti ,kas ir mūsu skolotājas E.Zaubes dzimtā puse. Bija
brīžu katrā ģimenē. Vēlētos novēlēt katram
interesanti uzzināt, kur mūsu klases audzinātāja dzīvoja un pavadīja savu
bērnību. Mēs apskatījām vīnogu kalnu, kuru mums izrādīja saimniece Biruta. stipru veselību, cīņas sparu, cerību. Novēlu
katram šajā laikā apciemo radiniekus, draugus
Tas ir ļoti neparasti, ka vīnogas spēj augt tik tālu ziemeļos, nav taču pie
un paziņas, kuri sen nav redzēti. Katram
mums tik silts kā Spānijā! Atļāva nogaršot ogas un paņemt līdz uz mājām, kā
sagaidīt savu Ziemassvētku brīnumu. Lai
ciema kukuli. Nākošais pieturpunkts- Vecā Stendera Bilžu Ābeces taka. Man
Jaunajā gadā piepildās visas vēlēšanās! Gaišus
šeit patika. Es uzzināju, ka Stenders - vācu izcelsmes mācītājs - bija pirmais,
kurš latviešiem izveidoja pirmo ābeci, veda pie apgaismības, daudz šis cilvēks Ziemassvētkus un laimīgo Jauno gadu!
Redaktore Vendija
ir devis Latvijai. Izstaigājām Bilžu Ābeces taku un katrs izlasījām, kāds
pantiņš ir zem mūsu pirmā vārda burta.
Šaursliežu dzelzceļa muzejs-Eķengrāvē, šeit mums bija iespēja apskatīt, kāda izskatās šaursliežu dzelzceļa lokomotīve
un vagoni. Muzejā aplūkojām fotogrāfijas par vilciena vēsturi. Blakus muzejam atradās maza amatniecības izstāde, kurā
redzējām zeķes ,cimdus, prievītes, koka karotes un citas lietas. Aplūkojām Sēļu tautas tērpu, kas bija diezgan spilgts. Bija
apskatāms Sēlijas karogs, kas ir sarkans , balts , zaļš.
Apciemojām Viesītes „ zaļā tirgus” simbolu – āzi. Par to mums skolotāja jau bija stāstījusi stundās. Simbols izvēlēts par
godu Āžu ciemam, kas ir senais pilsētas nosaukums.
Apmeklējām Viesītes veco skolu, kur ir mācījies medicīnas institūta profesors Pauls Stradiņš. Muzejā ir izcilajam
ārstam veltīta ekspozīcija. Mums bija iespēja apskatīties senos medicīnas instrumentus. Šeit mūs cienāja ar cukurgraudu,
kam uzpilināts piparmētru ekstrakts. Ne visiem garšoja, daži pat nobijās pagaršot. Bija iespēja izmēģināt, kā tas ir rakstīt ar
tintes pildspalvu un sēdēt vecajos solos. Man likās diezgan ērti.
Apmeklējām Dieviņkalnu jeb Saukas pilskalnu pie Saukas ezera. Tas ir 12 m augsts .
Komponista un pianista Arvīda Žilinska muzejā apbrīnojām rožu
kolekciju, jo mākslinieks, dāvātās rozes, nav vis metis ārā, bet sakrājis.
Klausījāmies viņa skaņdarbus. Paši arī uzdziedājām. Parunājām ar
komponista dēlu.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Sēļu sētu, kur mēs mācījāmies atpazīt
dažādas koku lapas. Izmēģinājām kult sviestu. Izdevās! Sakulto sviestu
nogaršojām. Sēļu pagalmā spēlējām latviskās spēles, bija iespēja pastaigāt
ar ķekatām, draiskoties ar maisiem. Zāģējām ar divroci. Tādas
interesantas lietas, kas mūsu paaudzei pat nav zināmas.
Noslēgumā – kameršļūkšanas trase Jēkabpilī. Te mums gāja jautri.
Iesaku visiem aizbraukt un to pamēģināt!
Paldies audzinātājai Edītei Zaubei par tik skaistu ekskursiju!
Linda Kalniņa

Būt pacietīgiem un garā stipriem

Arvien populārākas un apmeklētākas kļūst jaunsargu nodarbības mūsu skolā. Skolēni labprāt
veic dažādus ekstrēmus uzdevumus gan laukā, gan iekštelpās—šaušanas treniņi, orientēšanās,
laišanās ar virvi no trešā stāva, dažādu mezglu siešana un tā tālāk. Jaunsargi regulāri dodas
pārgājienos un mācību ekskursijās. Par visām šīm aktivitātēm, par aizrautīgo darbošanos un vienmēr
pozitīvo attieksmi jaunsargi var pateikties ļoti lielu paldies seržantei, Aizsardzības ministrijas
Rekrutēšana un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2.novada nodaļas 220.Lubānas
jaunsargu vienības instruktorei Litai Meisterei. Iepazīsimies tuvāk!
Lūdzu pastāstiet par „savu ceļu” no skolnieces līdz jaunsardzes instruktorei.
Mācības uzsāku Valmieras 4.vidusskolā. No 8.klases pārgāju mācīties uz Murjāņu sporta
ģimnāziju. Pēc tam Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā iegūts bakalaura grāds sporta pedagoģijā.
Strādāju skolā kā sporta skolotāja un sāku darboties Zemessardzē. Tad sekoja profesionālais dienests
dažādās vienībās un amatos līdz mani iecēla Jaunsardzes instruktora amatā. Militārie karjeras kursi
NBS Instruktoru skolā – jaunākā instruktora kursi (iegūta kaprāļa pakāpe), instruktora kurss (iegūta
seržanta pakāpe).
Kāds ir Jūsu lielākais sasniegums?
Ja, tas ir domāts darbā ar jaunsargiem, tad Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes
departamenta 2. novada nodaļas jaunsargu sporta nometnē-salidojumā izcīnītā otrā vieta 29 komandu
konkurencē.
Kā Jūs nolēmāt strādāt ar bērniem un vai Jums tas patīk?
Jā, man patīk strādāt ar bērniem un jauniešiem.
Kā Jūs viņus motivējat?
Vairāk jau viņi motivē paši sevi. Ar iegūtām vietām sacensībās, ar iespējām braukt dažādās
ekskursijās un iet pārgājienos. Vasarās ar iespēju piedalīties Jaunsardzes nometnēs.
Kas ir Jaunsardze un kāda ir tās misija?
Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma,
kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas,
biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Jaunsardzē jaunieši iestājas
brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem.
Jaunsargam jāprot Latvijas Republikas valsts valoda.
Kā var kļūt par jaunsargu?
Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz noteikta parauga iesniegumu attiecīgās skolas
jaunsargu instruktoram un kļūst par jaunsargu kandidātu. Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai
aizbildņu rakstisku piekrišanu. Jaunsarga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks ~ 3 mēneši.
Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu: “Es, (vārds, uzvārds), Latvijas
Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas
labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.” Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts
Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību.
Jaunsargu devīze - “Augsim Latvijai.”
Kas Jūsuprāt ir svarīgākais, ko jaunsardzes instruktoram jāiemāca saviem audzēkņiem?
Nepieciešams radīt bērnos izpratni par mūsu vēsturi, kā arī iemācīt darboties komandā.
Ar kādām „ugunskristībām” sastapāties sākot strādāt skolā, kādi bija pirmie darba mēneši?
Tā kā skolā jau biju strādājusi, nekādas “ugunskristības”
nesastapu. Pirmie darba mēneši pagāja iepazīstot esošos un
Kopā ar jaunsargiem pēc sacensībām
topošos jaunsargus un izzinot, ko un cik daudz viņi ir
‘’Kalpaka atceres pasākumi 2015’’
iemācījušies līdz šim.
Kā Jūs raksturotu mūsdienu bērnus?
Zinātkāri, radoši, atvērti, enerģiski. Mūsdienu bērni ir
gudrāki (izglītotāki), viņiem ir savs viedoklis.
Mūsu jaunsardzes dalībniekiem ļoti patīk Jūsu
organizētie pārgājieni, sacensības un ekskursijas. Kur
rodat idejas un enerģiju šīm aktivitātēm?
Atceros, kas patika man skolas vecumā. Domāju, lai
jaunsargi “remdētu kāri” pēc piedzīvojumiem un iegūtu
jaunas zināšanas.
Kādi ir mūsu skolas jaunsargu sasniegumi?
Ir dažādi individuālie sasniegumi dažādās sporta sacensībās.
Kā manu 4 skolu komandas sastāvā otrā vieta 2.jautājuma
sacensībās. Pulkveža O.Kalpaka sacensībās “Karoga svētki

2015” 7.-9.klašu grupā izcīnītā 2.vieta. Dalība
Baltijas valstu nometnē “Baltic Guards 2015”,
sadraudzības nometne ar Igaunijas jaunsargiem
Kehtnā un nometnē “Sportosim Cesvainē”.
Ko Jūs vēl vēlētos pateikt mūsu lasītājiem,
saviem audzēkņiem un kolēģiem?
Saviem audzēkņiem novēlētu nezaudēt darboties
prieku, zinātkāri un ticību saviem spēkiem un
sapņiem. Skolotājiem un saviem kolēģiem būt
pacietīgiem un garā stipriem. Un visiem, visiem
novēli jaukus un gaišus tuvojošos Ziemassvētkus!
Interviju sagatavoja Elīna Serečenko
Pēc jaunsargu solījuma nodošanas Visagala kapsētā 2015. gada 11. novembrī

Viss kādreiz notiek pirmo reizi
Viss kādreiz notiek pirmo reizi un tāpēc tās sajūtas mēs atceramies spilgtāk…
…pirmo reizi skolotāja Laura debitēja Mārtiņdienas pasākuma rīkošanā, kurā
Sauleszaķēni ar Cālēniem gāja ciemoties pie skolas bērniem un cepa pīrāgus, kuri, lai
gan cietāki kā parasti, bet tomēr bija visgaršīgākie un visskaistākie, jo savām rociņām
veidoti un cepti.
…pirmo reizi tā patiesi izjutām, kā ir būt piederīgiem Latvijai, kā ir izjust lepnumu
par to, kas mēs esam, jo pirmo reizi uzvilkām tautu tērpus par godu Latvijas
dzimšanas dienai un dejai.
…pirmo reizi daži Sauleszaķēni piedalījās un arī debitēja „Runātāju rītā”. Ceļazīmi
uz Praulienas Runātāju rītu ieguva Reinis Strods un Samanta Patrīcija Baltā. Titulu
„Drošākais dzejolis” nopelnīja Cālēns Denīze Bormane, „Skanīgākais dzejolis”-Toms
Šķēls,
„Pozitīvākais
dzejolis”Kristiāna

Aleksejeva.
…kā katru gadu, tā arī šogad, kad ikdienas Pelēko nomainīja graciozais
Baltais, mēs uz visu skatījāmies kā pirmo reizi-ar sajūsmu, ar apbrīnu, ar neticībukā ne no kā var rasties tādi dabas brīnumi, kā gleznas, ko radījis ziemas pieskāriens.
…pirmo reizi, tā patiesi, Es, skolotāja Baiba, jutos kā savējā un nevis kā
ienācēja vai cilvēks uz laiku. Novēlu ikvienam izjust to sajūtu un pārliecību, ka ir
taisnība banālajam teicienam par to, ka nav svarīgi, cik papildinās Tavs konts vai
cik daudz Tev pieder bagātību salas dārgumi, ja vien Tu neaizmirsti cilvēciskumu
un dari to, kas Tev patīk un Tu to dari no sirds. Tāpēc, izmantojot šo iespēju, vēlos
pateikt PALDIES…PALDIES par ticību man, par iespēju dot citiem krāsainu un
gaišu ikdienu, par zinātkārajiem un pozitīvajiem Sauleszaķēniem, par
pārbaudījumiem, kas mūs norūda un liek mācīties gudrībās, par ģimenisko
kolektīvu. Paldies par tām sajūtām ikdienā, kuras liek ar prieku mosties no rīta un doties pie Sauleszaķēniem.
2015.gada pēdējo rakstu avīzītē vēlos beigt ar Reiņa Stroda „Runātāju rītā” izpildīto dzejoli, kurā ir izteikts tas mīļums, gaišums, kas mums
tik ļoti dažreiz pietrūkst, tāpēc tādus brīžus 2016.gadā novēlam ik mirkli.
Mazdēliņš opītim zvana,
Esot svarīga runāšana.
-Es tev to pirmajam pasaku.
Es uzrakstīju pasaku.
Es uzrakstīju pantos.
Pie tam vairākos variantos.
Es tev nolasīšu tūlīt.
Vai varēsi uzklausīt?
-Jā, protams ,tikai ko teiks tētis,
Kad Telekoma rēķinu pētīs?
-Vai! Pareizi gan!
Zini, opīt!-Tu piezvani man.
Opītis sēž un smaida.
Bet mazdēls zvanu gaida.
Sauleszaķēni un skolotāja Baiba

Mēs lepojamies

6. novembra vakarā Saikavas tautas namā notika Madonas novada labāko pirmsskolas skolotāju
apbalvošanas pasākums „Tev, pirmsskolas skolotāj!". Degumnieku pamatskolas labākā
pirmsskolas skolotāja - BAIBA SMELTERE.
Skolotājas hobijs: hobiju nav ,ir tikai pozitīvs skatījums uz dažām lietām.:
Ziedi vāzē-vasara vai ziema
Albuma pārskats, lai arī atmiņas, bet tomēr nepabeigta realitāte
Sniega pārslas ne tādas, kas sejā sitas, bet lēnas un rāmas.
Skolotājas spēka vārdi:
Sev man nav spēka vārdu, bet tādus māku dot citiem un caur to es arī rodu spēku.
“Labākā pirmsskolas skolotāja”, jo.........
Mierīga, nosvērta, mīl bērnus, saprotas ar kolēģiem, vecākiem, visi darbiņi,
ko dara, sokas, vienmēr izrāda iniciatīvu,
tendēta uz attīstību un izaugsmi ( raksturo skolas vadība).
LASI, KO IZVĒLĒJĀS SKOLOTĀJA BAIBA!

Tēja/Kafija
Saldumi/ Augļi

Ziemassvētki/Lieldienas
Salds/skābs
Banāns / Apelsīns
rupjmaize / baltmaize
tomāts / gurķis
čipsi / konfektes
plastilīns/aplikāciju papīrs
sestdiena/svētdiena

zila/zaļa
karamele / iebiezinātais piens
draugi/vientulība
ziema / vasara
sauļošanās/peldēšanās
blondīnes / brunetes
roze
/lilija
Televizors / dators
dziedāt/
dejot
LNT / TV3
Rīts/
vakars
kaķis / suns
bikse s / kleita
Saule/mēness
KO IZVĒLĒTOS TU?
apelsīns/citrons
Ātro interviju sagatavoja Vendija Strode
zemene/mellene



























Oktobra, novembra, decembra īsziņas
Uzsākts starptautisks eTwinning projekts ‘’Happily ever after’’,kas norisināsies visa gada garumā un tajā darbosies
1. un 3.kl., sk. I.Strode;
Vislatvijas Putras programma sākumskolā;
Jaunsargu pārgājiens, sacensības Lubānā un ekskursijas uz Madonu un Rīgu;
Piedalījāmies Jaunatnes rudens forumā Madonā;
Apmeklējām leļļu teātra izrādi Degumnieku TN;
Dambretes sacensības skolā;
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes organizēts radošo darbu konkurss ‘’Droši uz skolu’’, piedalījās 1.-4.kl.
6. un 7.kl. Ekskursija uz Sēliju;
Apmeklējām ‘’Burbuļciema’’ koncertu Barkavas pamatskolā;
Drošības stunda ar policijas pārstāvjiem;
Skolas Karoga svētki;
Mārtiņdiena;
Pabijām Teātra izrādē ‘’Minioni—detektīvi ’’Lubānā;
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens, jaunsargu solījuma nodošana;
Vēstures konkurss skolā( rīkoja un vadīja sk. J.Liepiņa );
Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļā 1.un 3.klase viesojās Degumnieku bibliotēkā un klausījās norvēģu bērnu rakstnieces M.Parras stāstu ‘’Vafeļu
sirds’’, paldies bibliotekārei I.Kokarei un TN vadītājai I.Melngailei;
Ikgadējā pirmklasnieku pieņemšana pie skolas vadības;
‘’Runātāju rīts’’ pirmsskolas izglītības grupās;
Latvijas dzimšanas dienas svinības;
Bērnu un jaunatnes čempionāts 64 lauciņu dambretē Madonā - 3 reizes;
Skola turpina darboties Latvijas Ornitologu biedrības projektā ‘’Putni un mēs’’, piedaloties fotokonkursā ‘’Latvijas bungotāji’’, koordinatore sk.
M.Bodža;
4.klasē notika klases pasākums ‘’Minionu pēcpusdiena’’, kurā skolēni sacentās savās zināšanās par minioniem;
Sācies Adventes laiks skolā;
Gatavojam Ziemassvētkiem—dekorējam telpas, cepam piparkūkas, iestudējam ludziņas, darinām apsveikumus, dziedam, dejojam....

Dziedam Latvijai!

Pirmīši kopā ar skolas vadību un audzinātāju

Skolas Karoga svētki

Dambretes turnīrs skolā
Drošības diena ar policijas pārstāvjiem

Ziemassvētku pasākumi Degumnieku pamatskolā:
11.XII - klases stundas ietvaros- Pašvērtējums, sevis izvērtēšana, Bluķa velšana.
17.XII - ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS( dienasgrāmata līdzi)
18.XII - Ziemassvētku balle plkst.19.00

Svinīgais
14.DECEMBRĪ PLKST.10.00

Ziemassvētku uzvedums ‘’Eža kažociņš’’
Degumnieku pamatskolā

Ziemassvētku vecīša sagaidīšana.
BALTAIS
RĪTS-PATEICĪBAS SVĒTKI

Svinīga liecību izsniegšana

Polonēze. Balli spēlē ‘’Ivars un Enita’’
Aicinām ciemos!

Darbosies kafejnīca: ‘’P ie Skaidrītes’’.

Aicinām piedalīties
izstādē: ‘’Pūra lāde’’,
lūgums skolēniem un
ģimenēm atsaukties,
atsaukties
ikvienu ,atnesot izstādei
rakstainus zeķu un cimdu
pārus.

18.XII. skolas busa reisi

Plkst.17.40 Gaigalieši
Plkst.17.50 Meirāni ‘’ pie Maizīša’’
Plkst .18.00 Jaunlubānā ‘’Lejiņās’’
Plkst. 18.10‘’Priedītēs’’
Plkst.18.15 ‘’Rupsalā’’
Plkst. 18.25 ‘’Bāliņi’’
Plkst. 18.30 ‘’Lejnieki’’
Plkst. 18.40 ‘’Pauri’’
Skolēni no Kalnagala atbrauc
ar satiksmes autobusu.
Mājupceļš ap pusnakti.

IEPRIEKŠĒJĀS AVĪZES KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDE: SKOLOTĀJI ARĪ MĒDZ SKOLOTIES!
Pirmais pareizo atbildi iesniedza Ralfs Bormanis. Super! Paldies!

Jauns konkurss!
Saskaiti, cik sniegpārsliņu ir paslēpušās šīs avīzes lappusēs?
Atbildi sūti uz e-pastu kabata100@inbox.lv

Avīzi veidoja: Jānis Toms Litke, Linda
Kalniņa, Vendija Strode, Elīna Serečenko,
sk. I.Strode.
Foto : V.Strode un no skolotāju
personīgajiem arhīviem

