Marts—maijs/2013.

Vecāku avīze
DEGUMNIEKU PAMATSKOLA

Nemanot aizritējis 2012./2013.mācību gads.
Kāds tas bijis?
Krāsains, aizraujošs, pārdomām bagāts un atziņu vērts .
Ir aizvadīts 2012./2013.mācību gads un priekšā ir gaidītais vasaras brīvlaiks. Tik gara vasaras
brīvlaika skolēniem nav nekur pasaulē, tāpēc būtu labi, ja īso vasaras laiku mūsu platuma grādos visi
izmantotu lietderīgi.
Ejiet mežā, staigājiet gar jūru, baudiet ūdens atsvaidzinošos glāstus, izbaudiet ziedu smaržu, ceļojiet, atvēliet laiku būt kopā ar saviem mīļajiem, priecājieties, uzņemiet jaunus spēkus un iedvesmu
nākamajam darba cēlienam! Domājiet labas domas, dariet labus darbus, gūstiet labas emocijas no
dabas, no padarītajiem darbiem!
Skolas direktore Daiga Rubene

Darba bites čaklumiņš katram savā bišu dravāzemniekam rudzu laukā, skolēnam - skolā. Katram savs ejamais un katram savs ‘’maļamais’’…
Mums tiek dāvināts gadu saldums ,
Mums darba bišu steiga dota,
Un nav ko slēpt, - pat rūgti maldi
Nereti dzīves dienas rotā.
Par savām neveiksmītēm,
Lai cik tās lielas,
Kaut pasmietos Tu nebēdnīgi,
Un parokot zem akmens bēdu,
Lai turpinātu darbu –tik pat līksmi ,un vienmēr.
Spētu pušu pārraut tumšo mirkļu stīgu!

Tiek aizvērta mācību grāmatas pēdējā lappuse. Ko Tu šogad iemācījies? Tavs skolas
laiks ir atvēlēts, lai iemācītos mīlēt, darīt
labu, atrast savu vietiņu dzīvē, tiekties pēc
panākumiem, domāt, domāt, domāt dziļas
domas… būvēt tiltus, mājas… Strādāt, sasniegt, dot šai pasaulei labāko, kas tev ir!
Tu teiksi tas ir tālā NĀKOTNĒ…, varbūt…
bet laiks negaida, otra iespēja netiks dota.
Sapurini sevi, ja savu laiku izniekoji nelasot
grāmatas, mēģini to darīt vasarā. Uzkrāj
spēkus, dzīvojot saskaņā ar pārbaudītām
vērtībām, sāc lasīt grāmatas, tad nīgrums
atkāpsies, un vairāk vietas būs lielām domām, labiem vārdiem, kulturālai saskarsmei… Sāc to darīt jau šodien, neatliec uz
rītu! Atceries, lai ko mainītu, vispirms ir
jāmaina pašam sevi, tad arī pasaule kļūs labāka ap Tevi! Vēlot labu Tev un pasaulei,
no kuras Tu nāc…
Degumnieku pamatskolas veselības un
sporta skolotāja Edīte Zaube

Labie darbi vasarā- 2013.

Degumnieku pamatskolas skolēniem vasaras brīvlaikā ir jāpiedalās skolas labiekārtošanas darbos, kā to paredz skolas Iekšējās kārtības noteikumu 1.21.punkts:
‘’ Degumnieku skolas skolēniem vasaras brīvlaikā , pēc skolotāja vai skolas darbinieka uzaicinājuma , jāpiedalās skolas apkārtnes sakopšanā ‘’Labie darbi vasarā’’. Skolēns vasarā strādā 2 dienas, ja mācās 1.5.klase, bet 6.-9.klases skolēniem jānostrādā 3 dienas. Skolēniem jāstrādā 4 stundas dienā. Gadījumā, ja
skolas darbinieka aicinājumam skolēni nav atsaukušies un nenostrādā noteiktās dienas vasarā, tad skolas
administrācija ir tiesīga pieprasīt rakstisku paskaidrojumu, pretējā gadījumā, konkrētais jautājums tiek
izskatīts pedagoģiskās padomes sēdē.’’/ izraksts no skolas Iekšējās k ā r t ī b a s noteikumiem/
Pamatojoties uz 28.05.13 pedagoģiskās padomes sēdes protokolu, informācija skolēnu vecākiem- Degumnieku pamatskolas skolēniem Labie darbi vasarā ir jānostrādā līdz 2013. gada 20 augustam. Sīkāka
informācija skolēnu liecībās , pie klases audzinātājas vai skolas administrācijas.
Degumnieku pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā E.Zaube

VASARĀ IZLASI!
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Ejot uz 2. klasi M. Stārastes pasakas

Ejot uz 4. klasi Latviešu tautas dzīvnieku pasakas

Latviešu tautas pasakas

Cittautu pasakas

J. Baltvilka dzejoļi

K.Skalbe „ Pasaka par vērdiņu”

T. Volfs „Gariņa jociņi”
Pēc izvēles vienu grāmata
Ejot uz 3. klasi I.Ziedonis „Krāsainās pasakas”
O. Vācieša dzejoļi
U. Auseklis „Mēness platmale”
Ē. Kūlis „Nikniķa jaunie un jocīgie
stiķi” vai c.
A. Lingrēna „Grāmata par Pepiju
Garzeķi”

Ē.Kestners „Emīls un Berlīnes zēni”
A.Neiburga „Tille un suņu vīrs”

Ejot uz 7.,8.,9. klasi O.Vācietis. Dzejoļu izlase jaunatnei
„klavierkoncerts. „
O.Vācietis. Grāmatās iepriekš nepublicēto dzejoļu krājums „Nolemtība ‘” vai kāds cits dzejnieka
Ojāra Vācieša krājums pēc izvēles.
Andra Manfelde „Dzimtenīte”’.
Jauniešu tematikai tuva grāmata pēc savas
izvēles.

Ejot uz 5. un 6.klasi O.Vācietis. Dzejoļu krājums
„Astoņi kustoņi. „
O.Vācietis. Dzejoļu krājums””Kabata „.
Latviešu autora sarakstīta grāmata
pēc savas izvēles.
Bērnu-jauniešu grāmata pēc savas
izvēles.

Ja esi nolēmis doties uz kādu nometni.

Visām nometnēm ir nepieciešamas ģimenes ārsta izziņas, potēšanas pases kopijas vai izraksti
no Tavas medicīniskās kartes, ārsta izziņa par veikto pedikulozi un cita informācija, ko paredz
nometnes rīkotāji vai nometnes specifika; vecāku atļaujas, vienošanās līgumu slēgšana ar noIkgadējā vasaras nometne ‘’Kalpaka Liepsalas’’
no 29.jūlija līdz 3.augustam.

Par citām nometnēm Tu vari uzzināt internetā www.nometnes.lv

Skolas pagalms kā resurss vides izglītības apguvē
Degumnieku pamatskolā vasaras periodā turpināsies, Izglītības programmu projektu konkursa – 2013, projekta realizācija “Skolas pagalms kā resurss vides izglītības apguvē”.
Projekts tiek realizēts ar mērķi, izveidot āra klasi kā Mācību centru, kas sagādā prieku kā skolēniem, tā
skolotājiem, kurā notiek jaunu zināšanu sniegšana un tiek apgūtas vides izglītības efektīvas metodes, iesaistot
skolēnus eksperimentēšanas un pašizglītības procesā.
Skolas pagalmu iespējams izveidot tā, lai tas stundu laikā būtu izmantojams pedagoģiskos nolūkos, integrējot
ikvienu no mācību stundām dabā.
Radoši izveidotā pagalmā un skolēnu darbošanās āra klasē veicina pozitīvas attieksmes veidošanos pret dabu un apkārtējo vidi.
Kā projekta dalībniekus uzrunājam skolas vecāku padomi un skolēnu vecākus, pedagogus, skolēnus, Ošupes
pagasta pārvaldi un ikvienu pagasta iedzīvotāju, kas labprāt brīvprātīgi atbalsta mūs ar savu palīdzību un zināšanām un piedalās projekta īstenošanas rīkotajās aktivitātēs vasarā.
Izjūtot piederībai savai skolai, dzimtajai vietai, lai mums kopīgi izdodas sakārtot apkārtējo vidi skolas teritorijā!
Mudīte Bodža, Vides pulciņa skolotāja.

Comenius Polijā
Comenius projekta „ Spēlēsim mūsu senču spēles” ietvaros no 21. līdz 25. maijam Degumnieku
pamatskolas skolēni: Viktorija Jaundzema, Elvijs Kazulis, projekta vadītāja Degumnieku pamatskolas
direktore Daiga Rubene un projekta koordinatore— svešvalodu skolotāja Ināra Kiukucāne, apmeklēja
Poliju, Jastrebie- Zdroj.
Skaista pilsēta ar skaistu parku un strūklakām.
21. maijā notika kopīgās vakariņas iepazīšanās un atkalredzēšanās prieks. Apsprieda nedēļas darba plānu.
Apmeklējām bērnu dārzu ,piedalījāmies rotaļās, pēc kā secinājām, ka visur bērni spēlē līdzīgas rotaļas,
mainās to varianti un nosaukumi.
Pēc tam tika prezentēta filma par projekta norisi visa gada garumā.
Šajā dienā notika arī koordinatoru sanāksme, kurā uzmanības centrā bija Degumnieku pamatskola no
Latvijas, jo nākamā projekta tikšanās būs Latvijā, mūsu skolā.
Vēlāk apmeklējām pilsētas Jastrebie – Zdroj vēsturisko galeriju. Skolēniem bija pārsteigums, boulinga
spēlēšana.
Interesanta bija ekskursija pa Krakovu.Apmeklējām Sv. Mariusa baznīcu, Sv. Floriana vēsturisko celtni.
Šeit Krakovā kā arhibīskaps bija kalpojis ekspāvests Jānis Pāvels .Noklausījāmies leģendu par pūķi. Pūķis ir Polijas ģerbonī.
Apskatījām sāls raktuves” Wieliczka” . Tās ir ne tikai sāls raktuves, bet tā ir vesela pilsēta pazemē. Te
atrodas sāls ezeri, veikali un restorāni, dziednīca, kā arī muzejs, kas atgādina par smago sāls ieguves darbu.
Pats iespaidīgākais šeit bija ogļu raktuves apmeklēšana. Šīs ir pašas vecākās ogļu raktuves Polijā. Tās
atrodas vairāk nekā kilometru pazemē. Pirms došanās mūs aprīkoja ar speciālu ekipējumu un izmērīja asinsspiedienu. Gājiens
bija grūts. Bija arī karsti. Apskatījām kā notiek ogļu ieguve. Tas
ir bīstams un smags darbs, ir iespējama eksplozija, jo šeit ir metāna gāze. Ārā iznācām nosmērējušies un noguruši. Par to
mums tika piešķirts ogļraču sertifikāts. Projekta noslēgumā
sniedza koncertu bērnudārzs. Projekta dalībnieki saņēma piemiņas dāvanas. Sakām paldies Polijai par viesmīlību un gaidām
visus projekta dalībniekus pie mums Latvijā septembrī.
Comenius projekta koordinatore Ināra Kiukucāne.

Zēnu vokālais konkurss „AIVIEKSTES LAKSTĪGALAS 2013”
Š.g. 27.aprīlī, visas dienas garumā notika, nu jau ikgadējais J.Zābera piemiņai veltītais zēnu vokālais konkurss „Aiviekstes lakstīgalas 2013”. Uz Meirānu Kalpaka pamatskolu „salido” dziedātāj
putnēni no visas Latvijas, pieskandinot ar akadēmiskās mūzikas žanru izpildītām dziesmām, skaistos Aiviekstes krastus.
Konkurss tiek sadalīts vairākās kārtās, atbilstoši zēnu vecumposmiem. Tas sākas ar atklāšanu, uzrunu, un profesionālu mūziķu - žūrijas iepazīstināšanu, kuras sastāvā ir 4 cilvēki. Konkursam ir jāsagatavo 3 dziesmas. Vienaa capella(bez pavadījuma) variantā, otra- ar pavadījumu, un trešā- rezerves dziesma, ko pieprasa žūrija. Kā pirmie uzstājās no 6-8 gadus veci zēni, otrajā kārtā no 9-11 gadiem, tālāk no 12-15 gadiem un konkursu noslēdza jaunieši no 16-18 gadiem.
Šajā konkursā, mūsu Degumnieku pamatskolu pārstāvēja un vienīgais no Madonas novada bija 5.klases skolnieks
Ralfs Bormanis ar savu vokālās mūzikas skolotāju Inetu Strodi. Viņi uzstājās otrajā kārtā, kurā bija vislielākā
konkurence, jo šajā vecuma grupā dziedāja 16 zēni. Konkurence nopietna, jo vairākums zēnu apmeklē un mācās
Mūzikas skolās. Konkurentu vidū, tika pārstāvēti arī Rīgas Doma zēnu kora individuālie , jaunie dziedātāji ar saviem koncertmeistariem un diriģentiem. Mūzikas skolotāja Ineta, šīs jomas veiksmīgi apvieno un pierāda, ka arī
mums patīk mūzika, protam dziedāt un viens otru atbalstīt. Abiem bija pārliecība par savu dziedājumu, skanējumu
un savām spējām, pirmo reizi kopā uzstāties, tik nopietnas auditorijas priekšā. Turējām īkšķus un ticējām, ka Ralfam ar skolotāju Inetu viss izdosies lieliski.
Konkurss noslēdzās ar šim pasākumam veltītu dziesmu: „Aiviekstes lakstīgalu himna”, ko izpilda visi dalībnieki. Šīs
kopdziesmas koncertmeistares loma tika uzticēta, mūsu skolotājai Inetai. Un tad jau ilgi gaidītais mirklis - laureātu apbalvošana. Ralfs ar skolotāju Inetu tika ievēroti un pamanīti. No žūrijas pārstāvjiem saņēma laba vēlējumus
un apsveikumus. Ieguva vienu no trīs Jāņa Zābera fonda simpātiju balvām- biļetes uz Latvijas Nacionālās operas
izrādi „Dauka”, žūrijas specbalvu nominācijā” Veicināšanas balva”, arī Degumnieku pamatskolas administrācijas
sarūpēto „Pateicības balvu” par piedalīšanos konkursā.
Ralfs bija ļoti priecīgs un gandarīts par gūto pieredzi. Atziņa pēc konkursa, ka dziedāt var ar emocijām un ķermeni , vēstot klausītājiem dziesmas tekstā pausto domu.
Šim konkursam gatavojoties, viss tika darīts ar prieku un neatlaidību. Individuālā muzicēšana pēc stundām, kopīgi
meklējot, atlasot un mācoties atbilstošās dziesmas. Paldies, vēlos teikt skolotājai Inetai par ieguldīto darbu un
laiku, par neizsmeļamo enerģiju, ko sniedz un dāvā bērniem, kopīgi dziedot un muzicējot.
Paldies, arī Degumnieku pamatskolas kolektīvam un administrācijai, par doto iespēju piedalīties konkursā
„Aiviekstes lakstīgalas 2013”. Liels, Paldies, direktorei Daigai Rubenei ar ģimeni par atbalstu, līdzās būšanu Ralfam tik nozīmīgā pasākumā.
Lai visiem - saulains un piedzīvojumiem bagāts vasaras brīvlaiks!
Ralfa mamma, Vineta Bormane

9.klases izlaidums
15.06. 2013. plkst.18:30
Degumnieku pamatskolas aktu zālē.
Laipni aicināti!

No 9. Klases audzēkņu eksāmena darbiem:
Sasniegumi ir daļa no mūsu dzīves. Katram cilvēkam ir kāds sasniegums. Tas ir mūsu pieredzes,
gribasspēka un darbaspēju nopelns. Sasniegumi ir dažādi, tāpat kā mēs. Sasniegumi izpaužas visās
dzīves jomās.
Uga Sproģis.

Pamatskolā mācoties, turpināju attīstīt sportiskās spējas. Gadu gaitā izmēģināju daudz ko jaunu,
piemēram, boksu, kikboksu, pludmales volejbolu, motosportu un citus sporta veidus.
Ja nākotnē būs gribasspēks, būs arī panākumi, un kāds noteikti to respektēs.
Nils Iesaliņš.

Katram cilvēkam pasaulē vajag savu dzīves vietu, lai varētu justies labi un būtu prieks dzīvot. Pasaule ir pietiekami liela, lai katram tajā būtu savs dzīves laukums.
Gatis Balodis.

Es jūtos brīvs tad, kad rakstu dzejoļus, par kuriem neviens nezin. Tā ir mana brīvība, kurā es izpaužu visas savas emocijas. Kad rakstu, tad laiks apstājas, un tas man ļoti patīk.
Ardis Liģeris.
Mans interesantākais sasniegums bija piedalīties Degumnieku hokeja turnīrā. Laukuma atklāšanā
es guvu pirmo vietu, soda metienos iemetot visus trīs punktus. Ik nedēļu norisinājās hokeja spēles,
kurās es ar savu komandu piedalījos. Tas bija gan jautri, gan aizraujoši. Es un mani draugi saņēmām
pateicību par palīdzību hokeja laukuma iekārtošanā un uzkopšanā. Tas bija mūsu sasniegums.
Tomēr mans lielākais sasniegums, pamatizglītības atestāta iegūšana, vēl priekšā.
Mārtiņš Vanags.
„Pasaule ir liela, tur katrs savu daļiņu var atrast. „(R. Blaumanis)
Meklējot savu daļiņu, dzīve var uzlikt pārbaudījumus, kas varētu būt tik grūti, ka gribas padoties. Cīnieties un tiecieties pēc tās, tikai savos meklējumos neizjauciet kāda cita mērķi, jo tas var dārgi maksāt.
Elvis Rauza.

Manas domas daudziem var likties nepareizas vai nepieņemamas, bet mani tas neinteresē, jo esmu tik brīvs, cik brīvs es vēlos būt, un neviens nevar mainīt manu viedokli, jo šī ir mana uzskatu brīvība. Reizēm brīvību vajag iesprostot krātiņā, bet tā tik un tā cenšas izlauzties uz āru. Es lasītājam
novēlu būt brīvam kā putnam!

Indulis Stalīdzāns.

Mācību līdzekļu saraksts 2013./2014.m.g. Degumnieku pamatskolā.
2.klasei

3.klasei

LATV.VAL. - 5 līniju burtn.2.kl., 2 rūtiņu klades
MATEMĀTIKA - 5 rūtiņu burt. zīmuļkrāsas, parastie zīmuļi,
dzēšgumija, zīmuļu asināmais.
SOC.ZIN. – rūtiņu burtnīca
VIZ.MĀKSLA - Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa, krītiņi, aplikācijas papīrs, priekšauts
ROKDARBI - Diegi, audums, dzija, šķēres, adatas, līmes zīmulis,
PVA līme, nospiesti dabas materiāli
MŪZIKA – Nošu burtnīca
SPORTS - Sporta čības zālei, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms, slēpošanas tērps.

LATV.VAL. - 1 biezā, 1 plānā rūtiņu klade, 8 līniju burtnīcas 3.klasei
MATEMĀTIKA - 6 rūtiņu burt, lineāli 20cm, 30 cm gari, trijstūris
(mazs), parastie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais
SOC.ZIN. – A4 lapas, ātršuvējs
VIZ.MĀKSLA - Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa,
krītiņi, aplikācijas papīrs, priekšauts
ROKDARBI - Diegi, audums, dzija, šķēres, adatas, līmes zīmulis, PVA
līme, nospiesti dabas materiāli
MŪZIKA – nošu burtnīca
SPORTS - Sporta čības zālei, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms,
slēpošanas apģērbs

4.klasei

5.klasei

LATV.VAL. - 6 līniju burtn.4.kl.2 rūtiņu klades(biezās)
MATEMĀTIKA – 6 rūtiņu burt., lineāls 20cm trijstūris, cirkulis,
parastie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais
DABAS ZINA. – kontūrkartes sākumskolai
VIZ.MĀKSLA - Zīmēšanas albums, otiņas(dažādu lielumu – saru
otas un akvareļotas), guaša krāsas(noteikti balto krāsu), lupatiņa,
krītiņi, aplikācijas papīrs, priekšauts
ROKDARBI - Diegi, audums, dzija, šķēres, adatas, līmes zīmulis,
PVA līme, nospiesti dabas materiāli, paliktnis galdam
MŪZIKA – nošu burtnīca
SPORTS - Sporta čības zālei, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms, slēpošanas tērps
ANGĻU VAL. – ‘’Family and Friends’’ – DB 2. daļa – Oxford,
2009

6.klasei
LATV.VAL. - 4 līniju burtnīcas, 2 biezās klades,
MATEMĀTIKA – rūtiņu klade biezā, 3 rūtiņu burtnīcas, transportieris,
Lineāls, Cirkulis, zīmuļi.
DABAS ZINA. –rūtiņu burtnīca
VIZ.MĀKSLA - Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa,
krītiņi, dzēšgumija, zīmulis
MŪZIKA –turpina nošu burtnīcu
SPORTS - Sporta čības zālei, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms,
slēpošanas tērps
ANGĻU VAL. – New Opportuinities. Elementary(sarkana) DB, 1 līniju
burtnīca, pierakstu klade
SOC.ZINĪBAS. – rūtiņu klade
MĀJTURĪBA - Meitenēm audums izšūšanai, 5 adāmadatas, dzija zeķei
KRIEVU VAL. - Līniju burtnīcas klade , Darba burtnīca
‘’ЗДРАВСТВУЙБ ЭТО Я!’’
VĒSTURE - Plānā rūtiņu klade. Ātršuvējs ar kabatiņām darbiem.

LATV.VAL. - 4 līniju b., 2 biezās klades,
MATEMĀTIKA – biezā rūtiņu klade ,3 rūtiņu burtnīcas, transportieris,
lineāls, cirkulis, zīmuļi
DABAS ZINA. – rūtiņu burtnīca
VIZ.MĀKSLA - Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa, krītiņi,
dzēšgumija.
MŪZIKA - nošu burtnīca
SPORTS - Sporta čības zālei, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms,
slēpošanas tērps
ANGĻU VAL. - līniju burtnīca, klade.
SOC.ZINĪBAS. –rūtiņu klade
MĀJTURĪBA (meitenēm) – tamboradata Nr. 3., gaiša dzija, lāpāmā adata,
audums izšūšanai, mulinē diegi, priekšauts, rūtiņu klade

7.klasei
LATV.VAL. - 4 līniju burtnīcas, 2 biezās klades
MATEMĀTIKA – rūtiņu klade biezā, 3 rūtiņu burtnīcas, transportieris,
Lineāls, Cirkulis, zīmuļi.
VIZ.MĀKSLA - Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa, krītiņi,
dzēšgumija, zīmuļi
MŪZIKA – rūtiņu klade, nošu burtnīca
SPORTS - Sporta čības zālei, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms, slēpošanas tērps.
ANGĻU VAL. - New Opportuinities. Elementary(sarkana) DB, pierakstu
klade.
SOC.ZINĪBAS. –rūtiņu klade
MĀJTURĪBA - Meitenēm audums, diegi izšūšanai, adatas, 5 adāmadatas,
dzija cimdiem
KRIEVU VAL. - Darba burtnīca ‘’ЗДРАВСТВУЙБ ЭТО Я!’’
Līniju burtnīca, klade
VĒSTURE - Plānā rūtiņu klade. Ātršuvējs ar kabatiņām darbiem.
ĢEOGRĀFIJA - Rūtiņu klade ,ātršuvējs, kontūrkartes, pasaules atlants,
krāsu zīmuļi
BIOLOĢIJA - Biezā rūtiņu klade( visiem gadiem) A4 mape- ātršuvējs

8.klasei
LATV.VAL. - 4 līniju b. 2 biezās klades, Ātršuvējs ar 20 kabatiņām
MATEMĀTIKA – rūtiņu klade biezā, 3 rūtiņu burtnīcas, transportieris,
Lineāls, Cirkulis, zīmuļi.
VIZ.MĀKSLA - Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa, krītiņi, dzēšgumija, zīmuļi
MŪZIKA – iesāktā rūtiņu klade, nošu burtnīca
SPORTS - Sporta čības zālei, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms.
Slēpošanas tērps
ANGĻU VAL. - New Opportuinities. Elementary(zila) līniju burtnīca,
klade
SOC.ZINĪBAS - rūtiņu klade
MĀJTURĪBA - Meitenēm - rūtiņu burtnīca, garās adāmadata dzija
vestei, Izšūšanai -adatas, audums, diegi
KRIEVU VAL. - „Просто по руски” Darba burtnīca - 2.m.g.2. daļa
Retorika A.
VĒSTURE - Plānā rūt.klade. A4 mape
ĢEOGRĀFIJA - Rūtiņu klade, ātršuvējs, kontūrkartes, pasaules atlants,
krāsu zīmuļi
BIOLOĢIJA - Rūtiņu kladi turpina, A4 mape
ĶĪMIJA - Rūtiņu klade, A4 mape
FIZIKA - Rūtiņu klade, darba burtnīca - Šilters ,„Fizika 8. klasei”

9.klasei
LATV.VAL. - 4 līniju b. 2 biezās klades, Ātršuvējs ar 30 kabatiņām MATEMĀTIKA 2 rūtiņu klades biezās 3 rūtiņu burtnīcas, uzstūris lineāls 20 cm Cirkulis
transportieris 2 zīmuļi
VIZ.MĀKSLA - Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa, krītiņi, dzēšgumija, zīmuļi
MŪZIKA – iesāktā rūtiņu klade, nošu burtnīca
SPORTS - Sporta čības zālei, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms. Slēpošanas
tērps
ANGĻU VAL. -- New Opportuinities.Pre – Intermediate – Darba burtnīca(zilas)
SOC.ZINĪBAS - rūtiņu klade
MĀJTURĪBA - Meitenēm - Audums izšūšanai, šūšanai ,šujamā adata, smalkā
tamboradata ,tambordiegs
KRIEVU VAL. - „Просто по руски” 3.m.g.darba burtnīca,
līniju burtn., klade
VĒSTURE - Plānā rūtiņu klade. Ātršuvējs ar kabatiņām darbiem
ĢEOGRĀFIJA - Rūtiņu klade, ātršuvējs, kontūrkartes, pasaules atlants,
BIOLOĢIJA - Rūtiņu kladi turpina, A4 mape
ĶĪMIJA - Turpina Rūtiņu kladi, A4 mape
FIZIKA - Rūtiņu klade

Ārpusstundu aktivitātes un sasniegumi Degumnieku pamatskolā no marta līdz maija beigām

Aktivitāte

Piedalās

Sasniegumi

Skolotājs

Sākumskolas starpnovadu
4. klases olimpiāde matemātikā

Megija Elena Litke

3. vieta

M. Bodža

Sākumskolas starpnovadu
4. klases olimpiāde matemātikā

Jānis Toms Litke

I.Strode

Krievu valodas olimpiāde 6. klasei.

Megija Rauza

I.Kiukucāne

Starpnovadu sporta olimpiāde

7. – 9. klasēm

9. vieta

E. Zaube

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 6. -7.
klasēm

Megija Rauza
Hārdija Kristiāna Nagle

1.vieta
atzinība

M. Šķēls

Informātikas starpnovadu olimpiāde 6.- 7. klasēm „Animāciju filmu konkurss”

Vendija Strode

1.vieta

I.Strode

Starpnovadu dambretes turnīrs

Džuljeta Delfina Broka

3. vieta

M. Mozais

Dambretes turnīrs Gulbīša vsk.

Ričards Strods,
Mareks Gutāns,
Viktors Serečenko
Linda Stepaņenko

1.vieta
2. vieta
3. vieta
4. vieta

M. Mozais

Gatis Balodis, Nils Iesaliņš, Elvis Rauza,
Pauls Bārbals, Ričards Strods,
Arnis Krēsliņš, Jānis Šķēls
Ralfs Bormanis

Pateicība

Vizuāli un vizuāli –plastiskās mākslas konkursas„Kur saulīte rotājās?”
„Aiviekstes lakstīgalas”

M. Šķēls
Veicināšanas
balva, J. Zābera
specbalva
balvā 24 kg
papīra

I.Strode

Zaļās jostas Makulatūras vākšanas konkurss

Degumnieku pamatskolas vides pulciņš
sadarbībā ar skolas bibliotēku

Zaļās jostas Bateriju vākšanas konkurss

Degumnieku pamatskolas vides pulciņš

Mācību olimpiāde sportā- 15.03.13

R.Strods, J.Harhordins, J.Šķēls,
N.Iesaliņš,M.Bremšmits, M.Vanags,
B.Vanaga, V.Jaudzema, H.K.Nagle,
A.Krēsliņš, V.Strode,A.Upeniece,

9vieta no 19
komandām

E. Zaube

Prezentācija ‘’Organizētie pasākumi Degumnieku pamatskolā un pulkv.O.Kalpaka dzimtas
mājās Liepsalās’’
Starpnovadu tautas deju koncertā ’’Tiekamies
dejā’’

Skolas līdzpārvaldei—M.Rauza, V.Strode,
.Juško, R.Eglīte, V.Jaudzema, H.K. Nagle,
V.Serečenko
1.-4., 5.-9.kl. tautas deju kolektīviem

Atzinība

E.Zaube

Vides izglītības programma ‘’Izzini mežu’’.

Vides pulciņa dalībnieki: K.Kruglova,
E.A.Ločmele,J.Radziņa,S.Slavika,
A.Stalīdzāns, R.Zondars ,
I.Lūsis,K.Strods
Vides pulciņš un 5. kl. Skolēni: A.Bonda,
D.Dreimanis, D.J.Gutāns, T.Jaudzems,
R.Bormanis

Zeļļu diploms

Madonas novada bērnu un jauniešu teātra
svētki 18.05.13

E.A.Ločmele, R.Zondars, A.Stalīdzāns,

Pateicība

D.Kalniņa

‘’Dzied un dejo pirmskolās- Dungojam kopā’’

5-6 gadīgo bērnu grupiņa

Pateicība

Tautas deju festivālā ‘’Latvju bērni danci veda’’
Krāslavā

1.-5.kl. deju kolektīvs

Pateicība

D.Kalniņa
I. Strode
D.Rubene

Meža dienas

M. Bodža
D. Kalniņa
M. Bodža

Pateicība

D.Rubene

M.Bodža
M.Bodža, Z.Juste

I.Lūsis, K.Kruglova, S.Slavika,
Dž.Broka, L.Stepaņenko,
I.Stepaņenko, L.Kalniņa, J.Litke,
M.E.Litke, M.Šķēls, D.Dreimanis

…atrast laiku bērna vasaras aktivitāšu plānošanai.
Neorganizēts bērnu brīvais laiks veicina nelaimes.
Strādāt ir vērtīgi! Darbs jaunietim spēj sniegt ļoti daudz pozitīvā, turklāt nopelnītā nauda šeit nebūt nav vienīgais labums. Nākamais vērtīgākais ieguvums ir bērna pašvērtības celšanās. Īpaši to veicina darbi un pienākumi,
kuros var gūt acīmredzamu vai taustāmu rezultātu. Tas var būt, piemēram, sakopts parks, pagatavots putnu būris,
apstādīts/izravēts dārzs. Šādu darbu darīšana sniedz jaunietim apliecinājumu – esmu vērtīgs, spēju ko paveikt,
radīt.
Vēl viens būtisks ieguvums no strādāšanas – īsta darba pieredze, sapratne par darba attiecībām un organizētu laiku. Bērnā veidojas skaidra kopsakarības izpratne par naudas plūsmu, ienākumiem un izdevumiem. Būtiska piezīme – vecākiem vajadzētu ļaut bērnam nopelnīto naudu tērēt viņa sapņu realizēšanai. Protams, vecāks jebkurā gadījumā ir konsultants, kur naudu lietderīgāk iztērēt.
Kur strādāt? Padomju laikos kad augu es, darbu varēja atrast vienmēr – kolhozā tevi vienmēr gaidīja kāda biešu
vaga. Šobrīd situācija ir sarežģītāka – Latvijā ir piektais augstākais bezdarba līmenis ES un augstākais jauniešu
bezdarba līmenis Baltijas valstu vidū. Bet lai šis fakts neliek nokārt degunu, jo – kas meklē, tas atrod. Kur tad
meklēt?
- Vispirms ir vērts sazināties ar savu pašvaldību un vaicāt pēc darba iespējām
- Ja tas nav pagūts šajā pavasarī (parasti par jauniešiem piemērotiem vasaras darbiem jāsāk interesēties jau martā,
aprīlī), tad ieteicams nākamgad sekot līdzi lielo uzņēmumu jauniešu vasaras darba vakancēm
3. Vecākiem jāveicina bērnu radoša un aktīva atpūta. Pat, ja Tavs bērns, Tavuprāt, jau ir liels un Tev šķiet, ka
viņš visu spēj atrast pats, piesakies palīgos viņa vasaras aktivitāšu plānošanā un meklēšanā. Reizēm bērni pat baidās ieminēties, ka vēlētos, piemēram, apmeklēt kādu nometni, jo zina, ka ģimenei nav liekas naudas. Pastāsti viņam par ģimenes iespējām!
Bez šaubām, tas ir lieliski, ja Tavam bērnam ir iespēja vasarā apmeklēt kādu nometni – nometnes ne tikai izglīto
un bagātina bērnu personību, paplašina redzesloku un ir foršs tusiņš ar jauniem draugiem, bet arī māca patstāvību
Vasarā ir jāatrod laiks, ko veltīt savu un bērna attiecību stiprināšanai. Par pusaudžiem mēdz teikt, ka viņi
vecākus labāk grib redzēt ejam, nekā nākam. Tomēr tā gluži nav. Reiz par šo tematu izvērsu sarunu ar kādu 13
gadus vecu meiteni, vaicājot, ko viņa gribētu darīt vasarā. Meitene atbildēja, ka vēlētos atpūsties kopā ar ģimeni.
Un uzskaitīja pavisam vienkāršas, jaukas izklaides – apceļot Latviju, aiziet uz kino, aizbraukt uz Jūrmalu un tamlīdzīgi.
Tātad jaunieši vienkārši vēlas būt kopā, saņemt vecāku nedalītu uzmanību – jā, arī šajā vecumā! Vasara ir
laiks, kad mammām un tētiem ir uz brīdi jāapstājas, jāpārtrauc nebeidzamais skrējiens pa apli, ko veido
darbs, ēst gatavošana, mājas uzkopšana un atkal darbs. Lielāka putekļu kārta grāmatplauktā neko nozīmīgu nemainīs, taču mūžīgā aizņemtība Tavās un bērna attiecībās gan. Paskat, cik Tavs bērns ir jau liels!
Materiāls no e-klases apkopoja E.Zaube

Makulatūra
2012./2013.m.g. Degumnieku pamatskolā aktīvi tika vākta makulatūra. No 337 skolām rezultātā
mēs ierindojāmies 12. vietā. Bija brīži , kad bijām pat ceturtie. No Degumniekiem kopā tika aizvesti
4783 kg makulatūras. Tas ir 90,245 kg uz vienu skolēnu. Aktīvākais skolnieks makulatūras vākšanā Mārtiņš Šķēls . Daudzi pagasta ļaudis palīdzēja un atsaucās mūsu aicinājumam „Klānu vēstīs”, nest
makulatūru skolai. Paldies visiem , kas deva savu artavu un palīdzēja mums sasniegt šādu rezultātu .
Vislielākais paldies mums jāsaka NBS arhīvam.
Informāciju sagatavoja bibliotekāre Dace Kalniņa

Augļi un dārzeņi savai skolai!

Cienījamie, vecāki! Vasaras un rudens periodā organizējam augļu un dārzeņu vākšanas akciju. Ja jūsu dārzā ir bagātīga augļu un dārzeņu raža, ja pašiem pietiek un ir
vēlēšanās padalīties—lūdzu sazinieties ar skolas pavārīti Skaidrīti . Telef.22409555

