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Skolas Avīze

Skolas Avīzes radošā darba grupa
Edgars Feldmanis - redaktors
Santa Skromane - redaktore
Severīns Kaužēns - aptauju veidotājs
un apkopotājs
Annija Rutkovska - skolotāju reportiere
Laila Zaretoka - skolotāju reportiere
Kristiāna Gorlova - skolēnu reportiere
Una Grīsle - skolēnu reportiere
Alise B. Boičenko - radošie raksti
Sandis Kallions - palīgs

Pa kreisi, pirmā rinda—Edgars Feldmanis
Pirmā rida, otrā no kreisās puses—
Kristiāna Gorlova
Pirmā rinda, otrā no labās puses—
Annija Rutkovska
Pa labi, pirmā rinda—Santa Skromane
Pa kreisi, otrā rinda—Severīns Kaužēns
Otrā rinda—Una Grīsle
Otrā rinda, pa labi—Sandis Kallions
Vēlam priecīgus Ziemassvētkus un
panākumiem bagātu
Jauno 2015.gadu!

Pārsteiguma laiks...
Nu, ir tas laiks klāt,
Kad lampiņas uz logiem var kārt.
Ar baudu mandarīnus ēst,
Un dāvanas jau vaļā plēst.

Redaktoru pateicība par Skolas
avīzes Nr. 3. izveidi un sadarbību Tālivaldim Mežim, Irīdai
Morozovai, Sigitai Zeltiņai Bukovskai, Daigai Vaitniecei!

Ar prieku bērni šos svētkus svin,
Un meitenes jau sniegbaltītes bizītes pin.
Bērni jau pa sniegu vārtās,
Bet zēni tik tai sniegā bļaustās.

Jaunumi šajā numurā:
- Iepazīsimies ar Skolas
avīzes darba grupu.
- Intervija ar skolotāju
Kamēr bērni laukā trako,
S.Zeltiņu– Bukovsku.
Tikmēr vecākie pie loga stalko,
- Aptauja ar skolēniem
Ko tie bērni tur laukā karo,
par mācīšanos.
Par sniega priekiem vien tik prāto.
- Intervijas ar skolēniem
par Ziemassvētku svinēšanu.
Ienākot pa durvīm iekšā,
- Info no Skolas padomes
Ziemassvētku galdu jau redz priekšā.
sēdes.
Skaistās dāvanas jau rokā viesiem,
Prieku un smaidu dāvinām mēs visiem! - Par labdarības akcijām
un pasākumiem u.c.
(Autore Diāna Lesa 7.a)

Intervija ar skolotāju
Sigitu Zeltiņu- Bukovsku
1)Kādu priekšmetu Jūs pasniedzat?
Es mācu sākumskolas klases. Pašreiz
audzinu 1.klasi, pasniedzu latviešu
valodu, matemātiku, dabas zinības,
ētiku, sociālās zinības, rokdarbus, vizuālo mākslu un klases stundu, kā arī
vadu četras grupas skolas deju kolektīvā "Pasaciņa": 1.klase, 2.klase, 3.-4.
un 5-6.klase.
2)Cik ilgi Jūs strādājat šajā skolā?
Šajā skolā es strādāju no
2007./2008.m.g., bet pedagoģijā jau
strādāju no 1993./1994.m.g.
3)Par ko Jūs sapņojāt kļūt bērnībā?
Līdz 5.klasei es sapņoju kļūt par bērnudārza audzinātāju, bet pēc tam - par
skolotāju.
4)Kādi ir Jūsu hobiji?
Man ļoti patīk rokdarbi (mācījos par
mājturības skolotāju), izšuju, adu u.c.
Patīk dejot un sportot.

5)Kāpēc Jūs izvēlējāties
šo profesiju?
Man ģimenē un rados ir
daudz skolotāju, un man patīk darbs ar bērniem. Īpaši
patīk strādāt sākumskolas
posmā, jo tur nav divu vienādu dienu, tēmas mainās,
priekšmeti mainās. Darbs ir
ļoti radošs. Esmu arī strādājusi ar pamatskolu un vidusskolu.
6)Kādi ir Jūsu skolas laika
iecienītākie priekšmeti?
Man ļoti patika un padevās
matemātika un mājturība.
Patika arī ritmika (dejoju no
3 gadu vecuma), sports
(trenējos lielajā tenisā 7 gadus un nedaudz daiļslidošanā) un padevās zīmēšana
(bieži manus darbus ņēma
izstādēm, bija arī uz žurnāla
"Zīlīte" vāka).

Skolotāja Sigita Zeltiņa - Bukovska
Izsludinām konkursu! Skolas Avīze vēlas mainīt nosaukumu, lūdzam jūsu palīdzību un idejas. Nosaukumam jābūt kodolīgam un īsam, ne vairāk kā divi vārdi. Idejas sūtīt uz skolasavize@gmail.com.
Labākajam ideju autoram balva no Skolas Avīzes redaktoriem!!!

Labdarības akcijas
No 1.-15.decembrim skolā norisinājās vairākas labdarības akcijas:
Akcija „Eņģeļi pār Latviju!”
Skolas skolēni ziedo naudu, kas tika
nodota ziedot.lv. Savāktie līdzekļi
kopā 109,62 euro nodoti bērniem ar
īpašām vajadzībām. Palīdzēsim Līgai
Samantai (16 gadi), Adriai (1 gads 7
mēneši), Timofejam (7 gadi), Ancei
(5 gadi). Kopā ir nepieciešami 47 302
eiro, lai viņiem palīdzētu.

Akcija „Dāvināt prieku!”
Bērni bija aicināti no
1.-15.decembrim nest Daigai
Vaitniecei kancelejas preces,
rotaļlietas, grāmatas, saldumus
utt.. Atnestās preces 16.decembrī
izdalīs skolas maznodrošinātajiem skolēniem. Tiks palīdzēts
24 skolēniem.
Brīvprātīgajā darbā piedalās 8.A
klase un skolotāja Vita Ozola.
Apdāvinās skolēnus līdz
5.klasei. Dāvanas ir atnesuši 7.c,
8.b, 9.a un sākumskolas klases,
vēl turpina nest. Neizdalītās
dāvanas tiks vestas uz sociālo
dienestu (Rēznas ielā)!

Ziemassvētku kartiņu
akcija
No 1.decembra līdz
12.decembrim jebkurš tika
aicināts uzzīmēt vai uzrakstīt Ziemassvētku kartiņu.
7.a klases kartiņas tika pārdotas, un iegūtie līdzekļi
tika ziedoti labdarībai.

Ziemassvētku tirdziņš
15.decembrī skolā norisināsies Ziemassvētku tirdziņš, pēc 2.,3.,4.
stundas aktu zālē. Visi tirgotāji ir aicināti piedalīties tirdziņā ar paštaisītiem gardumiem, rotaslietām utt. Nominēs trīs labākos pārdevējus pēc šādiem kritērijiem: ‘’Garšīgākais našķis’’, ‘’Labākais galda
noformējums’’, ‘’Labākais pārdevējs’’. Žūriju pārstāvēs 8.a klases
skolēni un sociālā pedagoģe D.Vaitniece.
Skolēnu aptauja - ‘’Kā es mācos’’
Piedalījās dažāda vecuma skolēni.
1)Ko jūs darāt, lai uzlabotu sekmes?
Mācos - 59%
Laboju sliktās atzīmes - 26%
Nedaru neko - 15%

3)Vai jūs esat apmierināts ar
savām sekmēm?
Jā - 44%
Nē - 56%

4)Vai jūs gribētu saņemt
pirmā semestra diplomu par
labām sekmēm mācībās?
Jā - 82%
Nē - 18%

2)Vai jums kāds priekšmets ir nesekmīgs?
Jā - 18%
Nē - 82%
 Kas jauns skolā iegādāts:
Ziemassvētku balles
Skolas Padomes sēde #Nr.2.
 80 krēsli
konkursā
12.12.2014.
Galvenie pārrunātie jautājumi:
 Pabeigts projekts "Skolas bruģis"
“Dīva
un
Džentelmenis”
 Ieteikumi par "Atvērto durvju
 tautastērpi deju kolektīvam
nominēja - Patrīciju un Jāni
dienu" skolas otrajā pusgadā.
 handbola vārti
no 9.c klases. Pateicoties
 Kā efektīvāk izveidot vecāku
 grīdas tīrīšanas aparāts
viņu atraktivitātei un
pieteikumu, tiekoties ar skolotājiem,
 digitālās klavieres
Atbalstītājiem!
kā arī aicināt pašus skolēnus, tādējādi
 3 televizori
Ziemassvētku luga
uzlabojot komunikāciju starp šīm trim

aizkarus
un
žalūzijas
aktu
zālei
“Ziemeļbriežu
stāsts par...”
pusēm - skolotāji, skolēni un vecāki.
17. decembrī
 mācību grāmatas, dienasgrāmatas
uc.
15.30 5.-7. klasēm
Adrija Petenova 1.a
17.30 8.-12. klasēm
Adelīna Aleksejeva 9.B
Beāte Štele 8.c
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