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Sveiki, vasarīgie lasītāji!

 Aprīļa un maija gaviļnieki.
 Sveiciens Pēdējā zvanā 9. un
12. klasei!
 9. un 12. klases skolēni ar
labām un teicamām
sekmēm.
 9. un 12. klases skolēnu
sasniegumi.
 Iepazīstam Eiropu!
 Angļu valodas olimpiāde.
 Meža dienas Rugāju novada
vidusskolā.
 Meža diena sākumskolā.
 1. klases ekskursija.
 Konkurss „Mazais
prātnieks”.
 Holandieši dāvā skolai
jaunas lietas.
 11. klase dodas uz Zelta
Zivtiņas pusfinālu Valmierā.
 Rugāju novada vidusskolas
252. mazpulka jubileja.
 Sandas vaļasprieks – teātris
un darbošanās „Zibšņos”.
 Denisa uzvara.
 Instruktore motivē
jaunsargus.
 Labais vairo labo…
 Pavasara olimpiāde.
 Anekdote.
 Balvu peldbaseins.
 Māmiņu dienas pasākums
pirmskolā.
 Projektā Comenius+ gūtā
pieredze Maltā.
 Joki.
 Latvijas skolēnu domrakstu
pērles.
 4. klases skolēnu dzejoļi.

Pat grūti noticēt, ka 9. un
12. klasei jau pagājis Pēdējais
zvans ar ļoti būtiskiem un
neaizmirstamiem notikumiem:
audzinātāju atvešanu uz skolu,
lielisko pasākumu skolas zālē un
pēc tam ar izklaidēm.
Vēlu veiksmi 9. un 12.
klases skolēniem būtiskajos
skolas absolvēšanas eksāmenos,
dažiem eksāmeniem jau jāgaida
rezultāti…
Pārējām klasēm vēl
pavisam nedaudz palicis no
maija mēneša, lai rakstītu, labotu pēdējos darbus, kuri būtiski
ietekmēs semestra un mācību gada vērtējumus.
Pie durvīm jau klauvē Nomināciju pasākums, tāpēc šis
ir īstais laiks padomāt par mācību gada laikā paveikto.
Galvenais nav nauda, kuru daudzi saņems, bet gan gandarījums
par sasniegumiem, lepnums par to, ko vari paveikt. Protams,
nauda ir lielisks stimuls. :) Mēs varam priecāties par mūsu
Rugāju novadu, kurā ir lieliska dome, kura devusi iespēju
daudziem skolēniem apmeklēt Balvu baseinu par brīvu, kā arī
ir daudz kas cits, ko nevar nemaz saskaitīt.
Šī sleja ir īpaša ar to, ka šajā mācību gadā tā ir pēdējā. Vēlu
Jums peldēties tik
daudz,
kamēr
pirkstu gali būs
mazās rozīnītēs,
braukt ar ričuku
tik ātri, lai matos
plīvo
vējš.
Atrodiet
kādu
jaunu, sirdi aizraujošu vaļasprieku vai jaunu nodarbošanos.
Daudzi skolēni šogad strādās vasaras darbā, lai nopelnītu savus
pirmos ienākumus, kas, manuprāt, ir lieliski. Dariet visu, lai šī
vasara būtu neaizmirstama!
Eva S.
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Aprīļa un maija gaviļnieki
No lielā visuma
Spēkus smelt.
No brīnišķās dzīves
Prieku gūt.
Ar pārbaudījumiem tiekoties
Gudrākam, stiprākam kļūt.
Pavasarī savus svētkus svin jaukie skolotāji: Laura Kļaviņa,
Iluta Učelniece, Ilze Dobrovoļska, Vija Lancmane, Aina Vovere, Līga
Spriņģe, Natālija Garā.
Aprīli un maiju par saviem dzimšanas dienas mēnešiem sauc - Arta
Akmene, Lauma Circene, Deniss Daņilovs, Uvis Kapteinis, Annija Romāne, Inese Loseva, Zita
Serga, Amanda Kočāne, Alise Liede, Kristiāns Arulis, Laura Zelča, Aivita Žogota, Kadrija Kočāne,
Ārija Garā, Vivita Lietuviete, Endija Garā, Matīss Apšenieks, Egija Muižniece, Marta Felicita
Sņegova, Ralfs Aleksandrovs, Daniels Plešs, Neo Markuss Sņegovs, Nauris Kononovs, Kristers
Trepša, Karīna Trimalniece.
Daudz laimes visiem gaviļniekiem vēl „Dinamīc” žurnālisti un redaktore! Prieku, smaidu
un košumu ikdienā!
Annija Romāne (12.kl.)

Sveiciens Pēdējā zvanā 9. un 12. klasei!
Ir tik grūti izbrist ziedošu pļavu,
kur zem katras smilgas sēž saules zaķi.
Ir tik viegli priecāties par zaļu zāli, zilām debesīm
un sienāžu dziesmām.
Ir tik viegli palikt. Grūti ir aiziet.
Grūti ir nolikt savu mīļāko pasaku grāmatu
plauktā.
Grūti ir noticēt savam zilajam sapnim, un nav viegli
atrast to.
/Evija Spūle/

Skolas avīzes “Dinamīc” kolektīvs sirsnīgi sveic
9. un 12. klasi Pēdējā zvanā. Īpašu paldies
vēlamies teikt 9. klases skolniecei Evai Spriņģei,
12. klases skolēniem: Annijai Romānei, Diānai
Burkai, Laumai Circenei, Denisam Daņilovam.
Veiksmi Jums eksāmenos!
“Dinamīc” kolektīvs

9. un 12. klases skolēni ar labām un teicamām sekmēm
Vidējais mācību gada vērtējums virs 9 ballēm – Amanda Kočāne (9.kl.),
Eva Spriņģe (9.kl.), Deniss Daņilovs (12.kl.)
Vidējais mācību gada vērtējums virs 8 ballēm – Annija Romāne (12.kl.)
Vidējais mācību gada vērtējums virs 7 ballēm – Alise Romāne (9.kl.), Arta
Akmene (12.kl.), Lauma Circene (12.kl.)
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9. un 12. klases skolēnu sasniegumi
Gints Kukurāns (9.kl.)
Aivis Usenieks (9.kl.)
 1. vieta izturības un spēka sacensībās. O.  3. vieta jaunsargu sacensībās Lubānā.
Kalpaka piemiņas pasākums.
 3. vieta jaunsargu sacensībās Madonā.
 2. vieta jaunsargu sacensībās Madonā.
 1. vieta O. Kalpaka militarizētajā stafetē.
 1. vieta jaunsargu sacensībās Lubānā
 Atzinība starpnovadu mājturības olimpiādē,
dalība valstī.
Gatis Trimalnieks (9.kl.)
Dāvis Akmens (9.kl.)
 1. vieta jaunsargu rudens sacensībās.
 1. vieta vieglatlētikas sacensībās krosā.
Amanda Kočāne (9.kl.)
Klinta Kočāne (9.kl.)
 2. vieta lat. val. un lit. olimpiādē.
 3. vieta O. Kalpaka atceres pasākuma
 1. vieta mājturības starpnovadu olimpiādē,
sacensībās.
dalība valstī.
 2. vieta patriotisko dziesmu konkursā.
 1. vieta starpnovadu vokālās mūzikas  2. vieta vieglatlētikas sacensībās (A stafete).
konkursā “Balsis”, reģionā 1. vieta.
 1. vieta vieglatlētikas sacensībās (B stafete).
 1. vieta konkursā “Globālās izglītības  1. vieta vieglatlētikas sacensībās krosā.
iespējas Latvijā”.
 1. vieta vieglatlētikas sacensībās 100m.
 2. vieta vizuālās mākslas olimpiādē.
 1. vieta vieglatlētikas sacensībās tāllēkšanā.
 2. vieta vieglatlētikas sacensībās (A  3. vieta vieglatlētikas sacensībās krosā.
stafete).
 2. pakāpe jauniešu deju kolektīva skatē.
 1. vieta vieglatlētikas sacensībās (B stafete).
Eva Spriņģe (9.kl.)
Astra Smirnova (9.kl.)
 Atzinība bioloģijas starpnovadu olimpiādē.  1. vieta starpnovadu vokālās mūzikas
 2. vieta krievu valodas olimpiādē.
konkursā “Balsis”, reģionā 1. vieta.
 2. vieta starpnovadu konkursā “Pazīsti savu  1. vieta vieglatlētikas sacensībās krosā.
organismu”.
 1. vieta vieglatlētikas sacensībās (B stafete).
 1. vieta O. Kalpaka militarizētajā stafetē.
 2. pakāpe jauniešu deju kolektīva skatē.
 1. vieta orientēšanās sacensībās SH grupā.
Rūta Krista Pērkone (9.kl.)
Dana Lība Tihomirova (9.kl.)
 1. vieta starpnovadu vokālās mūzikas
 1. vieta starpnovadu vokālās mūzikas
konkursā “Balsis”, reģionā 1. vieta.
konkursā “Balsis”, reģionā 1. vieta.
 2. vieta jauniešu deju kolektīva skatē.
 Dalība Latgales reģiona atklātajā angļu
valodas olimpiādē
Alise Romāne (9.kl.)
Oskars Kononovs (9.kl.)
 2. vieta jauniešu deju kolektīva skatē.
 2. vieta jauniešu deju kolektīva skatē.
Jānis Arvils Vīcups (9.kl.)
Uvis Kapteinis (12. kl.)
 3. vieta jaunsargu sacensībās Lubānā
 2. vieta vieglatlētikas sacensībās stafetē.
1. vieta O. Kalpaka militarizētajā stafetē.
 3. vieta vieglatlētikas sacensībās krosā.
Deniss Daņilovs (12.kl.)
Arta Akmene (12.kl.)
 1. vieta bioloģijas starpnovadu olimpiādē.  Atzinība bioloģijas starpnovadu olimpiādē.
 Atzinība fizikas starpnovadu olimpiādē.
 Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē.
 1. vieta starpnovadu krievu valodas  2. vieta vieglatlētikas sacensībās stafetē.
olimpiādē, 1. vieta valstī.
 2. vieta vieglatlētikas sacensībās 400m.
 3. vieta matemātikas olimpiādē.
 3. vieta vieglatlētikas sacensībās krosā.
 3. vieta ekonomikas olimpiādē.
 Dalība Latgales reģiona 6. atklātajā angļu
valodas olimpiādē.
 2. vieta vieglatlētikas sacensībās stafetē.
 3. vieta vieglatlētikas sacensībās krosā.
Arvis Boroduška (12.kl.)
Artūrs Aleksejevs (12.kl.)
 2. vieta starpnovadu mājturības olimpiādē.
 1. vieta starpnovadu mājturības olimpiādē.
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Annija Romāne (12. kl.)
Diāna Burka (12.kl.)
 Atzinība bioloģijas starpnovadu olimpiādē.  2. vieta vieglatlētikas sacensībās stafetē.
 Atzinība matemātikas olimpiādē.
Virdžīnija Vīcupa (12.kl.)
Lauma Circene (12.kl.)
 3. vieta jaunajā biologu skolā. Zaļā kārta.
 1. vietā starpnovadu skatuves runas
 2. vieta jaunajā biologu skolā. Baltā kārta.
konkursā, 2.vieta reģionā.
 3. vieta konkursā “Pazīsti savu
 2. vieta konkursā “Stūru stūriem tēvu zeme”.
organismu”.

Iepazīstam Eiropu!
6. maijā sadarbībā ar Eiropas Savienības māju
piedalījāmies projektā
„Iepazīsti Eiropu! ”. Šī iepazīšanās notika tepat Rīgā,
mums neierastā veidā. Pabijām Īrijas un Zviedrijas
vēstniecībās, skatījām mākslu pēc rekonstrukcijas
nupat atklātajā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
un dienas izskaņā Kongresu namā baudījām Eiropas
dienai veltīto koncertu „Latvija izdzied un izdejo
Eiropu”.
Īrijas vēstniecībā mūs uzrunāja pats šīs valsts
vēstnieks Latvijā Džeimss Henesijs, pārsteidzot ar ļoti
sirsnīgu attieksmi un spēcīgu rokas spiedienu ikvienam no mums. Skatījāmies īsfilmu „Your Very
Own Ireland ”, uzzinājām, ka Īrijas nacionālā krāsa ir zaļā un simbols - četrlapu āboliņa lapa, ko
nozīmītes izskatā arī saņēmām. Interesanti bija ne tikai skatīties īru dejas, bet arī pašiem pamēģināt.
Pirmo reizi klātienē aplūkojām stepa kurpes, uzzinājām, kāpēc īri dejojot tur rokas gar sāniem, bet
ļoti savdabīgi „ strādā ” ar kājām, aplūkojām ķeltu
ornamentus, bija arī garšīgas uzkodas....
Zviedrijas vēstniecībā nācās pašiem daudz runāt un
pat piedalīties konkursā, ko bija sagatavojuši
vēstniecības darbinieki. Rezidence bija plaša un skaisti
iekārtota.
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atraktīvas gides
vadībā iepazināmies ar tur izvietotajām ekspozīcijām,
pabijām jaunizveidotajā skatu laukumā uz muzeja jumta
un zem zemes esošajā izstāžu zālē, savdabīgi bija
staigāt pa stiklotu grīdu kādā no stāviem... Visa apskatei, protams, nepieciešams daudz vairāk laika.
Mēs guvām tikai ieskatu muzejā esošajās bagātībās...
Visur mūsu grupu pavadīja brīvprātīgā, tādēļ pašiem nebija jāuzmana ne laika limits, ne jādomā
ar īsāko ceļu uz apskates objektiem, varējām tiešām izbaudīt piedāvāto pasākumu programmu.
Mājup devāmies nedaudz noguruši, bet bagāti ar iespaidiem un pārdomām par dzirdēto un redzēto.
Sk. Anita Stalidzāne

Angļu valodas olimpiāde
6. aprīlī Rugāju novada vidusskolā notika skolas angļu valodas olimpiāde 5., 8. un 9. klasei.
5. klasē piedalījās 5 skolēni, starp kuriem Diāna Dārzniece ieguva 1. vietu, atzinību Līva Garbacka,
un Mārtiņš Tihomirovs. 8. un 9. klašu posmā piedalījās 9 skolēni. 1. vietu izcīnīja Aivita Žogota
(8.kl.), 2. vietu Vairis Štāls (8.kl.), 3. vietu Dana Lība Tihomirova (8.kl.) un Ritvars Dobrovoļskis
(8.kl.), atzinību ieguva Dmitrijs Daņilovs.
Uz Latgales reģiona 3. atklāto angļu valodas olimpiādi 8.-9. klases skolēniem 22. aprīlī
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā devās Dana Lība Tihomirova (9.kl.), Aivita Žogota (8.kl.), Vairis
Štāls (8.kl.). Aivita Žogota uzrādīja augstus rezultātus, izcīnot 3. vietu.
Sk. Ināra Ločmele
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Radošais spridzeklītis-Elīna Smoļaka
Mēs visi esam skolas pasākumos priecājušies, klausoties
Elīnas muzikālajos priekšnesumos, bet daudzi nezinām, ka Elīnai
piemīt arī daudzi citi vaļasprieki un talanti. Piedāvāju nelielu sarunu
ar Elīnu.
 Kad Tu sāki nodarboties ar dziedāšanu dažādās valodās?
Man vienmēr ir paticis sevi izaicināt kam jaunam. Pirmā
svešvaloda, kurā dziedāju, bija krievu valoda. Neatceros, kad sāku
dziedāt krievu valodā, bet zinu, ka tad manā stundu sarakstā vēl
nebija ieraksta krievu valoda. Ilgi nevarēju saņemties, lai dziedātu
angļu valodā, meklēju dziesmas, kas būtu piemērotas manam balss
tembram un patiktu pašai. Dziesmas franču valodā, var teikt, pie
manis atnākušas pašas, tās ieteikuši draugi, uzzinot, ka mācos franču
valodu.
 Kāpēc daudzas dziesmas ir tieši franču valodā? Kur tiek
ierakstītas dziesmas?
Piedaloties Erasmus+ vasaras nometnēs, esmu iepazinusi
jauniešus, kuru dzimtā valoda ir franču. Ir interesanti no viņiem dzirdēt atsauksmes par ierakstu,
kurā dziedu franču valodā. Ļoti novērtēju skolas sniegto iespēju mācīties franču valodu. Dziedot
franču valodā, iemācos daudz jaunu vārdu, kas papildina valodas zināšanas. Dziesmas tiek
ierakstītas skolas radio telpā.
 Kādi ir Tavi hobiji?
Brīvajā laikā cenšos darīt to, kas sagādā prieku - braucu ar velosipēdu, mācos, lai iegūtu
autovadītāja apliecību, dziedu, sportoju un veidoju skolas mājaslapu.
 Kādi ir Tavi nākotnes plāni?
Lai arī ko es darītu nākotnē, vēlos sekot savai sirds balsij, jo, manuprāt, tikai tā varu būt
laimīga, klausoties savā sirdī.
 Kā Tu nonāci līdz skolas mājaslapas veidošanai?
Kad uzsāku mācīties vidusskolā, man piedāvāja
veidot skolas mājaslapu. Ilgi šaubījos, vai jā ir pareizā
atbilde, jo pilnīgi neko no mājaslapām un to veidošanas
nesapratu. Pieņēmu izaicinājumu un tagad droši varu teikt,
ka it nemaz to nenožēloju. Šogad, 1. aprīlī, skolas
mājaslapai apritēja viens gads kopš tā ir publicēta.
 Vai ir grūti uzturēt skolas mājaslapu?
Veidojot mājaslapu, esmu skatījusies pamācības
internetā, pielietojusi savas zināšanas datorprogrammās,
mācījusies programmēšanas valodas, izmantojusi jebkuru
iespēju parādīt mājaslapu cilvēkiem, kas māk programmēt
un ir speciālisti šajā jomā, lai uzzinātu viņu viedokli, uzlabojusi mājaslapu, īstenojot profesionālu
programmētāju un Informācijas Tehnoloģiju fakultātes studentu padomus. Mājaslapu veidošana
prasa ne tikai zināšanas, bet arī milzum daudz laika. Mājaslapas nav grūti veidot, ja tas interesē un
patīk. It viss, kas tiek uztverts kā interesants un patīkams, nav grūts.
 Kas saistībā ar mājaslapu ir bijis pats vieglākais un grūtākais? Kas sniedz visvairāk
gandarījuma?
Manuprāt, sākumā visgrūtāk ir uzdrīkstēties, vēlāk ir grūti saņemties un turpināt, ja kaut
kas neizdodas, kā iecerēts. Gandarījumu sniedz spēja īstenot izvirzītos mērķus. No pirmajiem
mēnešiem, kad biju uzsākusi veidot skolas mājaslapu un daudz kas neizdevās, kā iecerēts, atmiņā
spilgti palikusi skolotājas Lauras Kļaviņas frāze, Viss būs labi, mēģināsim rīt, kas motivēja turpināt
iesākto un nepadoties. To var saukt par maģiju, bet, kad pienāca šī rītdiena, viss tiešām izdevās.
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 Kā Tu nonāci pie idejas, ka vajag piedalīties atlants.lv konkursā par bēgļu tēmu? Bija
viedoklis, ko gribējās izteikt vai pēkšņi radās iedvesma? Vai biji pārsteigta par savu
godalgoto vietu un pārstāvju ierašanos Rugājos?
Konkursu atradu interneta plašumos un nodomāju - kāpēc gan nepamēģināt? Nebiju
cerējusi uzvarēt, ja godīgi, tas nebija mans mērķis. Rakstīju, jo radās iedvesma. Ziņu portālos
pārlasīju rakstus, kas skar bēgļu tēmu, un rakstīju. Brīdī, kad uzzināju, ka esmu uzvarējusi, bija
sajūta, ka mani kāds izjoko, es nevarēju to aptvert, tas šķita pārāk neiespējami, lai būtu realitāte.
Nekavējoties zvanīju savai latviešu valodas un literatūras skolotājai Ingai Garajai, lai paziņotu
jaunumus. Biju patīkami pārsteigta, kad uzzināju, ka konkursa pārstāvji ieradīsies Rugāju novada
vidusskolā.
 Kāda ir Tava radošuma, neizsīkstošā spēka
iedvesma? Vai ir kāda recepte būt aktīvam
sabiedrībā?
Iedvesmu rodu ikdienas notikumos, sarunās
ar cilvēkiem, kuriem uzticos un kuri man ir svarīgi.
Spēku mēs varam rast tikai un vienīgi paši sevī,
apkārtējie mūs var motivēt, bet vairākumā gadījumu
tas ir jāspēj mums pašiem. Mana recepte ir pavisam
vienkārša – mīlēt cilvēkus tādus, kādi viņi ir,
necenšoties mainīt, bet mēģinot izprast. Jebkurai
rīcībai ir pamatojums, kas, patiesi izprasts, var kalpot
par iedvesmas avotu vai jaunu atziņu.
 Vai ir kāds plāns jaunai dziesmai, esejai vai mājaslapai?
Ir daudz un dažādas idejas jaunām dziesmām un jauninājumiem mājaslapā, ko es vēlētos
īstenot, bet, lai tās realizētu, man nepieciešami domubiedri, esmu viņu meklējumos.
 Novēlējums katra cilvēka radošajam gariņam.
Ticiet sev un ieklausieties sevī, jo, iemācoties dzirdēt sevi, Jūs dzirdēsiet pasauli.
Eva Spriņģe (9.kl)

Meža dienas Rugāju novada vidusskolā
2016. gada 9. maijā 7., 8. un 10. klase
piedalījās AS „Latvijas Valsts meži” rīkotajās Meža
dienās, kuras Latvijā notiek jau 88 reizi. Skolēni šīs
dienas laikā sakopa Lazdagas ezera apkārtni. Pa
ceļam uz ezeru ceturtā Balvu MI meistare I.Švalbe
bija sagatavojusi dažādas aizraujošas aktivitātes.
Skolēni tika sadalīti komandās, un katrai komandai
bija jāveic uzdevumi: jānosaka priežu vecums,
jānosaka zivju sugas, jāatpazīst koku un krūmu sugas
pēc to zariem, pēc doto attēlu pirmajām zilbēm
jāuzmin dzīvnieka nosaukums, jāturpina ticējumi par
dabas
parādībām,
jāsakārto
pareizā
secībā
meža
apsaimniekošanas posmi un jāizmēģina sava precizitāte
čiekuru mešanā ķiverē u.c. Pēc labi padarīta darba un
aktivitātēm sekoja pikniks, par ko bija parūpējies
4.Balvu MI vadītājs A. Galvanovskis. Meža dienu
noslēgumā tika apbalvotas komandas un katrs
dalībnieks saņēma veicināšanas balvas un pateicības
rakstus.
Skolotāja Lolita Krēbse
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Meža diena sākumskolā
28. aprīlī 1.-4. klašu skolēni kopā ar LVM dienesta darbiniekiem devās mežā. Visas
aktivitātes notika Kaļņa ezera apkārtnē.
Vispirms klases devās sakopšanas talkā.
Lai gan sākumā šķita, ka atkritumu šeit nebūs, tomēr
galarezultātā katra klase savāca pa krietnam
atkritumu maisam.
Tad visi skolēni izlozes kārtībā tika
sadalīti grupās. Katrai komandai bija jāizdomā savs
nosaukums un kopīgi jāveic dažādas aktivitātes.
Bērni iemācījās mērīt kokus, noteikt augošo koku
daudzumu jaunaudzē, pārbaudīt savu veiklību
sportiskā uzdevumā. Kā arī krietni padomāt, lai atpazītu koksnes paraugus, atminētu vārdu mīklas
un atcerētos tautasdziesmas un sakāmvārdus par mežu. Katrs dalībnieks saņēma īpašo Meža dienu
uzlīmi un pateicības rakstu, bet uzvarētājkomanda arī īpašas grāmatas. Darbošanās jauktās
komandās arī saliedēja dažādu klašu bērnus.
Noslēgumā visi cienājās ar karstām ugunskura
desiņām, dzērieniem un saldumiem, ko arī sarūpēja LVM.
Visas šīs aktivitātes bērniem sagatavoja un vadīja LVM
Balvu iecirkņa priekšnieks Ainis Galvanovskis un meistare
Inga Švalbe. Ar šiem darbiniekiem sadarbojamies jau otro
gadu un jāatzīst, ka Mežu dienas viņu vadībā ir ļoti
izglītojošas un interesantas.
Visu šo dienu vēl jo veiksmīgāku darīja
pavasara saule, kas visus priecēja pēc garās, lietainās
nedēļas.
4. klases audzinātāja Agita Kukurāne

1. klases ekskursija
8. maija rītā Rugāju novada vidusskolas 1. klases skolēni,
vecāki un audzinātāja Velta Kadakovska devās ciemos pie Rīgas
Evaņģēliskās draudzes. Atpūtas kompleksā "Lido" mazos
pirmklasniekus sagaidīja Dzintras kundze. Ar katru no skolēniem tika
pārmīti daži vārdi. Visi kopīgi devās apskatīt dažādās atrakcijas un
suvenīru veikaliņus, ko piedāvā "Lido". Pēc krāšņo ziedu aplūkošanas,
kas jo īpaši koši bija saziedējuši atpūtas kompleksā, visi devās uz
kafejnīcu, kur Rīgas Evaņģēliskā draudze
bija sarūpējusi gardas pusdienas.
Kad bija ieturēta sātīga maltīte,
Dzintras kundze visu viesus aizveda uz
dievkalpojumu, kur bija pulcējušies arī
citi skolēni. Katrs no atbraukušajiem
viesiem saņēma piemiņas dāvaniņas.
Dienas noslēgumā 1. klase kopā
ar vecākiem un audzinātāju devās aplūkot un izstaigāt senās Vecrīgas
ielas. Pastaigas laikā tika dots uzdevumus saskaitīt pēc iespējas vairāk
dzīvnieku, kas paslēpušies uz māju jumtiem un sienām. Tika pamanīti
kaķi un lauvas, dažādi putni un, protams, arī Brēmenes muzikanti.
1. klases skolēni, vecāki un audzinātāja saka lielu paldies par
ielūgumu Rīgas Evaņģēliskajai draudzei. Tika gūti daudz jauni
iespaidi un emocijas.
Sk. Velta Kadakovska
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Konkurss „Mazais prātnieks”
27. aprīlī Rugāju novada vidusskolā
pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu
pirmsskolas vecuma bērni uz ceturto starpnovadu
erudīcijas konkursu „Mazais prātnieks”. Šogad konkursā
piedalījās 10 komandas, kas ir pats lielākais skaits
konkursa
organizēšanas
laikā.
Šī gada konkursa tēmas „Mācos būt vesels” mērķis bija
sekmēt bērnu veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.
Rugāju novada vidusskolas zālē bērnus sagaidīja,
konkursu vadīja un par pozitīvu dienas gaitu rūpējās trīs
draiski sivēntiņi – Naf-nafs, Nuf-nufs un Nif-nifs. Sivēntiņi nu nekādi nevarēja saprast, kāpēc tik
bieži jāmazgā rokas, kāpēc jāievēro dienas režīms un jāēd veselīgi? Mazie prātnieki to viņiem
palīdzēja izprast. Pēc jaukās komandu iepazīšanās, kurā bērni sevi parādīja kā ļoti zinošus veselīga
dzīvesveida jautājumos, visi ķērās pie nopietnākiem pārbaudījumiem. Dažādas sarežģītības
uzdevumos Mazajiem prātniekiem bija jāprot lasīt vārdus un īsus teikumus, izprotot to nozīmi,
atpazīt un uzrakstīt higiēnas līdzekļu nosaukumus, veikt matemātiskās darbības 10 apjomā, pazīt
pulksteni, izveidot dienas gaitas secību, veidot uztura
piramīdu un atpazīt produktus. Mazo prātnieku
sniegumu vēroja un vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija
Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta
Berkolde un Balvu Izglītības kultūras un sporta
pārvaldes Izglītības speciālistes Terēza Čudarkina un
Ilona Naļivaiko. Pirmo vietu ieguva Balvu PII
„Sienāzītis” komanda, otro vietu – Balvi PII
„Pīlādzītis” komanda. Rugāju novada vidusskolas
pirmsskolas grupas komanda, kuru pārstāvēja Anda
Cepurniece, Tomass Andersons, Margita Trepša un
Raitis Sīlis šogad ierindojās trešajā vietā.
Noslēgumā žūrija visiem bērniem par piedalīšanos konkursā pasniedza pateicības un „Mazā
prātnieka” karameles. Uzvarētāji saņēma diplomus un balvas.
Pirmsskolas MK vadītāja Rita Pipure

Holandieši dāvā skolai jaunas lietas
Pavisam nesen Rugāju novada vidusskolā
viesojās holandieši, kuri skolai uzdāvināja printeri,
projektoru un datorus. Priecājamies par iespēju
atjaunot skolas IT bāzi, jo arī vecos datorus turpināsim
lietot
citās
klasēs.
Gan skolotāji, gan skolēni bija priecīgi parunāties ar
jaukajiem studentiem un skolotājiem - parādījām skolu,
palepojāmies ar moderno stadionu, likām risināt
trigonometrijas uzdevumus matemātikā un ķīmijā
piesolījām pusdienās paindēt ar NaCl (Nātrija hlorīdu).
Pēcpusdienā holandieši spēlēja futbolu ar mūsu
jauniešiem, tad devāmies uz skolotāja J.Ikstena pirti,
kur bija sagatavota foto orientēšanās un citas sportiskās aktivitātes, beigās pacienājām visus ar
kūpinātām zivīm.
Izskatījās, ka viņiem patika, mūsu skolēnu pašpārvaldes jaunieši bija ļoti apmierināti ar šo
dienu.
Iveta Arelkeviča
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11. klase dodas uz Zelta Zivtiņas pusfinālu Valmierā
27. aprīlis bija viena no gaidītākajām Rugāju novada
vidusskolas 11. klases skolēnu dienām mācību gadā. Dzeltenā
krāsa pufīgajos meiteņu svārkos, zivs formas plakātos, kā arī
minjonu tērpos pagaidām klusi čukstēja, ka gaidāms brauciens uz
Jāņa Daliņa stadionu Valmierā, kur nu jau astoto reizi risināsies
skolēnu sporta un prāta spēles „Zelta zivtiņas čempionāts 2016”
pusfināla sacensības un ne tikai čaklā gatavošanās, bet arī veiksme
noteiks to, vai sīvā 60 klašu konkurencē Rugāju skolēni būs tie,
kas iekļūs labāko astoņpadsmitniekā.
Par laimi, vēsais pavasara rīts nevienu nenobiedēja, tas
patiesībā čempionāta dalībniekus pat veikli apmānīja – diena bija
karsta, bez nokrišņiem un saules pēdas dienas beigās bija
manāmas gandrīz ikviena skolēna sejā.
Pasākuma atklāšanas gājiena laikā 11. klases komandas
„Dzeltenais spēks” talismani – minjoni – sadraudzējās ar „Zelta
zivtiņas” talismanu – kustīgo lāci. Liels bija klātesošo pārsteigums, kad, nonākot stadionā, uz
skatuves skolēnus sagaidīja šī gada dziesmu konkursa „Eirovīzija” Latvijas pārstāvis Justs ar savu
muzikālo priekšnesumu. Tomēr tas bija tikai sākums vienai sportiskai, aizraujošai, atraktīvai un
smieklu pārpilnai dienai. Vienkārša nebija ne orientēšanās mežā ar pareizo atbilžu atzīmēšanu uz
kontrolkartes, ne spēles „Mugurķeris”, „Ekrānšāviņš”,
„Ātrā strāva” un citas, ne arī stafete. 11. klases komanda
„Dzeltenais spēks” bija vienisprātis – mācīties, gūt
zināšanas dažādās sfērās ir ļoti svarīgi!
Par jautru noskaņu pasākuma laikā parūpējās
televīzijas raidījumu vadītājs, „Ghetto games” kreatīvais
direktors un neloģisko jautājumu uzdevējs Renārs Zeltiņš,
ar kuru pašbilde šajā dienā tapa gandrīz ikvienam
pasākuma apmeklētājam. Skolēni atpazina arī reklāmu
varoņus Zē un Zī, kuri vēl joprojām bija uzticīgi hipiju
stilam.
Lai gan astoņpadsmitniekā iekļūt neizdevās, 11.
klases skolēni jau ir nolēmuši izmantot „Otro iespēju”, lai tomēr nokļūtu „Zelta zivtiņas” finālā
Jūrmalā un ar smaidu atceras vienu no pēdējām aprīļa dienām, kas pavadīta brīnišķīgā, saliedējošā
pasākumā. Lūk, ko par to saka paši skolēni:
Aigars: „Bija ļoti forši! Daudz neatkārtojamu emociju, mūzika, spēles, gaisotne radīja
īpašas sajūtas. Arī vieta izvēlēta ļoti efektīga.”
Krista: „Tā bija lieliska iespēja kopā ar klasi pildīt dažādus uzdevumus un pretī saņemt
pozitīvas emocijas.”
Inese: „Pasākums bija iespēja mums visiem
gan izklaidēties, gan parādīt zināšanas. Domāju, ka
mums noteikti to vajadzētu atkārtot, jo sajūtas, tur
atrodoties, bija neaprakstāmas! Turklāt satikām Renāru
Zeltiņu, kas visus uzmundrināja.”
Krišjānis: „Fantastisks pasākums!”
Sanda: „Čempionāts bija liels piedzīvojums,
saņēmu maksimāli daudz pozitīvu emociju. Tas,
manuprāt, saliedēja klases kolektīvu, viens otru ļoti
atbalstījām. Mēs ne tikai izklaidējāmies, bet arī
pildījām āķīgus uzdevumus, rēķinājām. Lieliski pavadīta diena!”
Sk. Inga Garā
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Rugāju novada vidusskolas 252. mazpulka jubileja
Saulainā aprīļa pēcpusdienā Rugāju novada vidusskolas mazpulcēni, skolotāji, novada
domes pārstāvji un ciemiņi pulcējās uz pasākumu, kurā tika atzīmēta 252.Rugāju mazpulka 25 gadu
darba jubileja.
Patiesībā Rugāju 252. mazpulks dibināts tika jau 1932. gadā. Par tā vadītājiem kļuva Jānis
Lesnieks un Pēteris Jakovičs. Pēc skolotājas Margaritas Stradiņas iniciatīvas 252. Rugāju
mazpulku atjaunoja 1989. gadā, bet reģistrēja 1991. gadā, kad valstī jau bija izveidoti vairāki
mazpulki. Tūlīt pēc Rugāju 252.mazpulka atjaunošanas notika sapulce, kurā ievēlēja valdi: Zandu
Kočāni, Simonu Zelču, Eviju Krasovsku, Anitu Šmiti.
Pastāvēšanas laikā Rugāju mazpulkā darbojušies 240 dalībnieku. Mazpulkam ir savs
patstāvīgs kabinets – darba istaba, savs karogs un sava bagātīga vēsture par 25 darba gadiem, kā
arī daudz agrāko gadu dokumentu, mazpulcēnu projekti un fotogrāfijas.
Mazpulka 25 gadu jubilejas pasākums sākās visiem dalībniekiem kopā
nodziedot himnu ,,Lai ar sauli laukā ejam”. Pasākuma turpinājumā skolotāju
Margaritu Stradiņu un mazpulcēnus sirsnīgā uzrunā sveica skolas direktore
Iveta Arelkeviča, atgādinot klātesošajiem, ko nozīmē mazpulka četrlapu
āboliņa lapiņa, kur katra daļa simbolizē 4 mazpulku vērtības –
labu sirdi, asu prātu, čaklas rokas un stipru veselību.
Sveikt mazpulku jubilejā un godināt skolotāju M.Stradiņu
bija ieradusies Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece Ilze
Kļava, kura dalījās atmiņās par sava mazpulka dibināšanu, uzslavēja rugājiešus par aktīvu
darbošanos mazpulkā un sveica skolotāju Margaritu, pasniedzot viņai goda nomināciju ,,Visu mūžu
mazpulka vadītājs”.
Rugāju novada domes pārstāves - izpilddirektore Daina Tutiņa un Izglītības pārvaldes
vadītāja Biruta Berkolde - mazpulcēniem un vadītājai pasniedza Rugāju domes Atzinības rakstu
un uzdāvināja ozola stādu ar domu, ka mazpulcēniem savos darbos jābūt neatlaidīgiem un stipriem
kā Latvijas spēka simbols-ozols.
Sirsnīgās un patīkamās atmiņās par savu darbību mazpulkā kavējās mazpulka pirmās valdes
dalībniece prokurore Evija Krasovska, viņa pateicās mazpulkam par darba tikuma audzināšanu un
daudzajām rokdarbu prasmēm, ko iemācīja skolotāja Margarita. Evija mazpulkam uzdāvināja savu
mazpulcēna formastērpu, ko viņa, darbodamās mazpulkā un piepalīdzot skolotājai Stradiņai, bija
sev uzšuvusi.
,, Kad strādāju Rugāju vidusskolā, mazpulkā kā vadītāja nokļuvu nejaušības pēc, jo dažādu
valsts reformu dēļ bija jāaizvieto skolotāja Margarita, ” teica Balvu Valsts ģimnāzijas direktores
vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece. Atceroties iegūto vērtīgo pieredzi darbā ar
jauniešiem, savās atmiņās par savu neilgo divu gadu darbību mazpulkā dalījās Daina, novēlot
skolotājai Margaritai veselību un Dieva svētību.
Pasākuma vadītāja direktores vietniece Laura Kļaviņa nolasīja daudzu apsveicēju sūtītos
pateicības, atmiņu un novēlējuma vārdus. Skolotāju Margaritu un mazpulcēnus klātienē sveica arī
skolotāju kolektīvs un bijušie mazpulcēni.
Mazpulcēnus ar skanīgām dziesmās sveica skolas ansamblis ,,Pustonis” skolotājas Velgas
Smoļakas vadībā un mazie sākumskolas dejotāji kopā ar skolotāju Astrīdu Circeni.
Noslēgumā skolotāja Margarita Stradiņa pateicās visiem, kas darbojušies mazpulkā,
novēlēja vēl vairāk skolēniem izmantot mazpulka piedāvātās iespējas: projektu darbu, nometnes,
sporta spēles un daudzās darba iemaņas, ko iegūst, darbojoties tieši mazpulkā. Skolotāja kopā ar
saviem mazpulcēniem pasniedza goda diplomus un nelielas pašu mazpulcēnu gatavotas piemiņas
veltes čaklākajiem iepriekšējo gadu mazpulcēniem, novada un skolas vadībai, visiem atsaucīgajiem
cilvēkiem, kas daudzu gadu garumā ir atbalstījuši mazpulka darbību.
Vakara gaitā visi pasākuma viesi kavējās atmiņās, runāja par mazpulcēnu plāniem un
jauniem projektiem, cienājās ar garšīgo torti un vienojās skaistā kopbildē.
Sk. Evija Konivale
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Sandas vaļasprieks – teātris un darbošanās „Zibšņos”
Mūsu skolas skolēni piedalās ne tikai skolas piedāvātajos interešu izglītības pulciņos, bet
arī darbojas dažādos novada kultūras nodaļas organizētajos kolektīvos. 11. klases skolniece Sanda
Šapale ir atraktīva meitene, kura savu talantu attīsta teātra mākslā, darbodamās novada
dramatiskajā kolektīvā „Zibšņi”.
 Ko Tev nozīmē teātris ''Zibšņi''?
Teātris ir viena no manas dzīves
sastāvdaļām, tas mani pilnveido, padara
drošāku un parāda citiem manu personību!
 Kad Tu sāki darboties teātrī?
Teātrī sāku darboties pirms diviem
gadiem.
 Kāpēc tieši teātris, nevis ansamblis vai
dejas?
Uzskatu, ka neesmu dzimusi dziedātāja. :D Bet mazāka darbojos arī ansamblī, dejas arī
esmu dejojusi, bet teātris ir tā vieta, kur es varu pozitīvi izmantot savu enerģiju. Pēc dabas esmu
ārkārtīgi aktīva meitene, nekad nespēju nosēdēt mierā. Teātrī es varu iejusties dažādās lomās, tas
ļauj man izpaust dažādas emocijas, un tas ir tas, kas man patīk.
 Kas Tevi pamudināja iesaistīties teātrī ''Zibšņi''?
''Zibšņus'' jau sen biju pamanījusi, vienmēr
apmeklēju pasākumus, kur uzstājās šis dramatiskais
kolektīvs, un tad sapratu, ka gribu būt viena no viņiem.
Teātrī darbojās mani radinieki, un vadītāju arī es pazinu,
tad atlika tikai nedaudz ieminēties par to, ka vēlos būt
teātrī, kad jau tur biju! :)
 Ko Tu iegūsti, darbojoties teātrī?
Pieredzi, pozitīvas emocijas, jaunus draugus un
pats galvenais, iegūstu pašapziņu par sevi! Esmu iemācījusies uzstāties publikas priekšā un būt
pārliecināta par sevi.
 Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kuri nevar izdomāt, vai piedalīties mākslinieciskajā
pašdarbībā?
Noteikti piedalieties! Teātrī ne tikai ir jāmācas vārdi un jāmēģina, notiek arī sadraudzības
pasākumi ar citiem teātru kolektīviem, ir daudz
pasākumu un patīkamu emociju. Galvenais ir
nebaidīties, jo tieši teātris palīdz tikt pāri bailēm no
publikas, tā ir vieta, kur Tev atļauts izpausties un parādīt
sevi no dažādām pusēm.
 Vai Jums teātrī ir kādas tradīcijas?
Ir viena! Katru reizi, kad kāpjam uz skatuves,
visi kopā saliekam rokas un bļaujam ''ZIBŠŅIIII"!!!
 Cik bieži ir mēģinājumi un kāds ir kolektīvs?
Mēģinājumi ir reizi nedēļā un kolektīvs… kolektīvs ir mana otrā ģimene!
Eva Spriņģe (9.kl.)

Denisa uzvara
12.kl.skolēns Deniss Daņilovs
valsts krievu valodas (svešvalodas)
olimpiādē iegūst 1.vietu, saņemot
medaļu, diplomu, balvas, sk. N.Garajai
piešķirts VISC Atzinības raksts.
Sk. Natālija Garā
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Instruktore motivē jaunsargus
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. Vienlaikus Jaunsardzes
uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā
dienesta personālsastāva atlases iespējas. Rugāju novada vidusskolas jaunsargi ir 2.NN 220.
Lubānas jaunsargu vienībā. Skolēnus vada un apmāca seržante Lita Meistere.
 Pastāstiet par „savu ceļu” no skolnieces līdz
jaunsardzes instruktorei (pakāpe, izglītība,
darba pieredze).
Mācības uzsāku Valmieras 4. vidusskolā. No 8.
klases pārgāju mācīties uz Murjāņu sporta ģimnāziju.
Pēc tam Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā tika
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.
 Vai esat darbojusies Jaunsardzē?
Nē, kad mācījos jaunākajās klasēs, tad vēl Jaunsardzes nebija.
 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 Jums patīk savā profesijā?
Interesants darbs, kas nav ikdienas rutīna. Katra diena atšķiras, dažāda vecuma jaunsargi,
ekskursijas, pārgājieni, sporta sacensības.
 Vai Jums ir kādas prognozes par skolas jaunsargiem Vīru spēlēs?
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Šogad komanda sastāvēs no Rugāju un Lubānas jaunsargiem. Tā kā vecumā ziņā būsim
“jauniņie” (Vīru spēlēs startē jaunsargi vecumā no 16 līdz 19 gadiem), tad šogad mērķis ir
apskatīties mūsu fiziskās spējas vecāko jaunsargu vidū un kādas prasmes un iemaņas nepieciešams
vēl papildināt.
 Vēlējums esošajiem un topošajiem jaunsargiem.
Saviem esošajiem audzēkņiem novēlētu nezaudēt
darboties prieku, zinātkāri un ticību saviem spēkiem un
sapņiem.
Tiem, kas vēl domā, vai ir vērts mēģināt, varu teikt
- ozoli un liepas siltumnīcās neaug - tikai, izejot ārpus
savas komforta zonas, cilvēks var sasniegt vairāk, ļauties
izaicinājumam un galu galā pārsteigt pats sevi. Mēs
neviens nezinām, kāds potenciāls mūsos mīt, pirms esam
piespieduši sevi domāt un rīkoties. Dzīvē taču labāk ir nožēlot izdarīto, nekā mūžīgi prātot, kā būtu,
ja būtu, vai ne?
Kāda pēc jaunsargu domām ir Lita Meistere?
Lieliska
Izpalīdzīga
Toleranta
Atjautīga

 Laura (8.kl.) - Lita ir cilvēks, kas stimulē mūs apmeklēt nodarbības.
Vienmēr mūs sagaida ar smaidu.
 Gints (9.kl.) - Piesaista skolēnus darboties Jaunsardzē un motivē iegūt
labas vietas sacensībās.
 Alvis (10.kl.) - Viņa vienmēr ir laba, taču stingra.
Eva Spriņģe (9.kl.)

Labais vairo labo…
Domājot par skolā piedāvāto iespēju Lielās
Talkas ietvaros pašām klasēm nākt ar priekšlikumu, kur
talkot, kur ieguldīt savu darba sparu, mēs, desmitie,
nolēmām doties uz „Vilkovu” pie autobraucēja Ata
Ozoliņa. Kāpēc tā? Gluži vienkārši – ziemā, ciemojoties
pie mums klasē, Atis Ozoliņš mūs ļoti patīkami
pārsteidza, tādēļ arī mēs vēlējāmies kaut ko labu izdarīt šī
humorpilnā un dāsnā cilvēka labā! Zvanījām, piedāvājām
savu palīdzību un saņēmām apstiprinājumu kārtējai
sadarbībai.
Talkas diena mums izvērtās par īstu
piedzīvojumu –
gan ar ikdienā neierastu darbu, jaunām prasmēm akmeņu
„izmānīšanā” no zemes, ugunskura kurināšanu, dubļiem
aplipušiem zābakiem, maziņām ēverģēlībām, svaigu,
pavasarīgu gaisu, acij un sirdij tīkamu dzimtās puses
ainavu, kas vedināja uz sajūtu, ka tomēr esam zemes kopēju
tauta, ka darba tikums nav zudis … Visai talkas dienai no
saimnieka puses cauri vijās rūpes par mums - gan atvedot
un aizvedot mūs, gan uzmanīšanā, lai nepaceļam pārāk
lielos akmeņus vieni paši, gan komunikācijā, uzturot labu
omu un neuzbāzīgi sniedzot dažādas dzīves gudrības.
Pamatīgs pārsteigums mūs sagaidīja darba beigās, kad tikām aicināti istabā pie galda ieturēt maltīti
- ne tikai siltas, bagātīgas pusdienas, kurās vairāki talcēni pat vairs nespēja piedāvāto saldo apēst,
bet vēl katram tika līdzi ņemšanai dāvināts pašmāju ražojums!
Paldies Atim Ozoliņam,
draudzīgajam akmeņu transportētājam Guntaram un prasmīgajai saimniecei par dienu „Vilkovā”!
Ko lai vēl piebilst? Vērojiet mūsu Talkas dienas fotomirklis un ticiet – labais tiešām vairo labo!
Sk. Anita Stalidzāne
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Pavasara olimpiāde
Rugāju
novada
vidusskolas
sākumskolā nu jau trešo gadu notiek gadalaiku
olimpiāde. Šogad no 25. līdz 29. aprīlim
norisinājās pavasara olimpiāde. Tās ietvaros
nedēļas laikā katrā klasē tika noskaidroti
veiklākie rēķinātāji, raitākie lasītāji, notika
glītrakstu konkurss.
Galvas rēķinu konkursā 1. vieta –
Ralfs Aleksandrovs 1.kl., Laura Dārzniece 2.kl., Rauls Romanovskis 3.kl., Elvita Rizena 4.kl.
2.vieta-Marta Kočāne 1.kl., Patrīcija Apšeniece 2.kl., Guntis Duļevskis 3.kl., Sintija Vīksniņa 4.kl.
3.vieta - Normunds Dārznieks 1.kl., Karīna Trimalniece 2.kl., Līga Brenča 3.kl., Jana Būdniece
4.kl.
Lasītprasmes
konkursā
1.vieta
Normunds Dārznieks 1.kl., Laura Dārzniece 2.kl.,
Marta Felicita Sņegova 3.kl., Sintija Vīksniņa 4.kl.
2.vieta - Eduards Krilovs 1.kl., Samanta Sproģe
2.kl., Guntis Duļevskis 3.kl., Elvita Rizena 4.kl. 3.
vieta - Ralfs Aleksandrovs 1.kl., Kristers Auziņš
2.kl., Silvis Ozoliņš 3.kl., Egija Muižniece 4.kl.
Glītrakstu konkursā 1.vieta – Eduards
Krilovs 1.kl., Patrīcija Apšeniece 2.kl., Marta
Felicita Sņegova 3.kl., Rinalds Šadurskis 4.kl. 2.
vieta - Marta Kočāne 1.kl., Laura Dārzniece 2.kl., Renāte Kikuste-Nagla 3.kl., Sintija Vīksniņa
4.kl. 3. vieta - Ralfs Aleksandrovs 1.kl., Samanta Sproģe 2.kl., Eduards Dārziņš 3.kl., Lauma
Dreimane 4.kl.
Ceturtdien notika Meža diena. Piektdiena
– Mākslas diena. No rīta visi interesenti varēja
noskatīties teātra izrādi. Tā bērniem ļoti patika.
Pēcpusdienā skolēni pulcējās rotaļu laukumā pie
mazās skolas. Katrs kļuva par mākslinieku.
Izmantojot vaska krītiņus, uz koka dēlīšiem tapa
zīmējumi „Mans pavasaris”. Bērni zīmēja savas
pavasara izjūtas, vērojumus, sajūtas. Tagad mums
ir sava gleznu galerija, jo jaukās pavasara
glezniņas katrs var aplūkot pie rotaļu nojumītes sienas.
Nedēļa noslēdzās ar pavasara olimpiādes uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju un diskotēku.
Sk. Astrīda Circene

Anekdote
Blondīne ieiet veikalā un jautā pārdevējam:
- Cik maksā šis televizors?
Pārdevējs:
- Blondīnēm neko nepārdodam.
Blondīne aiziet un atgriežas, uzlikusi melnu parūku:
- Cik maksā šis televizors?
Pārdevējs:
- Blondīnēm neko nepārdodam.
Blondīne samulst, aiziet un atgriežas ar rudu parūku:
- Cik maksā šis televizors?

Pārdevējs:
- Blondīnēm neko
nepārdodam.
Blondīne:
- Kāpēc Jūs man to
nepārdodat? Kā jūs vispār
zināt, ka esmu blondīne?
Pārdevējs:
- Tāpēc, ka tas nav televizors,
bet gan tosters!
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Balvu peldbaseins
Šajā mācību gadā Rugāju novada vidusskolas
skolēniem bija iespēja 2 reizes apmeklēt Balvu baseinu
un mācīties peldēt. Aptaujājot skolēnus, uzzinājām, kas
viņiem patika baseinā.

Skolotāju ieteikumi un atsauksmes.

Patika
 Varēja iet burbuļvannā.
 Nebija jāmaksā par baseinu.
 Man patika, kad es iemācījos peldēt uz
muguras.
 Patika, ka mani pamācīja peldēt.
 Patika, jo bija silts ūdens.
 Bija dažādi peldrīki.
 Varēja peldēt pa visu baseinu.
 Aukstā laikā bija, kur peldēt.
 Bija bumba.
 Tīrs ūdens.
 Labs inventārs.

 Mazajiem ir jābrauc kopā ar vecākiem.
 Paldies Markusa mammai par sagādātajiem
peldlīdzekļiem!
 Baseina apmeklējumā patika ka visiem
maniem audzēkņiem bija liela vēlēšanās
iemācīties peldēt, visi ievēroja noteikumus.
 Man, kā klases audzinātājai bija prieks būt
kopā ar savējiem audzēkņiem. Patika, ka
viņi gan individuāli peldēja, lēca, spēlēja
bumbu, bija savstarpēji draudzīgi.
Meldra Nazarova (5.kl.)

Māmiņu dienas pasākums pirmskolā
Māmiņu diena ir paši gaidītākie svētki ne
tikai māmiņām, bet arī mazajiem ķipariem, jo šos
svētkus svin pavasarī, kad daba modusies plaukšanas un
ziedēšanas priekam, bet dienas pielīst ar saules siltumu
un spožumu. Vasarīgi silta un saulaina diena bija arī 5.
maijā, kad pirmsskolas grupiņu bērni pulcējās, lai ar
dziesmām, dzejolīšiem un pašdarinātām dāvaniņām
iepriecinātu māmiņas un vecmāmiņas. Šim pasākumam
bērni bija gatavojušies jau gandrīz vai visu mācību gadu,
par to liecināja daudzveidīgie priekšnesumi. Paši mazākie grupas „Bitītes” bērni savām māmiņām
veltīja rotaļu, kurā solījās „reiz pat Sauli šajā dienā dāvināt.” Redzot savus mazuļus tik drošus un
apņēmīgus, māmiņu acīs sariesās prieka asaras.
Vidējās grupas „Mārītes” bērni māmiņas
iepriecināja
gan
ar
vairākiem
individuālajiem
priekšnesumiem, gan visas grupiņas iestudēto pasaku „Kas
teica ņau?”, kurā atklāja, kā tiek iepazīta apkārtējā pasaule
un noskaidrots, kas tad saka: „Ņau!”
Grupas „Knariņi” piecgadīgie bērni bija
iestudējuši pasaku, kurā centās noskaidrot, kas tad ir laime.
Izrādījās, ka tā katram ir citādāka, bet vislielākā laime - tā ir
māmiņa. Sagatavošanas grupas „Knariņi” sešgadīgie bērni
ar pasaku „Vilks un septiņi kazlēni” parādīja, cik nepatīkami var notikt, kad nepaklausa māmiņu.
Savukārt māmiņas, tēti un citi klātesošie fotografēja, filmēja savus lolojumus, lai iemūžinātu šo
skaisto mirkli, jo bērni taču aug tik ātri... Koncerta noslēgumā visu grupiņu bērni māmiņām veltīja
dziesmiņu un sveica ar pašu gatavotām dāvaniņām.
Sk. Rita Pipure
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Projektā Comenius+ gūtā pieredze Maltā
Malta mani viesmīlīgi sagaidīja 1. maija naktī. Lidmašīnai nolaižoties, pirmais, ko ievēroju,
bija mirgojošas gaismiņas jūrā, uz piekrastes kuģiem un jahtām. Tikpat viesmīlīgi un laipni bija
Maltas iedzīvotāji, ko iepazinu šajā nedēļā.
Manu satraukumu par orientēšanos svešā
valstī kliedēja kursu organizatoru lieliski organizētā
sagaidīšana un noslēgumā arī nokļūšana lidostā.
Visas nedēļas garumā bija iespēja ne tikai
apmeklēt aizraujošus un noderīgus kursus par to, kā
izmantojot spēles un jautras aktivitātes, rosināt
sākumskolas skolēnus ar prieku mācīties angļu
valodu, bet arī baudīt organizatoru saplānoto kultūras
dzīvi Maltā. Grupā bijam četras dalībnieces – es un trīs jaukas skolotājas no Polijas. Šīs nedēļas
laikā ļoti satuvinājāmies ar poļu skolotājām, tāpēc ne tikai ar aizrautību kopīgi darbojāmies
enerģiskās un kompetentās pasniedzējas Josianne Pisani piedāvātajās aktivitātēs, bet arī brīvo laiku
pavadījām kopīgi, iepazīstot Maltu un tās bagāto kultūrvēsturisko mantojumu. Priecājos par kursos
apgūtajām zināšanām, dažas spēles jau esmu skolā piedāvājusi skolēniem, kam arī tās šķita
aizraujošas.
Kursu organizatori bija ieplānojuši arī vairākas ekskursijas šīs burvīgās salas iepazīšanai.
Iespaidīga bija ekskursija pa Maltas galvaspilsētu Valletu. Atraktīvais gids Mario ar savu
stāstījumu prata tā aizraut mūs, ka kādā no brīvajiem vakariem vēlreiz atgriezāmies Maltas
galvaspilsētā, lai to tuvāk iepazītu. Efektīgs bija arī videošovs „Maltas pieredze”, kura laikā
skatītājiem ļauts iepazīt Maltas bagāto vēsturi.
Atmiņā noteikti paliks arī ekskursija uz
Gozo salu. Dienas laikā izdevās aplūkot gandrīz
visas ievērojamākās vietas šajā salā, pusdienās
nobaudīt Maltas nacionālo virtuvi, doties nelielā
braucienā ar laivām gar salas klinšainajiem
krastiem, pabūt vietējo amatnieku tirdziņā un
redzēt daudz skaistu un šai salai raksturīgu dabas
skatu.
Maltas burvību izbaudīju līdz pēdējai
sekundei, jo, atgriežoties no ekskursijas uz Gozo, viesnīcā ierados ļoti ātrā tempā, jo tur mani jau
gaidīja šoferītis, kas nogādāja mani lidostā. Sākās nogurdinošais mājupceļš, ko patīkamāku vērta
iespaidi un atmiņas par lielisko nedēļu Maltā.
Sirsnīgs paldies skolas direktorei Ivetai par iespēju iesaistīties Erasmus + projektā, kas dod
iespēju bagātināt gan profesionālo jomu, gan uzkrāt neaizmirstamas emocijas par redzēto šajā
skaistajā zemē.
Direktores vietniece mācību darbā Ilze Dobrovoļska

Anekdotes
 Eksāmens. Pasniedzējs jautā:
- Jautājums uz pieciem punktiem: ar ko
mēra spriegumu?
- Nu labi, jautājums par četriem: vai
spriegumu mēra ar ampērmetru, voltmetru
vai ommetru?
- Skaidrs, jautājums uz trīs: vai spriegumu
gadījumā nemēra ar voltmetru?

 Ķīmijas stunda.
Skolotāja:
-Maijiņ, kādā krāsā tev galarezultātā sanāca
šķīdums?
-Sarkans.
Sēdies,5. Un kādā krāsā Pēterītim?
-Oranžs.
-Sēdies,4, nav īsti tāds, kā vajadzētu. Jānīt?
-Melns!
-Divi! Klase, gulties!!!
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Latvijas skolēnu domrakstu pērles
– Bibliotēkā ienāca zēns un meitene. Viņi bija brāļi.
– Un tad mežmalā iznāca alnis – stalts kā žirafe.
– Apdzīvotība Austrālijā ir 4 kvadrātcilvēki uz vienu metru.
– Varonīgi cīnīdamies, viņš skrēja uz priekšu, apdzenot lodes.
– Viņas matus rotāja skaistas pērlītes un kurpes.
– Ar Raini es iepazinos jau bērnudārzā, kur viņš stāvēja pie sienas.
– Dzīvības apdrošināšana ir tā nauda, ko saņem, kad izdzīvo nāvējošu
negadījumu.
– Mani vecāki pērk tikai pelēko tualetes papīru, jo tas jau reiz ir ticis
izmantots un tā mēs palīdzam apkārtējai videi.
– Mans brālis nokrita no koka, un viņam bija smadzeņu
izgruvums.
– Pēc tam, kad cilvēki pārtrauca būt mērkaķi, tie kļuva par
ēģiptiešiem.
– Pāvests dzīvo vakuumā.

4. klases skolēnu dzejoļi
Egija Muižniece
Meli
Meli-viltīgām ačelēm,
Satrauktām sejas grimasēm.
Kustībās, darbos, rīcībā!
Un nevar tos noslēpt,
Tie atklājas!
Meli-glaimīgi, lipīgi,
Viltīgi, pretīgi!
Un pienāca brīdis….
Mazie meli, garie meli
Apēda man mēli!
Lauma Dreimane
***
Sākot melot pirmoreiz
Neticēs tev vairs ne reiz.
Melo tu un melo tev,
Beigās netici pats sev!

Krista Arule
Melīgais brālis
Man ir lielāks brālis,
Kas ļoti palīdz man.
Tikai ir viens trūkums,
Nevar ticēt tam.
Nav nevienas dienas, kad viņš nemelo,
Varbūt šoreiz ticēt brāļa stāstiņam!
Stāvot upes krastā, esot redzējis,
Mūsu pīļu pāris bebrus apēdis!
Skrienu savai mammai vēsti paziņot,
Atskan skaļi smiekli, pirkstu purinot,
Nevar mazo māsu šādi apmuļķot,
Kā var pīļu knābji bebrus sagremot!
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