2014./2015. mācību gada aktivitātes
Devīto klašu skolēniem pēdējais laiks nopietni domāt un pieņemt lēmumu par
turpmākajām izglītības gaitām. Nav jau viegli devītajā klasē izdomāt, ko vēlēšos daļu
savas dzīves darīt, par ko strādāt, kā, varbūt, veidot savu biznesu.
Tādēļ Vidagas Sikšņu pamatskolai ir izveidojusies laba un cieša sadarbība ar
Smiltenes tehnikumu. Pie mums nāk mūsu absolventi un stāsta par savām skolas
gaitām Smiltenē, bet, šodien, 2.aprīlī, pie mums viesojās Smiltenes tehnikuma
„oficiāla” delegācija. Šī prezentācija bija ļoti saistoša, baudījām arī koncertu un
varējām arī paši dziedāt līdzi. Guvām informāciju gan par esošajām programmām,
gan par jaunām programmām, gan brīvā laika pavadīšanas iespējām, gan stipendijām.
Paldies par kvalitatīvo karjeras izglītības pasākumu.

13. martā Virešu Saieta namā noritēja Apes novada pirmsskolas izglītības
iestāžu un grupu Teātra diena.

Šoreiz Teātra diena noritēja Pasaku zemē. Kā jau pasaku
zemē pienākas, notika dažādi brīnumi, piemēram, satikās divi Pinokio. Tā kā abi
Pinokio nevarēja izvēlēties, kurš ir īstāks, pasākumu vadīja abi. Kā pirmie uz skatuves
kāpa Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas audzēkņi, kuri bija izvēlējušies

parādīt uzvedumu par Gudro Sivēnu, kurā sivēns labi tika galā ar lapsu un vilku.
Trapenes pamatskolas pirmskolas grupas uzvedumā varējām vērot, kā Ruksītis cēla
māju. Trapeniešiem ļoti labi skanēja daudzās dziesmas. Bet Gaujienas PII
„Taurenītis” audzēkņi mūs aizveda uz pašu Brēmeni, kur muzicēja Brēmenes
muzikanti. Savukārt, Vidagas Sikšņu pamatskolas pirmskolas grupa ar pasaku „Kas
teica: „Ņau”?” visi meklēja mazo ņaudētāju. Pat Pinokio palīdzēja atrast, to kurš
ŅAUD. Un protams, svētkos neiztikt bez kūkas, ko uzcepa Apes PII „Vāverīte”
audzēkņi ar uzvedumu „Medus kūka!”

Paldies pirmsskolas mazajiem ķipariem un viņu skolotājiem, kā arī iestāžu vadītājiem
par piedalīšanos! Uz tikšanos nākamgad Trapenē!
Vairāk foto

23.02. - 07.02. Vecāku nedēļa
Pēdējā februāra nedēļā skolēnu vecākiem ir iespēja apmeklēt jebkuru mācību stundu
Vidagas Sikšņu pamatskolā, tikties ar skolotājiem un klašu audzinātājiem. Šī iespēja
dota, lai vecāki labāk iepazītu skolotāja darbu un redzētu savu bērnu mācību procesā
Nedēļas noslēgumā, piektdien, plkst.1800, skolā notiks ģimeņu vakars „Izklausies
redzēts”, kuru vadīs Anrija un Enijas mamma Jeļena Paleja un Katrīnas tētis Armands
Būda. Ģimenes aicinātas sagatavot priekšnesumus, un tiem, kuriem nav noskaņojuma
uzstāties, ceram to uzlabot kopīgā atpūtas pasākumā. Gaidām mācību stundās un
ģimeņu vakarā!
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Klāt mācību gada vidus, un mēs – Vidagas Sikšņu pamatskola – EKOskola dodamies
uz EKOSKOLU ziemas forumu, kas notiek 3 dienas no 20.02. līdz 22.02.2015.
Ulbrokas vidusskolā. Forumā piedalījās Amanda Kazaka, Lāsma Raudiņa, Laura
Krista Čulno un skolotāja Jogita Kazaka.
Visas trīs dienas noritēja aktīvs darbs dažādās darbnīcās, piedalījāmies organizētajās
aktivitātēs.
Pirmajā dienā apmeklējām SIA „EKO GETLIŅI”, kur bijām patīkami pārsteigti kā no
izveidotas atkritumu izgāztuves tapis moderns atkritumu poligons. Apmeklējām
moderno siltumnīcu, kur audzē tomātus. Tomāti patiešām garšīgi!
Vakarpusē apmeklējām dažādas aktivitātes: FIZMIXS skatījums uz eko tēmām,
multimediju darbnīca, vides objektu veidošanas darbnīca. Vakars noslēdzās ar

izzinošo iesvētības taku ar slackline.lv aktīvistiem. Pēc aktīvi pavadītas dienas
baudījām vakaru kopā ar grupu New Age Travellers.
Klāt otrā diena! Aktīva un interesanta rīta rosme un darbs dažādās grupās var sākties!
Šī diena tika veltīta dažādām izglītojošām lekcijām: bioloģiskā pārtika Latvijā,
kritiskā domāšana vides aizsardzībā, partizānu dārzniecība, sūnu grafiti un augi
labākai videi. Noklausoties šīs lekcijas, visi gatavojām prezentācijas, lai ar dzirdēto
iepazīstinātu citus. Savas zināšanas varējām pārbaudīt sacensībās Zini vai mini!
Vakarpusē varējām darboties dažādās radošajās darbnīcās: jauno vides reportieru
darbnīcā, radošo plakātu izziņas un veidošana darbnīcā, otrās dzīves darbnīcā,
trafaretu mākslā, argumentācijas darbnīcā. Kopīgi skatījāmies un analizējām dažādas
izglītojošas īsfilmas. Diena noslēdzās ar interesantu un aizraujošu improvizācijas
teātra Improzoo uzstāšanos. Vakarā jautra ballīte un aktivitātes baseinā.
Klāt trešās dienas rīts! Aktīvi vingrojām un mēģinājām pamosties, jo gulēts maz. Pēc
brokastīm devāmies ekspedīcijā Mežs. Iepazīstam tuvējo mežu, ko nav skārusi cilvēka
roka, noslēgumā kopbilde un forums noslēdzies. Uz tikšanos vasaras forumā!
Ko bērni domā par forumu:
Laura Krista: interesantas lekcijas un radošās darbnīcas, aktīva darbošanās kopā ar
citiem.
Amanda: pārsteigumi Getliņu poligonā par tīro un sakopto vidi, jo nekas neliecināja,
ka esam atkritumu poligona teritorijā.
Lāsma: interesantas un piepildītas dienas ar dažādām aktivitātēm, jauni draugi, daudz
jaunu un interesantu faktu.
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Jogita Kazaka
Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja

Klāt rudens un kārtējā EKO skolu apbalvošanas ceremonija Rīgā. Arī Vidagas Sikšņu
pamatskolas skolēni devās uz Rīgu, lai saņemtu apbalvojumu – Zaļo karogu par
padarīto iepriekšējā mācību gadā.
Pasākums notika Latvijas Universitātes Lielajā Aulā,tajā piedalijās Džuljeta Tetere,
Raitis Liepiņš, Baiba Pabērze un Roberta Spunde.
Pirms došanās uz Rīgu, pildījām uzdoto mājas darbu – zīmējām, rakstījām un līmējām
plakātus par veselīgu dzīvesveidu.

Kopīgi ar skolas darbinieku atbalstu un no skolas dārza vedām līdzi dārzeņus,ogas un
augļus, ko izmantot rīkotājā akcijā Rīgas ielās.
Apbalvošanas ceremonija bija svinīga un bijām lepni, ka jau kuro gadu saņemam
Zaļo karogu.

Jogita Kazaka
vides pulciņa vadītāja

24. oktobrī Rīgā, svinīgā ceremonijā
Latvijas Universitātes Mazajā aulā tika pasniegtas Vides zinātnes balvas 2014.
Pateicību par ieguldījumu vides zinātnes un izglītības attīstībā ieguva arī Vidagas
Sikšņu pamatskolas kolektīvs kā Vides aktīvistu grupa.
Nominācijai tika pieteiktas skolotājas Zaiga Ažubele, Jogita Kazaka, Vija Marija
Būda un Una Reķe kā vides aktīvistu grupa. Šādu apbalvojumu saņēma arī Olaines 2.
vidusskolas 11. klases skolēni, Jēkabpils vakara vidusskolas pedagogu grupa,
Daugavpils 12. vidusskolas 11.b klase, Zvejniekciema vidusskolas 7. klase un Rīgas
Ķengaraga vidusskola.
Konkurss "Vides zinātnes balva" tika rīkots jau septīto reizi un tā mērķis ir novērtēt
zinātnieku, skolotāju nevalstisko organizāciju devumu vides jautājumu aktualizēšanā
un ilgtspējīgas vides izglītības un zinātnes popularizēšanā.
Šogad Vides zinātnes balvas tika pasniegtas četrās nominācijās: "Jaunais vides
zinātnieks", "Vides zinību skolotājs", "Vides aktīvistu grupa", "Vides zinātnieks vai

augstskolas pedagogs". Kopā nominācijām tika pieteikti 28 pretendenti, kas ir krietni
vairāk kā iepriekšējās konkursa rīkošanas reizēs. Tādēļ konkursa žūrijas locekļiem no
Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomes bija īpaši grūti noteikt trīs labākos katrā
nominācijā.
Konkursu "Vides zinātnes balva 2014" organizēja Latvijas Vides zinātnes un
izglītības padome sadarbībā ar Latvijas vides zinātnes studentu apvienību. Konkursu
atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, kā arī laureātu balvu fondu papildināja
Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts,
Rēzeknes Augstskola un biedrība "Dabas koncertzāle". Konkursa organizatoriskie
atbalstītāji - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas
Universitāte un Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu
institūts.
Una Reķe
Vidagas Sikšņu pamatskolas direktore

Vairāk aktualitāšu šeit

