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Jau atkal pīlādži sārto
Un dzērves aizbēg no salnām.
Bet mums vēl daudz jāsakārto,
Lai kāpt varam zinību kalnā.

MŪSU SKOLAS
GALVENIE UZDEVUMI 2014./2015.mācību gadā

Un ejam mēs septembrim pretī
Pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
Lai ātrāk satikties varam.
Kokos lapas sāk zaudēt savu vasarīgo sulīgumu, zaļā krāsa lēnām pārtop
dzeltenā un sarkanā tonī. Kaut kur iztālēm vēsais rudens vējš traucas pāri
koku galotnēm, paķerot sev paspārnē putnus. Klāt rudens, klāt jaunais
mācību gads.
Šogad mūsu skolas saimi papildina seši pirmklasnieki - Mērija Keita
Kopasova, Katrīna Zariņa, Vanesa Matuļeviča, Deivids Rohņans,
Aleksandrs Antropovs un Alekss Kristers Zālītis. Viņu audzinātāja būs
Rasma Priževaite. Daudziem šo bērnu vecākiem šis būs pirmais mācību
gads, kad bērna ikdiena būs mācību darbs. Vēlu visiem izturību, sapratni,
iecietību un neatlaidību, esot blakus saviem lolojumiem šajā grūtajā, bet
bezgala interesantajā ceļojumā zinību pasaulē.
Visiem, visiem, kuriem ceļš uz skolu nav vairs svešs vēlu iet šo ceļu
vienmēr ar prieku, ar interesi par katru jaunu dienu, ar draudzīgu smaidu
saviem klasesbiedriem, skolotājiem un līdzcilvēkiem.
Skolotājiem labu veselību, dzīvesprieku, radošumu.
Lai mums visiem kopā izdodas tas, ko esam iecerējuši!
Skolotāja Sandra

Sveiciens mūzikas skolas
audzēkņiem un viņu vecākiem,
skolas kora, ansambļa
dziedātājiem un kolēģiem !
Šis mācību gads prasīs mums visiem daudz pacietības un uzņēmības.
Līdz Latvijas skolu jaunatnes XI dziesmu un deju svētkiem vēl ejams garšs
un grūts ceļš. Tas nebūs viegli nevienam no mums. Tāpēc būsim draudzīgi
un visi kopā ķersimies klāt šim uzdevumam un regulāri apmeklēsim skolas
kora nodarbības.
Mūzikas skolas audzēkņiem vēlu bitītes čaklumiņu, jo jāstrādā būs
daudz. Mammām optimismu, jo visas labās lietas notiek tad,kad tām
jānotiek.
„ Liku bēdu zem akmeņa,pāri gāju dziedādam!”
Latvijas skolu jaunatnes XI dziesmu un deju svētkiem nākamajā vasarā
gatavojas 30745 koru dziedātāji un 34125 tautas deju dejotāji. Vietējā skate
koriem būs 29.aprīlī Alūksnes Valsts ģimnāzijā. 6.maijā – lielā skate, kur
mūs vērtēs Rīgas žūrija.
Darbs ļoti nopietns, jo dziesmas ir grūtas un to ir daudz.. Tiesības
piedalīties svētkos iegūs apmēram puse no kolektīviem, kas piedalījušies
skatēs.
Dziesmu un deju svētkiem ir liepziedu smarža, tie ir kā medus kāres
gaidas, kas sākas katra dalībnieka, katra skatītāja un atbalstītāja sirdī.
Ikviens, kas to izbaudījis kaut reizi dzīvē, šīs sajūtas nevar aizmirst. Tās
gribas turpināt.
Darīsim darbus, bet atcerēsimies, ka pēc darba posma ir jāuzvelk balts
krekls, jāsvētī svētki ar pateicību par izdarīto un jālūdz veiksme tālākajam
posmam.
Skolotāja Baiba

1. IT un spēļu izmantošana
mācību procesā
bērnu kreativitātes veidošanai.
2. Mācību darba kvalitātes uzlabošana balstīta uz
jēgpilnu mācību procesu, veicinot izglītojamo
dzīvesdarbības prasmju attīstību.
3. Pilnveidot izglītojamo emocionālo pasauli,
patriotisma jūtas, gatavojoties Latvijas skolu
jaunatnes XI dziesmu un deju svētkiem.
4. Pašorganizēšanās prasmju un uzņēmējspējas
attīstīšana, pilnveidojot un uzlabojot skolēnu
mācību uzņēmumu darbību.

Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas
zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.
Šī autora dzejas rindas raksturo arī mūsu visu sajūtas. Šogad laiks
mūs ir dažādi pārsteidzis gan ar agro pavasari, gan ar karstajām
dienām, gan ar krusas graudiem vasaras vidū, tāds pārsteigumiem
bagāts solās būt arī šis gads.
Viens no mūsu skolas sveicieniem jums ir jaunās - visiem
vienādās un krāsainās skolas dienasgrāmatas. Atverot tās, jūs
ieraudzīsiet, ka tur ir tik daudz noderīgas informācijas, kas jums
noderēs ikvienā mācību stundā. Jo biežāk šais špikerīšos
ieskatīsieties, jo beigās tas viss paliks jūsu galvās.
Prasība gan būs visiem viena – uz skolu tikai šīs dienasgrāmatas,
savas šoreiz nē.
Veiksmīgu un interesantu mācību gadu!Skolotāja Inese

Ārpusstundu aktivitātes pirmajā mācību semestrī.

S eptembra

mēnesī kā ierasts skolā būs drošības nedēļa, kura
vienlaicīgi notiek visās Latvijas skolās. Tradicionālais Miķeļdienas
tirdziņš, kurš ar katru gadu kļūst interesantāks un kuplāks. Šogad
10.septembrī atzīmēsim Starptautisko Putras dienu, kad profesors
Grauds liks izgaršot dažādas putras un iepazīt to pirmsākumus. Ļoti
vēlētos šajā septembrī atzīmēt Tēva dienu, bet, atklāti sakot, mazliet
baidos par mūsu tētu atsaucību.
Oktobrī svinēsim rudens svētkus ar tradicionālajām Rudens spēlēm.
Novembris – patriotism mēnesis. Ļoti daudz šajā mēnesī skolēniem
jāpaveic, jo ir trīs lieli pasākumi- Lāčplēša dienai veltītas sacensības un
ierindas skate, 18.novembra pasākums un O.Vācietim veltīti pasākumi.
Decembrī jau gaidām lielo brīnumu. Aizdegsim Adventa sveces,
posīsim skolu un gatavosim atkal ko lielu, interesantu sev pašiem un
jums, vecāki. Bet tas vēl tikai vīzijās, kuras nevienam nevar stāstīt.
Ļoti cerot uz sadarbību ar bērniem un vecākiem - skolotāja Sandra

Lai tas mednis paliek kokā,
Man trīs zaķēni jau rokā.
Vai jūs zināt, kas tie ir?
Burti, kuri jāuzšķir.
Tikko grāmata ir vaļā,
Saucu viņus balsī skaļā,
Pēdas naski dzenu tiem
Kā pa rasu zaķēniem.

Sākas starptautiskā projekta darbība
Gatavojoties mācību gada sākumam, esam saņēmuši priecīgu
ziņu – ir atbalstīts mūsu skolas starptautiskais projekts Erasmus
+.
Mūsu sadarbības partneri ir skolēni un skolotāji no Turcijas,
Norvēģijas, Igaunijas, Polijas, Rumānijas, Vācijas un Portugāles
skolām.
Projekta temats „Dalīsimies ar spēlēm” saistīts ar skolas šī
gada galveno uzdevumu un tiks ietverts mācību procesā,
ārpusstundu nodarbībās, brīvajā laikā gan pirmskolas grupiņās,
gan visu vecumu skolēniem. Projektā aicināsim darboties arī
vecākus – ne vien dalīties atmiņās par viņu bērnības spēlēm un
rotaļām, bet arī palīdzēt spēļu gatavošanā. Iespējams, ka tieši
vecākiem un vecvecākiem ir saglabājušās pašgatavotās
rotaļlietas, kas var noderēt izstādei.
Ieguvēji būs visi, jo spēļu un rotaļu izmantošana radīs
interesantāku skolas dzīvi, bet čaklākie dalībnieki – skolēni un
skolotāji – iesaistīsies starptautiskajās mobilitātēs, un tā būs
iespēja gūt daudzveidīgu jaunu pieredzi, iepazīt citu valstu
kultūru, uzlabot angļu valodas un IT zināšanas, iegūt jaunus
draugus citās valstīs.
Projekta koordinatore skolotāja Lūcija Kapača

A un I, un U tiem vārdā,
Vai tur iznāks acs vai bārda,
Kad tos vēlāk rindā liksDomu pilna galva tiks.
/ H. Dorbe/

Sveicu visus mazos un lielos Jauno mācību gadu uzsākot!
Pirmsskolas skolotāja Anita

Mīļie vecāki un vecvecāki!

Kā strādāsim 2014./2015. mācību gadā?
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Mācību gads 1.–8.klases skolēniem beigsies 2015.gada
29.maijā.
9.klases skolēniem mācības beigsies 2015.gada 15.maijā, bet
pats mācību gads pēc valsts pārbaudījumiem - 2015.gada
12.jūnijā.
Tiem 9. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts
pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2015.gada 29.maijā.
Rudens brīvdienās dosies no 2014.gada 27.oktobra līdz
2014.gada 31.oktobrim, bet ziemas brīvdienās no 2014.gada
22.decembra līdz 2015.gada 2.janvārim.
Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu skolēniem ilgs no 2015.gada
16.marta līdz 2015.gada 20.martam, 12.klašu skolēniem – no
2015.gada 23.marta līdz 2015.gada 27.martam.Vasaras
brīvdienas 1.-8.klašu skolēniem būs no 2015.gada 1.jūnija līdz
2015.gada 31.augustam.
Vienu nedēļu ilgas papildu brīvdienas 1. klases skolēniem mūsu
skolā otrajā semestrī būs no 2015.gada 2. līdz 6.februārim.
Vienu nedēļu iesaistīsimies dažādos projektos.

Atkal ir dota tā iespēja apgūt datorprasmes par brīvu. Jums
gandrīz visiem mājās ir dators, jo jūsu bērni jau vairs nespēj bez
tā dzīvot. Arī interneta pieejamība vairs nav problēma. Tiem,
kam tā nav var droši izmantot pagasta bibliotēku. Lai jūs
nekļūtu saviem bērniem un mazbērniem garlaicīgi, apgūstiet šīs
prasmes. Tas nav nekas neiespējams. Jūs redzēsiet, cik
interesantas lietas var uzzināt un darīt internetā un ar datoru.
Nebaidieties! Pagājušajā gadā datorprasmes apguva 92 gadus
veca sieviete. Vai Jūs esat sliktāki?
Lai vēlētos to darīt ir tikai jāpiesakās pie manis personīgi
vai pa tālruni 25923719.
Nodarbības notiks vakarpusēs jau no septembra. Grupas
veidosim pēc zināšanu pakāpēm. No datora nav jābaidās. Jūs
taču mobilos telefonus arī visi esat pieņēmuši un darbojaties ar
tiem.
Gaidīšu drošos! Varbūt kāds vēlas apgūt kaut ko vienu?
Lūdzu...
Skolotāja Inese

Mēdz sacīt, ka mēle dod skanējumu zvanam, bet sirds gudri skolotāji dod
skanējumu savai skolai. Vislabākais skolotājs ir tas, kurš nepasaka visu priekšā, bet ļauj
pašiem skolēniem atklāt savas virsotnes, prasmīgi vadot šo procesu. Laba izglītība dod
drošības sajūtu, domājot par nākotnes iespējām.

Visiem, visiem radošu un veiksmes pilnu Jauno mācību gadu vēl skolas direktors
Aivars Maltavnieks.

Informatīvo izdevumu sakārtoja
Aivars Maltavnieks

