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Vidagas Sikšņu pamatskola piedalās konkursā “Matemātika –
zinātņu karaliene”

Matemātika ir tīrā zinātņu karaliene, bez
matemātikas nevar iztikt daudzas citas zinātnes un tai salīdzinājumā ar
jebkuru citu priekšmetu ir visprecīzākie spēles noteikumi. No šī viedokļa
raugoties, matemātikai vajadzētu būt visvienkāršāk apgūstamajam
priekšmetam, bet ikdienā redzam, ka daļa skolēnu ignorē, nesaskata šīs
vērtības. Lai parādītu matemātiku no interesantās, saistošās puses, Apes un
Alūksnes novada skolām jau vairākus gadus rīko konkursu matemātikā 7. un
8.klasēm.
Šogad konkursu organizēja Alūksnes novada vidusskola. 24.martā saviem
spēkiem mērojās 15 komandas no abu novadu skolām. Komandā “Vidagas
bites” piedalījās Mārcis Bondars (7.kl.), Gvido Andis Čams (7.kl.),
Lāsma Raudiņa (8.kl.), Lauris Priedītis (8.kl.), Reinis Kazaks
(8.kl.).
Noklausījušies nelielu koncertiņu un saņēmuši veiksmes vēlējumus, dalībnieki
sāka sacensību “Prāta banka” ar atjautības uzdevumu atbildēšanu, šoreiz
izmantojot datorus. Katra komanda savam rezultātam varēja sekot līdzi, kas
lika vēl vairāk censties uzlabot savu sniegumu. Interesants bija uzdevums no
dažādām ģeometriskām figūrām izveidot konkrētu zīmējumu, piem., suni,
kaķi, laivu u.c.
Tālāk dalībnieki sadalījās trīs stacijās:
1.”Inženieris” - no pudeļu korķīšiem jāuzceļ pēc iespējas augstāks tornis.
2.”Asprātis” - jāatbild uz jautājumiem, izmantojot telefonus.
3.”Salmiņš” - pa caurulīti jāuzsūc ūdens, pēc iespējas augstāk.
“Vidagas bitēm” vislabāk veicās atjautības uzdevumu risināšanā un ūdens
uzsūkšanā pa caurulīti. Noslēgumā noskatījāmies visu komandu mājas darbus
- video “Es Y tevi matemātika”. Kopvērtējumā no 15 komandām ierindojāmies
8.vietā.

“Laiks pagāja ātri un bija interesanti” – šādi konkursu novērtēja visi
komandas dalībnieki, piekrītot domai, ka matemātika ir priekšmets, kas
visvairāk veicina kritiskās domāšanas izkopšanu.
Sarmīte Granta
Komandas konsultējošā skolotāja

Mammadaba meistardiena Vidagas Sikšņu pamatskolā

Klāt pavasaris! Esam aktīvi
iesaistījušies Mammadaba aktivitātēs. 21.martā, sadarbībā ar LVM
(Latvijas Valsts Mežiem), visi skolas skolēni piedalāmies “Meža
meistardiensa” aktivitātē “Mežsaimnieka pēdās”.
Doties mežā skolēni var ikvienā gadalaikā – galvenais ir piemērots apģērbs,
kas ļauj izbaudīt arī lietu un sniegu!
Dodamies ceļā! Pirmo apmeklējam Mēru dižozolu, kas atrodas pie Mēru
muižas. Muižas parks ir ievērojams ar diviem dižkokiem – lielāko ozolu
Baltijā, kas ir 175 gadus vecs, tā stumbra apkārtmērs ir 5,05 m vainaga lielums
33 x 30 m un Eiropas lapegli. Parkā ir arī Latvijā reti sastopami, aizsargājami
un eksotiski augi – valrieksts, sarkanlapu ozols, svešzemju skujkoki, bārbeles
krūms, parastā čuža u.c.
Tālāk seko ceļš uz izcilo audzi, kas kopšanas rezultātā izveidojusies netālu no
Mēru centra 72,3 ha platībā. Latvijā ir tikai divas šādas audzes, kokiem šeit ir
izcili taksācijas rādītāji, tie ir slaidi, labi atzarojušies ar tieviem zariem un
šauru vainagu. No šīm audzēm ņem potzarus, kurus izmanto sēklu plantāciju
veidošanai. Meži ir bagāti ar meža dzīvniekiem, kas ļauj attīstīt medību
saimniecību un tūrismu.
Kopā ar mežzini Normundu Vīksnu skolēni nosaka priedes augstumu un
vecumu, tā ir aizraujoša un interesanta pieredze.

Braucam uz LVM iekārtoto atpūtas vietu pie Niedrāja ezera. Ezera vidējais
dziļums – 4,0m, lielākais dziļums 8,5m. Savienots ar sešiem mežezeriem
(Mellūzi, Salaini, Niedrīti, Bezdibeni, Zummeru, Bezvārdi). Ezera ūdens ir tīrs
un caurspīdīgs. Niedrāja smilšainajos krastos izveidotas labiekārtotas
peldvietas un atpūtas vietas, bet pieguļošajā mežā iekārtotas marķētas trases
aktīvai atpūtai, sportam (nūjošanai, skriešanai, slēpošanai, velobraukšanai).
Niedrāja krastos varējām novērot, kā dzenis, staltajās priedēs, izkalis lielus
caurumus, tā saucamās “daudzdzīvokļu mājas”, kuros pat pīles dēj savas olas,
lai pasargātu tās no plēsējiem. Bet kā mazuļi pēc izšķilšanās tiek uz ezeru?
Izrādās, ka pīļu māte tos izmet no dobuma un mazie pīlēni sāk savu dzīvi
ezerā.
Tālāk seko ceļš gar Smiltenes kokaudzētavu un mazu ezeriņu Smiltenē. Tas ir
Klievezers, kas sagaida mūs ar glīti sakoptu atpūtas vietu. Ezera krastā ir
izveidota skaista atpūtas un relaksācijas vieta. Piemēram, var sēdēt uz soliņa
ezerā iebūvētas garas laipas galā un priecāties, kā ezeru vasarā izdaiļo baltās
ūdensrozes, vai sauļoties, guļot zvilnī. Klievezerā ir iebūvēta gara koka laipa ar
soliņu galā. Krastā novietoti četri zviļņi jeb sava veida koka gultas, kurās var
gulēt un sauļoties. Uzbūvēta pārģērbšanās kabīne. Izveidota ugunskura vieta
ar diviem soliem un malkas nojume. Tajā sagatavoto malku ugunskura
kurināšanai var ņemt ikviens atpūtnieks, lai nebūtu jāposta tuvējais mežs.
Novietota arī atkritumu tvertne.
Pēdējais pieturas punkts – Cērtenes pilskalns, Vissenākais Smiltenes vēstures
pagātnes liecinieks, atrodas kalnainā priežu silā.
Pilskalna dabiskā krauja bijusi tikai dienvidu nogāze pie Cērtenes upītes.
Kalna augstums no upītes puses sasniedz gandrīz 25 m. Lai pilskalnu
nocietinātu, tam visapkārt izrakts līdz 12 m dziļš grāvis, ko uzskata par vienu
no grandiozākajām būvēm Latvijas pilskalnos. 100 m augšup pa Cērtenes upīti
redzams, ka senāk bijis ierīkots dambis, kura uzstādinātie ūdeņi novadīti uz
grāvi ap pilskalnu. Cērtenes pilskalns aprakstīts jau 1794.gadā.
Cērtenes pilskalns ir viens no mūsu senajiem dubultsvētkalniem. Cērtene
senatnē bijusi ievērojams un nozīmīgs centrs plašai apkārtnei,

kur
vienlaikus varējis uzņemt daudzus
tūkstošus cilvēkus. Tagad pilskalns ir jauka atpūtas vieta, kur iekārtotas dabas
takas, izvietotas kartes ar taku shēmām un norādēm, kā arī izveidota
labiekārtota piknika vieta. Takas izmantojamas kā pastaigām, tā arī
braukšanai ar velosipēdu, bet ziemā dienas laikā – ar distanču slēpēm.

Cērtenes pilskalns ir aizsargājams kultūrvēsturisks dabas objekts, kas sevī
glabā senus un interesantus nostāstus.
Trīs stundas pagājušas nemanot.
Paldies Latvijas Valsts Mežiem par sakoptu un tīru Latviju un
iespēju iepazīt vietas, kas atrodas tepat blakus!
Jogita Kazaka
Skolotāja

Vidagas Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupā Krāsu nedēļa!
No 7. līdz 11.martam pirmsskolas grupā katrai dienai bija sava krāsa.
Pirmdien tērpāmies visi sarkani. Bērni klausījās „Sarkano pasaku!”, mācījās
dziesmu par krāsām – šajā dienā tika izdziedāta sarkanā krāsa. Kā arī krāsoja
dažādus augļus, kuri ir sarkanā krāsā un veidoja krāsu apli.
Otrdiena – dzeltenā krāsa! Visi mirdzējām spoži kā saulīte debesīs! Arī
dziesmiņa par dzelteno krāsu un spožo saulīti. Dzeltenajā dienā bērni darbojās
ar visu, kas ir dzeltens – cēla torņus no dzeltenajiem klučiem, veidoja saulīti
no plastilīna, krāsoja augļus ar guaša krāsām, 5 – 6 gadīgie bērni klausījās
„Dzelteno pasaku” un zīmēja šai pasakai ilustrāciju.
Trešdiena – zaļā krāsa! Dienas beigās grupā bija saradušās daudz un dažādas
zaļas vardītes! Bērni tās aplicēja. Klausījās arī „Zaļo pasaku!” Pastaigas laikā
daudz runājām par to, kas mostas dabā un kādas pārmaiņas redzamas
tuvojoties pavasarim. Arī dziesmiņu dziedājām par zaļo krāsu!
Ceturtdiena – viss zils! Rītu iesākām ar dziesmiņu par zilo krāsu un zilām
debesīm. Gājām rotaļās. Šajā dienā bērni darbojās ar dažādiem zilas krāsas
priekšmetiem – skaitīja mākoņus, lego klučus lika atbilstošas krāsas traukā,
darbojās ar garuma un krāsu stienīšiem (salīdzināja pēc izmēra, krāsas utt.),
mācījās siet mezglus – veidojot pūkainos mākoņus no dzijas.
Piektdienā – raibā jeb krāsainā dienā! Šajā dienā bērni tērpušies raibi
krāsaini. Arī dziesmiņa, protams, par raibo! Un šajā dienā varējām nodziedāt
visas nedēļas krāsas pēc kārtas. Bērniem šī dziesma ļoti patīk, jo daži to
skandē visu dienu, gan nodarbībās, gan pastaigā, gan pie pusdienu galda. Šajā
dienā bērni veidoja varavīksnes lietussargu – mācoties un atkārtojot no
kādām krāsām veidojas varavīksne. Gājām dažādās raibās rotaļās!
Mums šī nedēļa izdevās ļoti jauka, gaiša un priecīga! Bērni katru dienu
aplūkoja viens otru – kādi šodien vienādi tērpušies, priecājās viens par otra
darbiņiem! Paldies vecākiem par atbalstu – ietērpjot savus bērnus katrai
dienai atbilstošā krāsā!

Sintija Levica
Pirmsskolas skolotāja

Vidagas Sikšņu pamatskolas komanda “Pikseļi” piedalās konkursā
“Eksperiments”

Fizika ir pārsteigumu pilna un noteiktos apstākļos tā
pārvēršas azartiskā piedzīvojumā.
Šoreiz tādi bija arī konkursa “Eksperiments” eksperimentālā izaicinājuma
uzdevumi, kopā pavisam pieci:
1) cik reižu ātrāk no pudeles pa šauru caurulīti izlīs karsts vai auksts ūdens;
2) cik reizes izmainīsies lineāla svārstību periods, ja cilindriskas formas
ķermeni, kura diametrs 7 cm nomainīs ar līdzīgu, kura diametrs 9 cm;
3) cik liela īpatnējā siltumietilpība ir cukura šķīdumam ūdenī, kura
koncentrācija 1500g/l;
4) uzdevums ir sadalīt Latvijas kartes sauszemes teritoriju divās daļās pa
Daugavas viduslīniju un noteikt katras daļas masas centra atrašanās vietu un
aprēķināt cik liels ir attālums pa gaisa līniju starp abiem masas centriem dabā;
5) noteikt, cik m augstumā lielākā daļa konkursa “Eksperiments” dalībnieku
var ar muti uzsūkt dzeramo ūdeni, ūdens sūkšanai izmatojot caurulīti, kuras
diametrs nav lielāks par 6 mm. Pēdējā uzdevuma veikšanai izmantojām
Gaujas tiltu, jo lielākais augstums, kurā ūdeni varēja uzsūkt bija 7,5 metri.
Šos uzdevumus veicām pavasara brīvdienās.
Pirms tam atbildējām uz 20 konkursa ekspertu sagatavotiem testa
jautājumiem un risinājām 20 ekspertu sagatavotos fizikas uzdevumus.
Interesantākais uzdevums bija eksperimentāli noteikt sieriņa „‟Kārums‟‟
blīvumu. Daudz pacietības prasīja arī risināmie uzdevumi par elektrodrošību,
elektriskajām ķēdēm, enerģētiku, sadzīvi, alternatīvajiem enerģijas avotiem un
vēsturiskiem faktiem. “Dažreiz jau nedaudz apnika meklēt atbildes, bijām
noguruši, bet tad atkal saņēmāmies un centāmies”, tā raksta komandas
dalībnieki.
Komandā “Pikseļi” piedalās skolēni no 9.klases - Emīls Vizulis, Amanda
Kazaka, Reina Iesaliņa, Mārcis Bondars, no 8.klases - Lāsma
Raudiņa.

Pavisam konkursā reģistrējušās 211 komandas, no tām 31 Vidzemes reģionā.
Apkopojot neklātienes kārtas rezultātus, “Pikseļi” palika 9.vietā. Klātienes
konkursā nekvalificējāmies, jo tālāk piedalās pirmās 5 komandas, bet ir
gandarījums par iegūtajām jaunajām zināšanām un praktiskajām iemaņām un
interesanti kopā pavadīto laiku.
Sarmīte Granta
Komandas konsultējošā skolotāja

Vidagas Sikšņu pamatskola piedalās EKO skolu ziemas forumā
Ropažos
Pavadīts Ekoskolu ziemas forums, kas šajā gadā notika Ropažu
vidusskolā. Šajā forumā piedalījās vairāk kā 200 dalībnieku –
skolotāju un skolēnu, no vairāk kā 70 izglītības iestādēm. Arī mēs –
Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēni Lāsma Raudiņa, Mārcis
Bondars un skolotāja Jogita Kazaka.
Ekoskolu Ziemas foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmu,
tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot
praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. Ekoskolu forums sniedz iespēju iepazīt
vienam otru, gūt jaunas zināšanas, daloties pieredzē, kā arī rast papildus
motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan savā ekoskolā,
gan ikdienā.
Šogad uzsvars tiks likts uz aktuālākajām tēmām – bioloģisko daudzveidību un
atbildīgu pārtikas patēriņu.
Foruma pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja piedalīties izglītojošās
darbnīcās kopā ar Vides SOS aplikācijas veidotājiem un Energoefektivitātes
centra ekspertiem, doties piedzīvojumos iesvētību trasē Ropažu apkārtnes
mežos un purvos, tikmēr pedagogi dalījās pieredzē par vides izglītības
īstenošanu praksē.
Sestdien notika dažādas izglītojošas nodarbības – Pasaules dabas fonda
pārstāvji stāstīja par lauksaimniecības ietekmi uz vidi, biedrības homo ecos:
aktīvisti – par pārtikas patēriņa saistību ar klimata pārmaiņām un Dita Lase –
veģetārās uztura skolas Vegus.lv vadītāja un forumos jau iemīļota lektore –
par dabai draudzīgu gatavošanu. Citās nodarbībās tika runāts par tādām
tēmām kā bio daudzveidības veicināšana, ekoloģiskā lauksaimniecība, upju
piesārņojuma cēloņi un dabas vērošanas nozīme.
Nodarbībām sekoja iespēja pārbaudīt jauniegūtās zināšanas sacensībās un
diskusijās, pēc tam – radoši izpausties prasmju darbnīcās, gūstot vērtīgu
pieredzi veselīgā ēst gatavošanā, argumentācijas, mākslas, komunikācijas,
tehnoloģiju, dārzniecības, dabas izziņas un daudzās citās darbnīcās. Par
jautrību un zaļiem jokiem sestdienas vakarā parūpējās improvizācijas teātris
Impro Zoo.

Forums noslēdzās svētdien ar izzinošu ekspedīciju Ropažu apkārtnes mežos
un aktivitātēm svaigā gaisā – iedvesmojot jauniegūtās zināšanas un prasmes
likt lietā ikdienā un dzīvot videi draudzīgi.
Skolēnu Lāsmas un Mārča atziņas: piepildītas, interesantas un aizraujošas
dienas, kas pagāja nemanot. Jauniegūti draugi, jauna pieredze.
Jogita Kazaka
Skolotāja

Svētku gaidīšanas laiks Vidagas Sikšņu pamatskolā
Nu jau Ziemassvētki aiz muguras. Bez sniega, bez sala, bet sagaidīti godam, ar
aktīvu darbošanos, ar jaukām domām, ar kopā būšanu un sveču siltajām
liesmiņām.
Biedrība “Pagasta attīstības grupa “Vireši”, sadarbībā ar Vidagas Sikšņu
pamatskolu un ar biedrības “Ziemeļgauja” finansiālu atbalstu pirms
Ziemassvētkiem organizēja Virešu pagasta iedzīvotājiem radošās darbnīcas
“Kad Ziemassvētki nāk”. Trīs jaukus vakarus skolas logos dega gaisma, mēs
pavadījām kopīgi laiku skolas telpās, radoši darbojoties, sarunājoties,
iemācoties ko jaunu.
Pirmā darbnīca bija jau novembrī, tieši pirms pirmās adventes. Tajā gan lieli,
gan mazi gatavoja savus Adventes vainagus. Pavisam nejauši sanāca tā, ka
darbnīca darbojās pat divas dienas un nu mūsu skolas telpās tapušie Adventes
vainagi aizceļojuši un piepildījuši ar sveču siltajām liesmiņām mājas gan Apē,
gan Smiltenē, gan tepat Virešu pagastā. Jaukākais šajās divās dienās bija tas,
ka bērni nāca un darbojās kopā ar vecākiem, ar mammām, bet vairāki vainagi
pat tika dāvāti omēm.
Lai interesanti un radoši varētu apsveikt savus draugus un radus, mācījāmies
gatavot apsveikumu kartītes. Šīs iemaņas un idejas noteikti noderēs jebkuros
svētkos. Lai gan darbiņus veidojām pēc vieniem un tiem pašiem paraugiem,
tie tiešām bija katrs savādāks, ar savu odziņu, ar savu pieeju.
Kad svētki jau pie sliekšņa, tad jāgatavo eglītei rotājumi. Izmantojām gan
dabas materiālus, gan dzijas, gan audumus, gan pērles, gan papīru. Te nu
visiem bērniem vislabāk patika visu krāsot zelta krāsā. Eglītes šogad mūsu
pagasta ģimeņu mājās būs īpaši košas.
Liels PALDIES radošajai darbnīcu vadītājai Madarai par idejām, palīdzīgu
roku, enerģiju un smaidu.
Lai visiem darbnīcu dalībniekiem un viņu ģimenēm idejas neapsīkst nākamo
svētku gaidīšanā un pavadīšanā. Lai nākamajā gadā enerģija, veselība un laba
oma!

vairāk foto
Una Reķe
Vidagas Sikšņu pamatskolas direktore

Rudens pārgājiens ar velosipēdiem
Rudens tuvojas, tas jūtams vakara dzestrumā, rudajos laukos un asteru, un
dāliju ziedos puķu dobēs. Klāt arī pārgājienu laiks. Šogad Vidagas Sikšņu
pamatskolas 6.-9.klašu skolēni izvēlējās doties pārgājienā ar velosipēdiem,
lai iepazītu un izpētītu koka un citu meža bagātību izmantošanu savā pagastā.
Lai izdotos pārgājiens, nepieciešams tam sagatavoties. Pārdomāts maršruts,
labs garastāvoklis, skolas saimniecīšu sagatavotās pusdienas un pārbaudīti
velosipēdi. 18.septembra rītā pie skolas valdīja neliels satraukums un arī liela
vēlēšanās doties ceļā.

Mūsu ceļojuma galamērķis bija zemnieku sētu grupa Līvu ciems, kas ir
vietējās nozīmes kultūras piemineklis ar interesantu XIX gs beigu koka
arhitektūru. Ar ciema vēsturi, apbūves īpatnībām interesanti pastāstīja
“Ceriņu” mājas saimnieks Andris Gavars. Bērni bija pārsteigti, ka meža vidū
var būt tik skaistas, sakoptas mājas, kurām ir vairāk kā 100 gadu, un arī šeit
var saimniekot dabai draudzīgi, audzējot tīršķirnes gaļas liellopus un aitas.

Dodoties tālāk pārliecinājāmies, ka visas ciema mājas ir celtas no koka. Tuvāk
apskatījām un no lietus paglābāmies Ināras Krauzes mājās “Riekstiņi”, kur
sasildījāmies pie pašu iekurtā kamīna un risinājām interesantas sarunas.
Vienojāmies mājupceļā doties pa garāko apkārtceļu, lai redzētu lielāku mežu
daudzveidību. Apstājāmies pusdienot atpūtas vietā Garā Gauja, ko iekārtojuši
Latvijas Valsts Meži.

Paldies skolotājam Normundam, kurš uzņēmās vadīt velosipēdistu grupu.
Kopumā ceļā nobraucām apmēram 30 km un tas priekš pirmās reizes ir labs
sasniegums. Grūts bija atpakaļceļš, jo kalnā uzbraukt vairs nevarēju, bet tas
bija sīkums, salīdzinot ar visām sajūtām un iespaidiem - tā pēc pārgājiena
raksta 9.klases meitenes.
Sarmīte Granta
skolotāja

EKO atbalsis Saņākalnā
Bija saulains, vēss rudens rīts, kad Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēni un
pirmsskolas vecuma bērni devās mācību ekskursijā. Tā kā esam ekoskola un
cenšamies gribēt dzīvot zaļi, vēl daudz jāmācās, jāizprot, jāgūst pārliecība par
šāda dzīvesveida nepieciešamību, tāpēc devāmies uz mācību stundu Daibes
atkritumu poligonā.
Bērnus pārsteidza lielie stikla, plastmasas un citu atkritumu kalni. Kaut arī
mums liekas, ka mēs protam šķirot atkritumus, izrādās, ka neprotam vis.
Nevar stikla burkas būt ar visu saturu, bet plastmasas šķīvīši – netīri. To visu
strādnieki ar savām rokām lasa ārā, pie tam neciešamā smakā. Bērni
aizdomājās, ka arī atkritumi no viņu mājām brauc tik tālu. Pārsteidza lielais
rekultivētais kalns un attīrīšana, lai nekas kaitīgs nenokļūtu dabā. Kopumā
sevi uzskatām par zinošiem, bet skolēniem jautājumu bija daudz. Tātad
gribam dzīvot zaļi!
Pēc mācību un pārdomu stundas Daibē devāmies uz Mazsalacu - Skaņākalna
dabas parku. Tā bija brīnišķīga rudens dabas ainava ar daudzajiem koka
tēliem un atrakciju veidiem. Visu vajadzēja izbaudīt un izmēģināt. Bērni
izsapņoja savu sapnīti, kāpjot pa Sapņu trepēm, un neaizmirstama bija arī
braukšana ar trīsi, jo daudzi to darīja pirmo reizi. Un vēl pats varenais
Skaņaiskalns, kur var klaigāt, cik tīk un gaidīt savu atbalsi.
Dabas parkā mūs sagaidīja pārsteigums - atraktīvais Velns un viņa
kaimiņiene Ragana, kuri lika veikt dažādus uzdevumus un tikai tad ļāva
apskatīt savu māju - Velna alu. Velns mūs cienāja ar saviem spēcinošajiem
vitamīniem, bet Ragana ar garšīgām pankūkām. Atvadoties Ragana
uzdāvināja burvju kaķēnu un katrs bērns saņēma pērlītes ar laba vēlējumiem.
Jautrā noskaņā devāmies mājās. Prieks bija par lielajiem bērniem, kuri tik ļoti
rūpējās par saviem mazākajiem skolasbiedriem, lai arī viņi justos lieliski.

Vija Marija Būda,
Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja

Zaļās klases konkursa fināls

Jau otro gadu pēc spraiga un pamatīga darba
(šogad tā bija bebru dzīves pētīšana un dambju jaukšana) Vidagas Sikšņu
pamatskola iekļūst “Latvijas finiera” rīkotajā Zaļās klases konkursa finālā.
Tādēļ pašā vasaras vidū 10 skolēni – Anrijs Palejs, Ringolds Raudiņš, Mārcis
Bogdānovs, Reinis Kazaks, Emīls Vizulis, Amanda Kazaka, Reina Iesaliņa,
Laura Krista Čulno, Lauris Priedītis, Lāsma Raudiņa un skolotājas Una Reķe
un Vija Marija Būda devās uz Abragciemu pie jūras, lai piedalītos fināla
sacensībās. Šajās sacensībās piedalījās 15 skolas no Latvijas un 1 no Igaunijas.
No Vidzemes finālā iekļuvām tikai mēs.
Kempingā ”Abragciems” sacensības notika dažādās jomās - šaušanā ar loku,
šķēršļu pārvarēšanā pa virvi, fotosesijas veidošanā, kā arī bija mājas darbs visu, ko bijām nofilmējuši, samontējuši un iesūtījuši, bija jāparāda uz
skatuves. Tās bija ne tikai sacensības, bet arī atpūta, jaunu draugu un jaunu
iemaņu iegūšana. Sacensību rezultāts - par 0,5 punktiem atpalikām no 3.
vietas - tātad 4. vieta. Mēs neskumām, jo iegūta pārliecība, ka varam, protam
un zinām, un nākamajā mācību gadā atkal piedalīsimies Zaļas klases
konkursā.
Vija Marija Būda,
Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja

Eiropas sporta nedēļa

“Šādas nedēļas varētu būt katru mēnesi, jo man
patīk sportot un kustēties, bet dažiem slinkākiem skolēniem lika izkustēties”,
tā par sporta nedēļu saka 9. klases skolēns Mārcis. Šī nedēļa pagāja nemanot,
jo garlaikoties nebija laika. Katru starpbrīdi skolas līdzpārvalde rūpējās par to,
lai visi kustētos. Tika lekts ar lecamauklu, vingrots, apļots, skriets, spēlēts
futbols. Šajā kustīgajā nedēļā kopā ar vecākiem notika sacensības arī
kartupeļu mešanā grozā un jāšana ar zirgu.

Nebija neviena bērna, kuram sportiskās aktivitātes nepatika. Dažiem varbūt
neveicās tik labi, kā gribējās, bet rezultāti jau nav galvenais. Jautrs
noskaņojums, laba pašsajūta, kopābūšana un uz brīdi aizmirstais telefons ir
šīs nedēļas lielākais ieguvums.
Vija Marija Būda,
Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja

Projekti
Šobrīd Vidagas Sikšņu pamatskolā un biedrībā “Pagasta attīstības grupa
“Vireši”” ir ne tikai lietaina rudens un ekskursiju laiks, bet arī laiks, kad ar
satraukumu sekojam notikumiem mūsu sporta laukumā. Pēdējo divu nedēļu
laikā esam iepazinuši ceļu būves tehniku un vērojuši, kā tiek veidots asfaltēts
laukums, vispirms izrokot bedri, tad savedot smilti, šķembas, to visu līdzinot.
Visbeidzot pagājušās nedēļas piektdienā tika uzklāts jauns, melns, skaists
asfalts. Urrā, mūsu pāris gadus sapņotais sapnis piepildās: šoziem varēsim
slidot uz jaunā laukuma un nākamvasar varēsim tur spēlēt florbolu vai ielu
basketbolu vai vēl kaut ko citu. Mūsu bērniem vairs nebūs jāspēlē spēles uz
stāvlaukuma pie skolas, apdraudot sevi, autobraucējus un skolas logus un
sienas. Šobrīd vēl tiek uzstādīts apgaismojums laukumam un gatavoti un
uzstādīti borti hokeja laukumam.
Šī iespēja mums radās pateicoties LEADER projektiem, kurus atbalstīja arī
pašvaldība. Šobrīd ir realizēts projekta “Sporta laukuma labiekārtošana
Vidagā” pirmā kārta, kur 18781,90 EUR finansējums nāk no Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijās” un 7982.31 EUR ir pašvaldības finansējums,
kā arī pavisam neliels ir pašas biedrības finansējums. Darbus veica SIA
“Ceļinieks 2010” no Smiltenes un SIA “Alūksnes energoceltnieks”.
Nākamnedēļ noslēgsies projekta otra daļa, kur finansējums no LEADER
programmas 2700 EUR un pašvaldības finansējums ir 2136,65 EUR.
Paldies visiem darbu veicējiem un finansētājiem. Mums prieks par sakārtoto
vidi radīto iespēju visiem interesentiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm
drošā vidē. Tālāk jāpiepilda sapnis par skatītāju tribīnēm pie sporta laukuma.
Lai mums izdodas!

