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Īpašs un pārdomāts Ģimeņu vakars

A

lūksnes novada vidusskolā 10.
martā norisinājās 9.klases ģimeņu vakars “Es esmu ierakstīts...”. Izvēloties šādu nosaukumu, aizdomājāmies, kur tad mēs katrs esam
ierakstīts: dzimšanas apliecībā, bērnudārza grupiņas sarakstā, klases skolēnu
sarakstā...
Svētku sagatavošanā tika iesaistīti visi, jo katrs no mums taču ierakstīts šajā
klasē. Pasākuma vislielākais atbalstītājs
bija mūsu klases audzinātāja Inese Krūmiņa. Laiks - tā gan mums visvairāk
pietrūka, jo vislabākās idejas radās, tikai
tuvojoties pašam vakaram. Mēs nenokārām degunus un steidzāmies idejas
pārvērst realitātē. Līdz vakaram mums
bija daudz darāmā, arī dekorāciju veidošana, deju sagatavošana, dāvanu un
ielūgumu izveide. Vakars bija patiešām
īpašs, mīļš un pārdomāts. Katram klātesošajam šajā vakarā tika pasniegta dāvaniņa: skolotājiem pašdarinātie kalendāri ar viņu portretu multfilmu varoņu
veidolā, vecākiem - pašdarinātās dāvanas mājturības stundās. Vakaram tika
veidoti arī video, kas veltīti gan skolotājiem, gan vecākiem. Visus video veidoja
Lonija Kalniņa, bet apgūt video veidošanas prasmes viņai palīdzēja Andris
Voicišs. Kopā ar Andri visi video tapa
divu vakaru laikā. Lai gan laika nebija
daudz, tomēr mums izdevās neparasti
skaists vakars, kas noslēdzās ar elegantu
polonēzi - to mums iemācīja deju skolotāja Ilze Līviņa.
Mūsu vakara mērķis bija aizkustināt
vecākus un skolotājus, un mums tas izdevās. Ģimeņu vakars “Es esmu ierakstīts...” nu ir ierakstīts mūsu ģimeņu
vēstures lappusēs!
— 9.klases skolniece Lonija Kalniņa

Alūksnes novada vidusskolas 9.klase kopā ar klases audzinātāju Inesi Krūmiņu. 					
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Stiprinām piederības sajūtu Latvijai
L
atviešu Biedrības nama Zelta
zālē 21.februārī, Dzimtās valodas dienā, notika skolēnu
radošo darbu konkursa „Kas manu
tautu dara stipru” uzvarētāju apbalvošana. No 885 gan literāriem,
gan vizuālās mākslas darbiem tika
pamanīts Alūksnes novada vidusskolas 6.klases skolnieces Keitas
Līdaces-Dobroļubovas
vizuālās
mākslas darbs "Katrā rasas rītā,
katrā rasas pilītē ir spēks". Keita saņēma mākslinieces Lindas Lošinas
specbalvu. Vēl vizuālās mākslas
darbus sūtīja 1.klases skolniece
Evija Grigāne, 3.klases skolēni Rihards Ozoliņš un Annija Papenoka, 6.klases skolēni Alīna Jegorova
un Artjoms Orehovs, 11.klases
skolniece Linda Priede. Savus dzejoļus un domrakstus konkursam

nosūtīja 7.klases skolēni Marta Čibala, Niks Gibala un 11.klases skolēni Ernests Kristiāns Jantons, Elvis
Pētersons, Kristīne Akimočeva,
Marta Dzelzskalēja-Kalēja, Dace
Sisene.
18.martā Siguldas bobsleja un
kamaniņu trasē norisinājās zīmējumu konkursa "Latvijas olimpieši
Olimpiskajās spēlēs" noslēgums.
Visus mīļi sagaidīja ilggadējā kamaniņu trenere, Leikplesidas olimpiete Ingrīda Amantova. Dalībniekiem bija iespēja satikt pazīstamos
Latvijas olimpiešus - Tomasu Dukuru, Ullu Zirni, Artūru Dārznieku - un iegūt sportistu autogrāfus.
Tāpat bija iespēja nobraukt pa trasi
ar īpašu, viesiem paredzētu bobu
jeb vučko. Šo iespēju izmantoja arī
skolotāji un vecāki.

Konkursā piedalījās aptuveni
800 skolēni, arī 2.klases meitenes
Evelīna Liepiņa un Anete Šmagre.
Uz pasākumu tika aicināti 10 labāko darbu autori no katras vecuma
grupas. Savā 7.-9.klašu vecuma
grupā Anastasija Gaile ieguva 1.
vietu, Agata Rāga saņēma atzinību.
Paldies meitenēm par veiksmīgo
piedalīšanos!
Paldies Agatas Rāgas mammai
Janai Rāgai par transportu un
skaistajiem foto!
Paldies skolotājām Daigai Kozulei un Sanitai Čibalai par bērnu un
jauniešu iedrošināšanu!
— Pulciņa „Domā un radi”
vadītāja S.Čibala

Alūksnes novada vidusskolas skolnieces Anastasija Gaile un Agata Rāga

zīmējumu konkursa "Latvijas olimpieši Olimpiskajās spēlēs" noslēgumā.
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