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Sveiciens svētkos!
I

r novembris… Jau ilgu
laiku mēs šo svētku mēnesi
gaidām, par to runājam.
Latvijai 100! Tas ir tik skaisti, pacilājoši, bet reizē arī
atbildīgi. Mums katram jādomā,
ar kādiem darbiem, domām
ejam, strādājam, ko mēs katrs
atstāsim nākamajām paaudzēm.
Šogad klasēm bija uzdevums
veidot videosveicienu Latvijai.
Šim darbam tika dots nosaukums “Es esmu Latvija!”. Cik
Ilze Līviņa
bezgala daudz dažādu videosveicienu tika iesūtīts, lai skolas svētku pasākumā 16.novembrī
Alūksnes Kultūras centrā tos demonstrētu! Patiess prieks par
radošām idejām, savas dzimtās vietas, savu un apkārtējo skolasbiedru talantu ieraudzīšanu.
Šogad notiks ikgadējā “Lāčplēša stafete”. Ir gandarījums, ka ar
katru gadu komandu skaits palielinās, interese pieaug, jaunieši ar
aizrautību gatavojas un izjūt patriotismu. 11.novembrī jau tradicionāli notiks dažādi Lāčplēša dienas pasākumi visas dienas garumā.
Tā kā tā ir svētdiena, tad, cerams, būs pavisam kupls dalībnieku
skaits, kas pievienosies skolu jaunatnei lāpu gājienā. Mūsu pusē
taču ir jābūt lepniem, tieši pie mums ir mājvieta 7. Siguldas kājnieku pulkam!
Lai mums visiem skaisti svētki! Sveicu ikvienu no jums un Latviju tās dzimšanas dienā!
— Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa.

Palīdzi atrisināt
e-atkritumu
problēmu!

A

lūksnes novada vidusskolas
skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās vides saglabāšanas
konkursos jau daudzus gadus. Skola
vairākkārt ierindojusies aktīvāko dalībnieku skaitā - gan vācot baterijas
un makulatūru, gan nolietoto elektroniku un elektriskās iekārtas. Skolēni ir kļuvuši atbildīgāki pret savu
vidi, saprot mūsdienu pasaules radīto
atkritumu draudus.
Sadarbībā ar Turcijas un Grieķijas
skolām tika aktualizēta e-atkritumu
problēma ne tikai savas skolas, valsts,
bet arī Eiropas līmenī un izveidots
kopējs “eTwinning” projekts par e-atkritumu problēmu “Help solve the ewaste problem” (“Palīdzi atrisināt eatkritumu problēmu!”). Projekts norisinās divās kārtās: 2016.gadā un
2018.gadā. Projekta galvenais mērķis
ir pievērst skolēnu uzmanību vides

saglabāšanas jautājumam.
Projekta gaitā skolēni veica dažādas aktivitātes: veidoja projekta logo,
vadīja seminārus par e-atkritumu
problēmu, kā arī paši iesaistījās atkritumu vākšanas kampaņās. Tāpat jaunieši sazinājās tiešsaistes konferencē,
stāstot savas pārdomas par projekta
aktualitāti un paveikto. Darbojoties
vairākām valstīm kopā, jaunieši apzinājās, ka e-atkritumi ir globāla problēma, kas jārisina visiem kopā.
Nozīmīgi, ka ar “eTwinning” projektu Alūksnes novada vidusskola jau
otro reizi iegūst Eiropas kvalitātes
sertifikātu. Šāds gods 2018.gadā ir tikai 27 Latvijas skolām. Plašāk ar projekta aktivitātēm var iepazīties
“eTwinning” mājaslapā.
— Aina Ezeriņa,
projekta koordinatore Latvijā

Alūksnes novada vidusskolas sportiskā 3.klase kopā ar audzinātāju Esēniju Lielbārdi “Arēnā Rīga”. 		

Sporto visa klase!
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1.oktobrī “Arēnā Rīga” pulcējās
gandrīz 7000 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētās programmas “Sporto visa klase”
dalībnieku, lai grandiozā atklāšanas
ceremonijā dotu svinīgu startu programmas 5.sezonai.
Šajā mācību gadā iesaistās jauni
dalībnieki - 3.klašu grupā skolēni no
72 klasēm. Arī mēs, Alūksnes novada
vidusskolas 3.klases skolēni, tikām
uzņemti šajā pulkā.
Programma “Sporto visa klase”
četru gadu laikā ir ļoti strauji attīstījusies, un, uzsākot 5.sezonu, tajā piedalīsies un piecas reizes nedēļā sporta
stundas aizvadīs nu jau gandrīz 8000
bērnu no visiem Latvijas reģioniem.
Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš savā uzrunā bērniem novēlēja būt vienotiem un darboties
komandā.
“Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā programma “Sporto visa

klase” no sešām pilotklasēm pirmajā
gadā četru gadu laikā ir izaugusi jau
līdz 336 klasēm un nepilniem 8000
dalībniekiem no 70 pašvaldībām,” sacīja LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. “Programma ir augusi, un par
to paldies bērniem, bērnu vecākiem,
pedagogiem, skolu un pašvaldību vadītājiem, bez kuru palīdzības to nebūtu iespējams realizēt,” viņš teica.
Programma “Sporto visa klase”
3.-6.klasei paredz trīs fakultatīvās
sporta nodarbības nedēļā, kur iekļauta vispārējā fiziskā sagatavotība,
futbola iemaņu apguve, peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā.
Projekta mērķis ir palielināt projektā iesaistīto izglītības iestāžu, klašu
un audzēkņu skaitu, izstrādājot projekta metodiskās programmas 2.-6.
klašu grupām un mērķtiecīgi uzlabot
visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu, kā arī vērtēt skolēnu

F oto : n o p e r s o n i sk ā a l b u m a

sekmes mācībās.
Bērni bija patīkami pārsteigti, ka
uz pasākumu bija ieradies Valsts prezidents, un mūsu komandas kapteinim Renāram Vilsāram bija tas gods
paspiest roku prezidentam un saņemt
programmas “Sporto visa klase” karogu.
Pirms un pēc atklāšanas pasākuma bērniem bija iespēja piedalīties
dažādās sportiskās un interaktīvās
aktivitātēs “Arēnā Rīga”, kā arī klātienē būs iespēja vērot basketbola kluba
“VEF Rīga” spēli VTB Vienotajā līgā
pret Igaunijas klubu “Kalev/Cramo”.
Tāpat visi bija pārsteigti par muzikālās grupas “Musiqq” uzstāšanos, par
velo un akrobātikas triku elementiem. Bērniem ļoti saistoši bija arī iesaistītie pasākuma simboli, tēli, medaljoni – Klasīts un Klasīte, Panda,
Tīģeris, Vērsis, Dinamo, Bumbiņš un
Cūkmens.
— 3.klases audzinātāja
Esēnija Lielbārde

Ieguvām spēcīgākās skolas kausu!

O

ktobra vidū Alūksnē, sporta
klubā “Spēka pasaule”, notika 5.posms Latvijas Skolēnu
kausam svaru stieņa spiešanā guļus.
No mūsu skolas sacensībās piedalījās
astoņi cilvēki, kuri pirms tam cītīgi
trenējās. Sacensībās vajadzēja spiest
svaru stieni vienu reizi ar pašizvēlētu

svaru, kas nevar būt zemāks par 20
kg, jo pats stienis sver 20 kg. Jo lielāks
svars, jo spēcīgāks tu esi un esi tuvāk
godalgotai vietai.
Visi Alūksnes novada vidusskolas
audzēkņi ieguva godalgotas vietas Romāns Loginovs, Ņikita Laicāns,
Katrina Tarantenkova, Viktorija

Meisnere, Deivids Struckis ieguva 1.
vietu, savukārt Sinita Deksne-Mironova – 2.vietu, Viktorija Potapova un
Ernests Kristiāns Jantons - 3.vietu.
Mūsu skola ieguva arī spēcīgākās
skolas kausu. Lepojamies!
— 10.klases skolnieks
Deivids Struckis

