11

www.aluksniesiem.lv
2018. gada 29.jūnijs

Nometnes ,,Mazais
pētnieks” dienasgrāmata
Vasara ir skolēnu aktīvās
atpūtas laiks. Alūksnes novada vidusskolā no 4. līdz 8.
jūnijam darbojās nometne
,,Mazais pētnieks”. Nometnes
mērķis - izmantojot Alūksnes
pilsētas un novada kultūrvēsturiskos objektus, veidot
skolēnos piederības sajūtu
savai pilsētai un novadam.

Nometnē tika iesaistīti 20 bērni
vecumā no 7 līdz 11 gadiem, viņi darbojās kopā ar Alūksnes novada vidusskolas skolotājām Gunu Tomiņu,
Larisu Grīsli un Karinu Semjonovu,
bet visu nometnes darbu vadīja skolotāja Inese Marķitāne.
Lai uzzinātu, kā mums gāja, piedāvājam iepazīties ar nometnes dienasgrāmatu.
1.diena (4.jūnijs)
Urā! Nometne ir sākusies. Visi dalībnieki kopā ar vecākiem ir ieradušies Alūksnes novada vidusskolā. Vēl
tikai jāveic dažas instruktāžas, un
piedzīvojums var sākties.
1.pieturvieta - muzejs ,,Vides labirints”, kurā mēs vērojām akmeņu un
gliemežvāku dažādību, pētījām kukaiņus ar mikroskopu, klausījāmies
putnu balsīs… un, protams, apbrīnojām vienu no lielākajām luminiscējošo akmeņu kolekcijām visā Eiropā.
Pēc garšīgām pusdienām devāmies atpakaļ uz Alūksnes novada vidusskolu, kur skolas pagalmā pēc
gūtajiem iespaidiem apgleznojām
katrs savu akmeni, bet vēlāk veidojām spilgtus un krāsainus taureņus.
Tā nemanot ir pagājusi 1.diena,
pienācis launaga laiks, un jādodas
mājās.
2.diena (5.jūnijs)
Šodien dodamies uz Alūksnes
muižas parku. Tā kā esam mazie pētnieki, katrs nometnes dalībnieks saņem pētnieka karti, kurā jāatzīmē
muižas parkā atrastie objekti: Aleksandra paviljons, Eola templis, mauzolejs, granīta obelisks, apaļā un ovālā
strūklaka, “Kolumba ola”.

Alūksnes novada vidusskolas nometnes “Mazais pētnieks” dalībnieki un viņu skolotājas. 			

						

Par katru no šīm vietām uzzinām
arī nelielu informāciju. Atrodam ļoti
daudz granīta solu, bet pāri parka celiņam pārskrien draiskā vāverīte.
Pēcpusdienā dodamies uz Bībeles
muzeju, kur uzzinām, ko, Alūksnē
dzīvodams, ir paveicis mācītājs Ernsts
Gliks.
Mums ir iespēja ielūkoties arī
Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Alūksnes pareizticīgo baznīcā.
Šī diena noslēdzas ar launagu
Alūksnes pareizticīgo baznīcas svētdienas skolas telpās.
3.diena (6.jūnijs)
No rīta dodamies mazajā pārgājienā. Mūsu maršruts ved uz Alūksnes
Pilssalu, tad dodamies pāri jaunajam
gājēju tiltam un kāpjam Tempļakalnā. Šķērsojuši Saules tiltu, pa dabas
taku nokļūstam skatu torņa pakājē.
Daudzi izmanto iespēju un samērās
ar gulbja spārnu platumu. Pēc tam
seko kāpiens augšup pa 153 torņa pakāpieniem, un esam 37,8 metru augstumā virs zemes. Skats, kas paveras
mūsu acīm, aizrauj elpu!
Atpakaļceļā izmantojam iespēju
paspēlēties Pilssalas bērnu rotaļlau-
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kumā.
Pēcpusdienā visa redzētā iespaidā
top radošie darbiņi - zīmējam ar akvareļkrāsām un veidojam darbiņus
no plastilīna.
4.diena (7.jūnijs)
Šodien braucam ekskursijā. Vispirms mūsu ceļš ved uz Jaunlaicenes
muižas muzeju. Šeit mūs sagaida
laipnās muzeja darbinieces, kuras ir
sagatavojušas dažādus pārsteigumus.
Mēs iepazīstamies ar senajām rotaļlietām, tinam vāveres un meklējam
muižas dārgumus.
Tā, pavisam nemanot, pienāk pusdienlaiks. Pusdienas šodien ēdam pie
gariem saimes galdiem muzeja pagalmā.
Tālāk mūsu ceļš ved uz Opekalna
evaņģēliski luterisko baznīcu, kas ir
visaugstāk uzceltā baznīca (235 metri
virs jūras līmeņa) Latvijā.
Ar jauniem iespaidiem bagātāki
atgriežamies Alūksnē, un arī šī diena
ir noslēgusies.
5.diena (8.jūnijs)
Tā, gluži nemanot, ir pienākusi
pēdējā nometnes diena. Šodien sportojam Pilssalas stadionā. Pēc nelielas

iesildīšanās sacenšamies futbola sitienos vārtos, lecam tālumā un spēlējam
basketbolu. Sporta spēļu pārtraukumā pabrokastojam un ar jauniem
spēkiem varam tās turpināt. Kā balva
par nometnē paveikto - brauciens ar
kuģīti ,,Marienburg”.
Nometne noslēdzas peldēšanās
vietā ,,Vējiņi”, kur kurinām ugunskuru.
Nometnes dalībnieki novērtē, kuras aktivitātes šo piecu dienu laikā ir
patikušas visvairāk, un atzīst, ka nedēļa ir paskrējusi nemanot. Nometnes laikā izpildīti visi izvirzītie uzdevumi. Mēs dzīvojām tiešām aktīvi un
veselīgi, jo nogājām kājām vairāk nekā 35 kilometrus.
Paldies visiem, kuri mums palīdzēja nometnes tapšanā un tās laikā!
Īpašs paldies Alūksnes novada
pašvaldībai par atbalstu nometnes finansēšanā, SIA ,,Unti” kolektīvam un
personīgi Aigaram Peperniekam par
garšīgajām pusdienām un launagiem
un, protams, Alūksnes novada vidusskolas direktorei Ilzei Līviņai par atbalstu un iedrošināšanu nometnes
tapšanā.
Nometnes dalībnieku vārdā skolotāja Guna Tomiņa

Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai
Lai nodrošinātu izglītības
pakalpojumu daudzveidību,
tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus, Alūksnes novada vidusskola 2017./2018.
mācību gadā uzsāka īstenot
Eiropas sociālā fonda atbalstīto projektu Nr.
8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, lai nodrošinātu izglītības pakalpojuma
daudzveidību, uzlabojot
izglītojamo kompetences un
mācību sasniegumus.

Šajā mācību gadā skolā tika realizēti dažādi mācību satura un ārpusstundu pasākumi: individuālās un
praktiskās nodarbības informātikā,
datorikā, matemātikā, dabaszinībās,
angļu valodā; nodarbību cikls: „Latvju rakstu zīmes”, „Dzīve, skaitļi, likumi”, „Rēķini galvā”; praktisko nodarbību organizēšana par apskaņošanu, gaismu; konkurss „IKT izaicinājums”, konkurss dabaszinībās „Zili,
zaļi brīnumi” un mācību vizīte uz zinātkāres centru „Zinoo” Cēsīs, lai
atraisītu izglītojamo dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Notika arī mazā pētnieka
praktiskās nodarbības sadarbībā ar
„Latvijas valsts mežiem”, aicinot izglītojamos mācīties no dabas un stiprināt skolā iegūtās zināšanas ar praktiskiem uzdevumiem dabā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt skolas
aktu zālē mobilo planetāriju. Nodarbība "Mobilais planetārijs" bija unikāla, jo planetārijā tiek izmantotas
ciparu tehnoloģijas, kas ne tikai ļauj
demonstrēt zvaigžņotas debesis un
izplatījumu, bet arī ļauj ielūkoties astronomijas, bioloģijas un dabaszinātnes pasaulē. Ārpusstundu pasākumā „Kopā mēs varam” piedalījās
ne tikai projektā iesaistītie izglītojamie - tika aicināti izglītojamie arī no
citām mūsu novada skolām, lai piedalītos sporta aktivitātēs.
Paldies skolēniem un skolotājiem
par veiksmīgu sadarbību!
Projekta koordinatore
Inese Kaulakane

Pateicības skolēniem, 2017./2018. mācību gadu beidzot
Par teicamām sekmēm:
Santai Bērziņai
Danam Jāņekalnam
Aleksim Kromulim
Danielam Musulim
Renāram Jānim Sizovam
Anetei Šmagrei
Rihardam Ozoliņam
Magdalēnai Rakstiņai
Anastasijai Razmislovai
Raitim Tilleram
Marlēnai Zujevai
Viesturam Solovjovam
Aleksandram Šešukovam
Emīlijai Dzelzskalējai-Kalējai par piedalīšanos folkloras kopā
un skolēnu pašpārvaldē
Aivijai Mikai - par piedalīšanos
folkloras kopā un skolēnu
pašpārvaldē
Alīnai Jegorovai

Sanitai Buliņai – par piedalīšanos sporta sacensībās
Sandrai Buliņai- par piedalīšanos sporta sacensībās
Naurim Bilinčukam.
Par labām un teicamām
sekmēm:
Vinetai Ceriņai
Evelīnai Liepiņai
Danielai Ozoliņai
Arvilam Čečiņam
Mārim Balandim
Anastasijai Liānai Kopeļevai
Samantai Kudorei
Zanei Meikšānei
Evertam Dzelzskalējam-Kalējam, par piedalīšanos folkloras
kopā
Madarai Ločmelei - par piedalīšanos sporta sacensībās

Madarai Upītei
Ancei Katrīnei Āboliņai - par
aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē
Martai Čibalai
Nikam Gibalam
Santai Ķikutei
Kristīnei Akimočevai
Martai Dzelzskalējai-Kalējai
Ernestam Kristiānam Jantonam
Lindai Priedei - par aktīvu darbu
skolēnu pašpārvaldē
Dacei Sisenei.
Par labām sekmēm:
Katrinai Jakubovskai
Timuram Laicānam
Agitai Berkulei
Līvai Priedei
Robertam Sisenim
Loretai Cvetkovai

Aleksai Gonšteinai
Evai Beātei Garajai
Romānam Tolkuškinam.
Par apzinīgu mācību darbu:
Ralfam Bondaram
Nikolai Dūdiņai
Loretai Gibeiko
Varvarai Krutinai
Melisai Paulai Neibergai
Deividam Borenkovam
Sofijai Tolkuškinai
Arturam Tabolkinam
Megijai Balabkinai - par piedalīšanos folkloras kopā
Aivim Krievānam
Laurim Šutijam
Viktorijai Āboltiņai - par aktīvu
darbu skolēnu pašpārvaldē
Oļegam Prostjakovam
Anželinai Kustovai

Ņikitam Laicānam
Armandam Mastiņam.
Par aktīvu sabiedrisko darbu
un piedalīšanos sporta sacensībās:
Annijai Papenokai - par piedalīšanos folkloras kopā
Līgai Kripašovai - par piedalīšanos sporta sacensībās
Robertam Kripašovam - par
piedalīšanos sporta sacensībās
Izoldei Purei - par piedalīšanos
folkloras kopā un aktīvu sabiedrisko darbu
Keitai Līdacei-Dobroļubovai
- par aktīvu sabiedrisko darbu
Rolandam Kazačenokam - par
piedalīšanos sporta sacensībās
Elvim Kārkliņam - par aktīvu
darbu skolēnu pašpārvaldē.

