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Vienmēr uz priekšu!
M

īļie laikraksta “Alūksnes Ziņas” un pielikuma “Skola Kanaviņu kalnā” lasītāji!
Man prieks jūs uzrunāt tādā skaistā laikā - starp Ziemassvētkiem
un Jaungadu. Ziemassvētku laiks ir gaišuma, sirsnības un mīlestības laiks, kad paceļamies pāri savām ikdienas rūpēm un atveram
sirdis labestībai visapkārt. Savukārt Jaungads iezīmē sākumu kaut
kam jaunam. Ziemassvētkus un Jaungadu dēvē par pārdomu laiku.
Izvērtējam un pārdomājam aizvadīto gadu, kāds tas katram ir bijis,
cik pozitīvu emociju jāsaglabā atmiņās, kas varēja būt citādāk un
no kā mācīties nākamajos gados.
Mēs jums piedāvājam nelielu ieskatu, kas notiek skolā, kā tiek
īstenoti dažādi projekti, aicinām piedalīties akcijās, līdzdarboties.
Ļoti svarīga ir visas sabiedrības cieņpilna iesaistīšanās jaunās
paaudzes audzināšanā. Bērni ir sabiedrības spogulis. Kādā sabiedrībā mēs gribēsim dzīvot pēc pāris gadiem, par to mums pašiem
jārūpējas. Neviens nespēj nokļūt pagātnē, lai izmainītu notikušo,
tādēļ jāstrādā pie savas brīnišķīgās nākotnes.
Paldies visiem, kas ieguldījuši darbu, līdzekļus, idejas, kas sadarbojušies mūsu ieceru realizēšanā! Ceļā uz panākumiem nosacījums
ir vienmēr skatīties uz priekšu! Lai mums katram atsevišķi un
visiem kopā izdodas sasniegt savu mērķi!
Novēlu ikkatram piedzīvot skaistus, mierīgus un saticības pilnus
svētkus! Lai svētku prieks dod spēku īstenot jaunajā gadā visas
labās ieceres!
Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa

Pateicības par teicamām
sekmēm 2017./2018.m.g.
1.semestrī:
Santai Bērziņai
Danam Jāņekalnam
Vinetai Ceriņai			
Danielam Musulim
Renāram Jānim Sizovam
Anetei Šmagrei
Rihardam Ozoliņam
Magdalēnai Rakstiņai
Anastasijai Liānai Kopeļevai
Emīlijai Dzelzskalējai-Kalējai
Madarai Ločmelei
Sanitai Buliņai
Naurim Bilinčukam
Samantai Bricei

Pateicības par labām un
teicamām sekmēm:

Aleksim Kromulim
Evelīnai Liepiņai
Raitim Tilleram
Aleksandram Šešukovam
Sofijai Tolkuškinai
Evertam Dzelzskalējam-Kalējam
Aivijai Mikai
Alīnai Jegorovai
Madarai Upītei
Ancei Katrīnei Āboliņai
Martai Čibalai
Anastasijai Ņedaivodinai
Deividam Struckim
Sandrai Buliņai
Ņikitam Laicānam
Armandam Mastiņam
Kristīnei Akimočevai
Martai Dzelzskalējai-Kalējai
Ernestam Kristiānam Jantonam

Dacei Sisenei
Lindai Priedei
Alisei Kazainei
Lindai Kristiānai Minnibajevai

Pateicības par labām
sekmēm:

Adrianam Priedeslaipam
Danielai Ozoliņai
Arvilam Čečiņam
Katrinai Jakubovskai
Viesturam Solovjovam
Marlēnai Zujevai
Arturam Tabolkinam
Agitai Berkulei
Robertam Sisenim
Nikam Gibalam
Roaldam Rūdolfam Bērtulsonam
Lonijai Kalniņai
Romānam Tolkuškinam
Saivai Keiselei

Pateicības par apzinīgu
mācību darbu:

Anastasijai Razmislovai
Samantai Kudorei
Zanei Meikšānei
Līvai Priedei
Viktorijai Āboltiņai
Loretai Cvetkovai
Oļegam Prostjakovam
Sinitai Deksnei-Mironovai		
Evai Beātei Garajai
Aleksai Gonšteinai
Elīzai Kārkliņai			
Beātei Ancei Kalniņai
Santai Ķikutei
Raimondai Paķonkai
Ellai Elīnai Roslovai.

Alūksnes novada vidusskolas 3.klases audzēkņi un viņu radītās mājiņas dzīvnieku patversmes “Astes un

Sadarbībā top labais
Ūsas” kaķīšiem. 								

Š

ajā mācību gadā Alūksnes novada vidusskolas 3.klases audzēkņi piedalās projektā “Sporto visa klase!”, kuru organizē Latvijas
Olimpiskā komiteja. Viens no projekta nosacījumiem ir kāds kopīgs
labdarības pasākums. Pārrunājot ar
bērniem un vecākiem idejas, kāds tas
labais darbiņš varētu būt, kas būtu
gan pašiem saistošs un patīkams, gan
sabiedriski aktuāls un nepieciešams,
apstājamies pie tā, ka varam palīdzēt
bēdās nonākušajiem dzīvniekiem.
Vēl rudenī, kad bērni apmeklēja
dzīvnieku patversmi “Astes un Ūsas”
Alūksnē, viņi izteica vēlmi palīdzēt

F oto : S a n i ta Č i b a l a

kaķīšiem sagatavoties aukstajai ziemai. Patversmes darbiniece Elīna
Dambe ieminējās, ka aukstajā periodā ļoti noder no kartona kastēm pagatavotas mājas, kurās kaķi ielien gulēt.
Un tā kādā novembra tumšajā vakarā strādāt un palīdzēt dzīvniekiem
gribošie bērni ar pieaugušajiem sanāca kopā. Jāpiebilst, ka ideju netrūka.
Kādas tik mājas tika pagatavotas!
Krāšņas mājas tapa gan ar rotaļu elementiem, gan ar siltām sedziņām un
pat divstāvīgas! Bērni paši tā aizrāvās
ar darbiem, ka namiņu pagatavošana
turpinājās vēl mājās.

6.decembrī 3.klases skolēni Labo
darbu akcijā projektā “Sporto visa
klase!” klases audzinātājas Sanitas Čibalas vadībā bērnu un vecāku no kartona kastēm darinātās mājiņas nogādāja pie siltumu un mīlestību alkstošajiem kaķiem. Tās uzreiz tika apdzīvotas!
Un nemaz tik daudz nevajag, lai
acis mirdzētu, sirsniņās ienāktu miers
un mīlestība - palīdzēt otram, vājākam... Un apzināties, ka mēs to varam!
Anastasijas mamma
Ņina Razmislova

11.klases skolēnu uzdevums bija,
sadarbojoties mazās grupās, izveidot
skolas 2-3 minūšu videoreklāmu ar
mērķi uzrunāt jauniešus mācības
turpināt mūsu skolā. Skolēnu darbs ir
savstarpēji saistīts, kad visiem jāpiedalās, lai radītu kopīgu produktu. Izrādās, ka dalīta atbildība ir kas vairāk
par palīdzēšanu, skolēniem kopīgi jābūt darba īpašniekiem un atbildīgiem
par sava darba iznākumu.

Ir iesniegtas sešas reklāmas, novērtētas klasē, bet galīgais vērtējums
būs jaunajā gadā, kad veiksmīgākās
reklāmas autori saņems motivācijas
balvu.
Uzdevums tiek veikts sadarbībā ar
datorsistēmu administratoru Rolandu Hollu.
Skolotāja Daiga Kozule

tautas folklora ir īstens spogulis, kā
mūsu senči dzīvoja, saules ritējuma vadīti. Pavasaris ar cerību uz zemes dāsnumu, vasaras pilnbrieds ar Līgonakti,
Miķeļi ar ražu. Tika izspēlēts, kā darbi
un godi saules ritējumā vadīti. Tautas
izveidotās latvju rakstu zīmes ir apliecinājums mūsu senču gudrībai katrai
saules kustībai dot godu un lūgt svētību. Svētīt saimi, lopus, mežus un laukus. Viss dabā esošais ir tik saistīts ar

cilvēku! Dzīvojot pēc dabas likumiem,
godājot sauli, cilvēku dzīves un darba
ceļš ir panākumiem bagāts. Izdziedot
tautasdziesmas, izrunājot tautas gudrības, tika svētīgi sagaidīti ziemas saulgrieži, kas vieš cerību, ticību gaišajam
un labajam.
Lai panākumiem bagāts nākamais
gads!
Pirmsskolas skolotāja Baiba
Dzelzskalēja-Kalēja

Mācāmies sadarbojoties

Š

ajā mācību gadā skola piedalās
projektā “Kompetenču pieeja
mācību saturā”, kur skolas komandas uzdevums ir līdzdalības un
sadarbības caurvijas ieviešana savā
skolā, lai īstenotu “Skolas 2030” vīziju
par skolēnu. Līdztekus skolotāju komandu apmācībām Rīgā notiek mācību procesa dažādošana, kur sadarbojas dažādas klases un dažādu jomu
skolotāji.

Saules ceļš

A

lūksnes novada vidusskolas
pirmsskolas grupas, 1. un 2.
klases bērni, skolotājas un vecāki Ziemassvētku teatralizētā priekšnesumā izspēlēja saules ritējumu. Skolotājas Ligijas Grases iniciatīvai svētku
pasākumā “Saules ceļš” piedalīties kopā ar bērniem piekrita Ralfa Bondara
vecāki, Anetes Šmagres vecāki un Riča
Stradiņa mamma, dziedot, dejojot un
tautasdziesmas skandējot. Latviešu

