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Radošās fantāzijas jeb  
Neparastie Ziemassvētki

Alūksnes novada vidusskolā 
21.decembrī notika fantas-
tisks pasākums, kuru bija 

sagatavojuši visaktīvākie skolas 
skolēni, skolēnu pašpārvaldes da-
lībnieki: Aleksandrs Mellītis, Kris-
tīne Akimočeva, Linda Priede, 
Viktorija Āboltiņa, Ance Katrīne 
Āboliņa, Lonija Kalniņa, Emīlija 
Dzelzskalēja-Kalēja, Aivija Mika, 
Elvis Kārkliņš, Everts Dzelzskalējs- 
Kalējs. Šo neparasto pasākumu va-
dīja skolēnu pašpārvaldes dalībnie-

ki Elvis Kārkliņš un Lonija Kalni-
ņa.

Katrai klasei bija jāsagatavo 
priekšnesums par kādu no tēmām, 
kura iepriekš tika izlozēta. Katra 
klase sagatavoja sava veida radošu 
priekšnesumu. Skolēni bija ļoti cen-
tušies, lai visiem patiktu, kā arī lai 
varētu no sirds izsmieties. Mūs 
priecēja citplanētieši, lāču ģimene, 
lauvu ģimene, Simpsonu ģimene. 
Redzējām, kāda svētku gaisotne ir 
frizētavā, akmens laikmetā, pat bi-

šu stropā un nākotnē! Visur rosība!
Paldies visiem, jo katrs ir iegul-

dījis spēkus, radošo pieeju, veltījis 
laiku, lai priecētu skolasbiedrus, 
skolotājus, vecākus un vienkārši 
draugus. Vislielākais paldies mūsu 
skolas direktorei Ilzei Līviņai, kura 
atbalstīja šī pasākuma tapšanu un 
mūs pašus, lai viss izdotos. Šis va-
kars bija patiešām neaizmirstams!

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece 
Lonija Kalniņa

Latvju rakstu zīmes
No septembra līdz decembrim 

Alūksnes novada vidusskolā 
tika īstenots nodarbību cikls 

„Latvju rakstu zīmes”. Tā mērķis bija 
5.-9.klašu izglītojamajiem nelielās 
grupās, izmantojot mūsdienīgas teh-
noloģijas un individuālo pieeju, ap-
gūstot izziņu un radošo domāšanu 
veicinošās darba metodes, apgūt lat-
vju rakstu zīmes, stiprināt tradicionā-
lās vērtības, valstiskās piederības ap-
ziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko 
domāšanu. 

Nodarbību cikla uzdevums bija 
pilnveidot prasmes darbā ar dažā-
diem informācijas avotiem, attīstīt 

prasmes apstrādāt, noformēt iegūto 
informāciju un to prezentēt. 

Dalībnieki iesaistījās projekta sa-
tura veidošanā jau pirmajā posmā. 5. 
un 6.klases meitenes  izvēlējās vienu 
no latviešu gadskārtas senā saules ka-
lendāra latvju zīmēm - tuvāko savai 
dzimšanas dienai. Aktīvākās bija An-
gelika Gramberga, Aivija Mika, Me-
gija Balabkina, Emīlija Dzelzskalēja-
Kalēja, Izolde Pure, Agita Berkule, 
Līva Sofija Priede, Maija Annija Tom-
sone, Keita Līdace-Dobroļubova. Vi-
ņas meklēja informāciju par šo zīmi 
dažādos informācijas avotos. Puiši no 
7.un 8.klases veidoja stilizētas latvju 

zīmes un grieza tās no makulatūrā 
nodoto grāmatu lapām. Aktīvākie bi-
ja Niks Gibala, Oļegs Prostjakovs, 
Lauris Šutijs, Andijs Ločmelis. Mūsu 
darbu apkopoja un 18.decembrī pre-
zentēja, kā arī konkursus vadīja 9.
klases skolnieks Aleksandrs Mellītis. 

Rezultātā nostiprinājām zināšanas 
par latvju zīmēm un noformējām ar 
tām skolas aktu zāles skatuvi, kas 
priecē ne tikai projekta dalībniekus, 
bet arī skolas darbiniekus, izglītoja-
mos un viesus.

Projekta vadītāja, bibliotekāre 
Marina Saveļjeva

Nodarbību cikla “Latvju rakstu zīmes” laikā tapušās latvju rakstu zīmes tagad rotā Alūksnes novada vidussko-
las aktu zāles skatuvi, ar savu krāšņumu priecējot gan skolas iemītniekus, gan viesus.           Foto: Sanita Čibal a

Divpadsmit mēneši

Ziemassvētku pasākums “Div-
padsmit mēneši” 3. un 4.klasei 
notika 19.decembrī. Alūksnes 

novada vidusskola ir to pilotskolu 
skaitā, kuras piedalās projektā “Kom-
petenču pieeja mācību saturā”. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta izglītojamo 
sadarbībai un līdzdalībai gan pasāku-
ma plānošanā, sagatavošanas posmā, 
gan tā norisē. 

Pasākumā skolēni, skandinot tau-
tasdziesmas, iepazīstinot ar pasaku 
“Divpadsmit mēneši” un deklamējot 
dzeju, klātesošos iepazīstināja ar gada 
ritējumu, latviešu tautai nozīmīgāka-
jiem svētkiem. Dziesmā “Aprīļa pilie-
ni” skolēni pauda prieku par pavasari, 
dziesma “Kūko, kūko, dzeguzīte” ļāva 
ieklausīties putnu skaņās, bet dzies-
ma “Reiz Ziemassvētkos” katru klau-

sītāju veda tuvāk svētkiem. Ēnu teātrī 
rādītie tēli tika papildināti ar latviešu 
tautasdziesmām, kas apliecināja, ka 
mācītais dabaszinībās ir saistīts ar 
mūziku. Skolēni varēja sevi apliecināt 
arī dejās. Hiphopu dejoja Rihards 
Ozoliņš, Viktorija Āboltiņa un Santi-
ja Deksne-Mironova, bet abu klašu 
dejotājus Ziemassvētku noskaņā ie-
vadīja un kopējās dejas soļus palīdzē-
ja apgūt 12.klases meitenes Vlada 
Agafonova un Agnese Tomiņa. 

Visa priekšnesuma laikā skolēni 
apliecināja - lai sasniegtu izvirzītos 
mērķus un gūtu prieku atbilstoši ie-
guldītajam darbam, ir svarīgi sajust 
otra varēšanu, nepieciešamību pēc 
citu atbalsta un kopā būšanas. 

4.klases audzinātāja Līga Krūmiņa

Dzīvo vesels  
Alūksnes novadā!

Alūksnes novada pašvaldība 
realizē Eiropas Sociālā fon-
da projektu „Dzīvo vesels 

Alūksnes novadā!”, kura mērķis ir 
uzlabot pieejamību veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pa-
kalpojumiem Alūksnes novadā, īs-
tenojot vietējā mēroga pasākumus. 
Viena no projekta aktivitātēm ir 
peldēšanas nodarbību nodrošināša-
na Alūksnes novada izglītības iestā-
žu audzēkņiem vecumā no 10 līdz 
12 gadiem.

Šajā mācību pusgadā Alūksnes 
novada vidusskolas 6.klases skolēni 
piedalījās šajā projektā un ieguva lie-
lisku iespēju apmeklēt Balvu sporta 
skolas peldbaseinu. Sākot no 27.sep-
tembra līdz pat 13.decembrim, katru 
otro nedēļu trešdienās mēs devāmies 

uz peldēšanas nodarbībām. Par dro-
šību atbildēja sporta skolotājs Sergejs 
Sverčkovs, Vadims Savkovs, mūsu 
klases audzinātāja Karīna Semjonova 
un arī skolas sociālā pedagoģe Baiba 
Dzelzskalēja-Kalēja. 

Katra peldēšanas nodarbība ilga 
vienu stundu. Skolotāji palīdzēja ne-
baidīties no ūdens, iedrošināja un ie-
mācīja peldēt ar peldlīdzekļiem. Tie, 
kas mācēja peldēt, pilnveidoja savas 
prasmes, peldot uz laiku. Šīs peldēša-
nas nodarbības mums bija kā patīka-
ma atslodze no ikdienas.

Mēs ar lielāko prieku turpinātu šīs 
nodarbības, jo visiem klasesbiedriem 
ļoti patika peldēt Balvu sporta skolas 
peldbaseinā.

6.klases skolnieks Roberts Sisenis

Projekts „Postcards” 
(pastkartes) Alūksnes 
novada vidusskolā

“E-Twinning” ir Eiropas skolu 
kopiena, kas piedāvā platformu 
izglītības jomas darbiniekiem 

(skolotājiem, mācību pārziņiem, bib-
liotekāriem u.c.), kuri strādā izglītī-
bas iestādēs kādā no Eiropas valstīm, 
lai iesaistītu viņus komunikācijā, sa-
darbībā, projektu īstenošanā un pie-
redzes apmaiņā. “E-Twinning” pie-
dāvā skolotājiem kļūt par daļu no vi-
saizraujošākās mācību kopienas Ei-
ropā.

Alūksnes novada vidusskolas 9.
klases skolnieks Roalds Rūdolfs Bēr-
tulsons iesaistījās šī projekta īstenoša-
nā. Projekta mērķis ir radīt iespēju 
pilnveidot angļu valodas zināšanas, 
sadarbojoties ar citu valstu skolu sko-
lēniem, kā arī iepazīt un izzināt vairā-
kas Eiropas pilsētas. Projekta sadarbī-
bas valsts ir Polija. Skolotāja Agniesz-

ka Gorska Polijas pilsētā Opolē strādā 
valsts pamatskolā Nr.8 un māca an-
gļu valodu. Savā starpā mēs nosūtām 
īstas pastkartes ar īsu aprakstu par to, 
kas tajās ir attēlots. Izzinām gan Lat-
vijas pilsētu ievērojamākās vietas, gan 
iepazīstam Polijas pilsētu apskates 
vietas, vēsturi. 

Pirmais sūtījums tiks nogādāts Po-
lijā uz Ziemassvētkiem. Tajā tika ie-
likta informācija par Alūksni, 
Alūksnes novada vidusskolu un Rē-
zekni. Tika pievienota  Roalda Rū-
dolfa vēstule, apsveikums Ziemas-
svētkos un dāvana - magnēts no 
Alūksnes.

Ar nepacietību gaidīsim sūtījumu 
no Polijas!

Angļu valodas skolotāja  
Karīna Semjonova


