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Skola kanaviņu kalnā

Alūksnes novada vidusskolas 9. klase kopā ar vecākiem un klases audzinātāju Inesi Kaulakani Ģimeņu vakarā. 					

Sirsnīgais Ģimeņu vakars
Alūksnes novada vidusskolā
martā notika 9. klases ģimeņu
vakars “Mēs kā taureņi - krāsaini un atšķirīgi”. Un tas tā arī
ir, jo mēs katrs esam tik krāsains un atšķirīgs.
Ģimeņu vakara sagatavošanā
iesaistījās visi, bet ideju autors

un vislielākais palīgs bija mūsu
klases audzinātāja Inese Kaulakane un klasesbiedre Anželina
Kustova. Ģimeņu vakars, mūsuprāt, bija izdevies, jo vecākiem
bija liels gandarījums un prieks
par redzēto un dzirdēto. Vakara
vadītāja bija 11. klases skolniece

Megija Saiva Sileniece. Ģimeņu
vakars sākās ar skaistu polonēzi,
ko iemācīja skolas direktore Ilze
Līviņa. Skolēnu stāstījumā bija
iespēja dzirdēt, cik krāsaini un
atšķirīgi mēs esam. Interesanti
bija sagatavotie skolēnu video
par sevi un klasi. Skolēni vecā-

kus iepriecināja ar pašgatavotiem darbiem.
Esam priecīgi, jo mums izdevās neparasti skaists vakars.
Dziedot dziesmu “Laimīgā zeme”, mēs sapratām, ka šī zeme ir
laimīgā zeme – kur katram
mums dzīvot ir ļauts.

Foto: Alūksnes novada vidusskola

Lai arī turpmāk mums izdodas būt kā taureņiem - krāsainiem un atšķirīgiem!
9. klases skolēni –
Andijs Ločmelis, Aleksa
Gonšteina, Eva Beāte Garā

Labdien pavasarī! Sportiskās Lieldienas
S

ākas pēdējais šī mācību
gada mēnesis, kad Latvijas
skolās izskanēs pēdējais zvans
9. un 12. klašu skolēniem, kad
viņi posīsies uz eksāmeniem,
pēc tam uz izlaidumu, bet
pārējie jau būs domās par
skaisto, garo brīvlaiku vasarā,
vēl tikai pēdējie pārbaudes
darbi, mācību ekskursijas un
pārgājieni dažādu projektu ietvaros.
Neizsakāmi liels prieks par vecāku, vecvecāku atbalstu talkā,
kurā turpinājām apkārtnes sakopšanas darbus. Paldies par
iniciatīvu skolas padomes priekšsēdētājai Ņinai Razmislovai un
skolotājai Dacei Alksnei, ka Alūksnes un Apes novada fondā
tika iesniegts projekts par vecā skolas dārza labiekārtošanu.
Paldies visiem atbalstītājiem, bijušajiem absolventiem, vecākiem par saziedotajiem līdzekļiem soliņu uzstādīšanai. Ar
katru mirkli mēs savu apkārtni padarām pievilcīgāku un estētiskāku.
Lai visiem skaisti valsts svētki un darbīgs pavasaris!
Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa

Šogad Lieldienu svētki, kad
beidzas tumšais ziemas periods un diena kļūst garāka
par nakti, tika gaidīti ar lielu
sajūsmu.
Sākoties jaunai darba nedēļai,
bērni katru dienu skolā ieradās
noteiktas krāsas apģērbā. Par skolēnu un darbinieku aktivitāti bija
padzirdējis Lieldienu zaķis, kurš,
nevienam nezinot, visus apciemoja Zaļās ceturtdienas rītā. Zaķis
padalījās ar saviem kārumiem ar
aktīvākajām klasēm, taču arī pārējie nepalika bešā. Kārtīga pūpolu
buntīte noderēja veiksmīgai dienai. Zaķis ienesa skolā sauli un
prieku.
Ar to zaķim vēl nebija gana,
viņš bija nolēmis pasportot. Pirmsskolas grupa, 3. klase un 4. klase
devās zaķim pa pēdām līdzi. Bērni
tika pārvērsti par Lieldienu zaķiem. Viņi krāsoja olas, kas šobrīd
rotā skolas pagalmu. Zaķis nepaguris iesaistīja Lieldienu izdarībās
– olu ripināšanā, vārīšanā, olu sišanā, šūpošanās un olu stafetēs!
Zaķis bija laimīgs, bet kas patika
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bērniem?
Daniels Musulis: “Bija jautri un
interesanti, jo gribējās zināt, kas
tas par pārsteigumu.”
Anete Šmagre: “Man patika
krāsu nedēļa. Vissmieklīgākais ir
tas, ka tu vakarā noliec drēbes, bet
no rīta atklāj, ka tās neder.”
Vineta Ceriņa: “Es ar savām
draudzenēm zīmēju lielu, krāsai-

nu puķi. Tā bija labākā nedēļa!”
Santa Bērziņa: “Man ļoti patika,
ka bija gan garīgās, gan fiziskās aktivitātes.”
Daniela Ozoliņa: “Man patika
krāsot olas, būt raibai un patika, ka
mūsu skolotāja bija zaķis. Man bija
jaukas Lieldienas!”.
3. klases audzinātāja
Esēnija Lielbārde

