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Pavisam nemanot ir pagājis 
gada trešais mēnesis – marts. 
Tā sākums - ziema ar kūstošā 
sniega elpu krūtīs, bet beigas 
jau pavasaris ar lāsteku slapjiem 
deguniem. Oficiālā pavasara 
sākuma paziņotājs un reālas 
ziemas putinātājs. Dzestrs, 
spirgts, stindzinošs un spirdzinošs 
vienlaikus ir marta gaiss. 

„Dienas vēl ietinušās ziemas 
apvalkātajos, pelēkajos sniega 
svārkos, kad pēkšņi tu pacel acis 
un pamani - uzzib tīrs sudrabs! 
Pūpolkoka šmaugos galotņu zarus 
sašūpo vējš, un tie zvidzina priecīgus, 
gaišus mirkļus.” Tas dzejnieces Lijas 

Brīdakas redzējums. 
Pēc sudrabainā marta nāk 

joku pilnais aprīlis, kad zeme svīst un 
atgūst siltumu. Sulu mēnesī bērziem 
tek sulas, kaut gan šogad tās sāka 
tecēt jau marta vidū. Tāpat turpina 
ziedēt lazdas un alkšņi, kārkli un 
pūpolvītoli.

Aprīļa vēl tumšos laukus sāk 
iekrāsot māllēpes, bet mežmalās 
uzzied zilās, baltās un dzeltenās 
vizbulītes. Mēneša beigās sāk ziedēt 
gundegas un mazpurenītes. 

Aprīlī gājputni atgriežas mājās. 
Laukos var dzirdēt dzērvju klaigas, 
kokos strazdu svilpošanu, tad vēl 
pievienojas stārķi, cīruļi, ķīvītes, 

dzeguzes, lakstīgalas. Šogad marts 
centās aprīli mazliet pakaitināt, jo 
pirmie gājputni jau ieradās martā.

Aprīlis arī ir Spodrības un 
Lielās talkas mēnesis. Kad sniegs ir 
nokusis, apkārtnē varam ieraudzīt 
daudz nevajadzīgu lietu. Tad nu visi 
cenšamies sapost savu dzimto vietu, 
lai ar prieku sirdī varētu sagaidīt zaļo 
pavasari. 

Lapu mēnesis maijs ir laiks, 
kad mēs savai valstij svinam 
otro dzimšanas dienu - Latvijas 
Republikas Neatkarības Deklarācijas 
pieņemšanas dienu 4.maijā.  

Maijs ir aktīvas rosības, jaunas 
iedvesmas un cerību laiks. Gan 
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putniem, gan zvēriem tas ir brīdis, kad 
darba “pilnas rokas”, izrādot rūpes 
par saviem mazuļiem. Vieni guļ migās 
un ligzdās un gaida, kad atgriezīsies 
mamma un pabaros, citi jau mācās 

lidot un sākt patstāvīgu dzīvi. 
Arī paši atradīsim prieka brīžus, 

lai iegrimtu dabas krāsās, smaržās 
un skaņās. Debesīs sadzirdama 
putnu vīterošana, pērkona dārdi, un 

visapkārt reibinošās smaržas. 
Pavasaris sajūtams ik uz soļa 

mūsu siltajos un gaišajos skatienos.

1. aprīlis visā pasaulē ir 
pazīstams kā Joku jeb smieklu 
diena, kad cilvēki savā starpā 
izspēlē dažādus jokus un sīkas 
blēdības. Par to, kā radās pirmā 
aprīļa joki un kāpēc cilvēki šajā 
dienā cenšas izjokot viens otru, 
vienotas teorijas nav. Saskaņā ar 
vienu no tām Joku diena saistīta 
ar pavasara iestāšanos, kad 
dabā ir mainīgi laikapstākļi – 
vienu dienu spīd saule, bet jau 
nākamajā snieg sniegs.

Cita teorija liecina, ka Joku 
diena aizsākās Francijā 1562. gadā 
vai aptuveni tajā laikā, kad pāvests 
Gregorijs aizstāja Jūlija kalendāru 
ar Gregorija kalendāru. Kalendāru 
maiņa tika noteikta ar 1. aprīli, kad 
pēc Jūlija kalendāra tika svinēta Jaunā 
gada atnākšana jeb 1. janvāris, bet, 
kā jau var paredzēt, daudzi cilvēki 
nebija dzirdējuši par kalendāru 
maiņu un šajā dienā turpināja svinēt 
Jaunā gada dienu. Taču gudrinieki, 
kas sekoja līdzi kalendāra maiņai, 
apcēla nezinātājus, saucot tos par 
Aprīļa muļķiem. Ar laiku aizmāršīgos 
cilvēkus varēja izjokot, sakot, ka 
Jaunais gads joprojām tiek svinēts 1. 
aprīlī. Tā nu šis vēsturiskais gadījums 
tika tautās iesaukts par Aprīļa joku 
dienu.

Mūsu skolā Joku diena sākās 
kā parasti. Katrs centās kādu izjokot. 
Tikai 9. klases skolēniem tas izdevās 
vislabāk. Kā pārsteigumu pārējiem 
skolēniem, viņi nolēma atkārtot 
Skolotāju dienu – novadīt mācību 
stundas. Protams, arī skolotājiem 

bija jāpilda dažādi uzdevumi. 
Visinteresantākais no tiem bija 
direktores portreta zīmēšana un 
dzejoļa sacerēšana par devīto klasi.

Devītie ar lielu sparu
Pārņem skolotāju garu
Joku dienā stundas vadīs,
Skolotājus brīvus laidīs,
Lai tie nemaisās pa kājām,
Kamēr dosies prom uz mājām.
Paši skolas biedrus dīda,
Lai tie aukstus sviedrus svīda.
Arī skolotājiem sūta
Uzdevumus vieglus, grūtus.
Devītajiem – liels paldies,
Ka tik ļoti centušies!
April! April!

Savukārt, skolotāja Ilona 
Kantāne vizuālās mākslas stundās 
lika bērniem pasmieties pašiem 
par sevi – uzzīmējot savu portretu. 
Zīmējumi sanāca ļoti interesanti. 

  Mums visiem ir zināmas sen 
pārbaudītas patiesības – cilvēki, kuri 
smejas, ir simpātiski. Smaids uzpērk un 
valdzina, bet smiekli ir dvēseles un 
sirds atslēga uz gaišu dzīvi. 

Interesanti fakti par 
smiekliem
•Pieaugušie smejas vidēji 15 reižu 
dienā, bērni – pat līdz 400 reizēm.
•Sievietes smejas vairāk nekā vīrieši.
•Smiešanās palīdz zaudēt svaru.
•Smiešanās laikā veidojas prieka jeb 
laimes hormons.
•Smiekli ne tikai nostiprina imūnsistēmu, 
bet ir lielisks antistresa līdzeklis.
•Smiekli veicina vielmaiņu un 
holesterīna noārdīšanos organismā.

Elga Kukle

JOKU DIENA
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Biržu Tautas namā notika 
mūsdienu deju radošā konkursa 
pirmā kārta, kurā piedalījās 14 
deju kolektīvi no apkārtējiem 
novadiem. To organizēja Valsts 
izglītības satura centrs sadarbībā 
ar pašvaldībām, to izglītības 
pārvaldēm un skolām. 

Dejotāju sniegumu vērtēja 
Izglītības pārvaldes izveidota žūrija, 
kurā darbojās Jēkabpils Bērnu un 
jauniešu centra metodiķe Vita Talla, 
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras 

pārvaldes speciāliste kultūras un 
interešu izglītības jautājumos Ludmila 
Bērziņa un horeogrāfs Jānis Savickis. 
Vērtēšana notika pēc 25 punktu 
skalas. 

Dejotāji uz konkursu varēja 
gatavot dejas šādos žanros: street 
dance, pop, hip – hop, breiks, 
popping, house, electro, shuffle, jump 
style disco, tehno un tamlīdzīgos 
stilos. Žūrija vērtēja to, kāda ir dejas 
kompozīcija, tās tehniskais izpildījums, 
kā arī ņēma vērā dejotāju vizuālo 

izskatu: tērpus, frizūras, kontaktu ar 
publiku, dejas ētisko izpildījumu un 
atbilstību vecumu grupai (konkursa 
dalībnieki uzstājās četrās — 
pirmsskolas, sākumskolas un 5. — 7., 
kā arī 8. — 12. klašu — grupās).

Tika piešķirti septiņi pirmās, 
pieci otrās un divi trešās kārtas 
diplomi.

Pirmās pakāpes diplomus un 
tiesības piedalīties konkursa otrajā 
kārtā ieguva arī mūsu skolas deju 
grupa «Damix».   9. klases skolnieces 
Evija Daģe un Santa Mičule 
konkursam gatavojās patstāvīgi. 
Meitenes dejo jau no pirmās klases 
un aktīvi piedalās visos pasākumos 
ar deju priekšnesumiem. 

2. kārta notika 2016. gada 
13. aprīlī Daugavpils Kultūras pilī. 
Meitenēm tā bija pirmā nopietnākā 
uzstāšanās. Lai arī šoreiz nav iegūta 
godalgota vieta, taču priekšnesums 
bija ļoti labs. Ceru, ka Evija un Santa 
turpinās pilnveidot savas prasmes un 
dejos arī turpmāk.

Elga Kukle

MŪSDIENU DEJU KONKURSS

LASĪTPRIEKS
Literārais pasākums 

“Lasītprieks’’ šogad norisinājās 
jau 12. gadu pēc kārtas. Šī gada 
tēma bija - mūs vieno draudzība.

Draudzība nav nieka lieta:  
viņa nav par naudu pērkama
vai pārdodama.
 Lūk, tādēļ viņa arī tik reti
atrodama pasaulē,
 jo viss, kas svarīgs, dārgs, – tas 

arī rets.  
 (Doku Atis)

Šī konkursa veidošanai  tika  
izvēlēti populāri bērnu grāmatu 

autori kā M. Laukmane, M. Rungulis, 
V. Rūmnieks, R. Skrebele, D. Ozoliņa, 
I. Samauska, I. Ķestere, V. Upmale, J. 
Klīdzējs, A. Neiburga, E. Blaitona, 
A. Lindgrēna, Ē. Kestners, kas savos 
literārajos darbos ir akcentējuši  
draudzību. Šī tēma ir, bija un būs 
aktuāla vienmēr, jo tā sevī ietver 
plašu tikumisko vērtību kopu, kas  
caurvij katra cilvēka dzīvi dažādos 
viņa dzīves posmos.

Jēkabpils pilsētas un novadu 
skolu bibliotēku metodiskās 
apvienības darba grupa 
sagatavoja uzdevumus un darba 

lapas neklātienes konkursam, kā arī 
izvērtēja iesniegtos darbus atbilstoši 
nolikumam, rūpīgi novērtējot katra 
uzdevuma atbilžu pareizību, 
rokrakstu, reklāmas estētisko 
noformējumu, atbilstību izvirzītajiem 
nosacījumiem.

Kopumā no pilsētas un 
novadu skolām tika iesniegti 59 
darbi. No mūsu skolas piedalījās trīs 
skolnieces. Konkursa uzdevumi bija 
daudzveidīgi un apjomīgi. Tie prasīja 
no skolēniem nopietnu attieksmi, 
grāmatu lasīšanu, situācijas analīzi, 
aprakstu veidošanu, krustvārdu mīklu 
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minēšanu, estētisku noformēšanu, 
rokraksta glītumu un precizitāti.

Konkursa mērķis bija: izzināt 
latviešu un pasaules literatūras 
darbos cilvēku savstarpējo attiecību 
vērtību – draudzību. Attīstīt lasītprasmi 
un izkopt rakstu kultūru, kā arī 
ieinteresēt lasīšanā.

Kā balva konkursa laureātiem 
30. martā bija ekskursija uz Rīgu, 
kurā varēja iepazīt Gaismas pili, 
gida pavadībā izstaigāt Vecrīgu un 
apmeklēt Lido kompleksu.

Šo balvu saņēma arī  mūsu 
skolas dalībnieces: Diāna Zālīte, 
Sintija Varguleviča un Līga 
Bērziņa.

„Man vislabāk patika 
Pēterbaznīca un Vecrīgas arhitektūra. 
Arī ekskursijas garums pa Vecrīgu 
bija piemērots. Gaismas pilī vislabāk 
patika uzbraukt 12. stāvā un redzēt 
Rīgas panorāmu. Man šī bija viena 
no visforšākajām ekskursijām! Paldies 
organizētājiem! Ja vēl iznāktu braukt, 
gribētu redzēt Brīvdabas muzeju.” 

Diāna, 5.klase.

„Man ļoti patika braukt šinī 
ekskursijā, jo uzzināju daudz ko jaunu. 
Piemēram, ka valsts prezidentam 
ir savs karogs, un to uzvelk mastā, 
vai nolaiž, atkarībā no tā, vai 
prezidents ir valstī vai nav, neatkarīgi 
no diennakts laika. Man patika 

arī Nacionālajā bibliotēkā, jo tur 
uzzināju par Gaismas pils celtniecību, 
lasītāju apkalpošanu. Paldies par 
ekskursiju!” 

Līga, 6. klase.

„Vislabāk man patika gides 
stāstījums par Vecrīgu. Patika Vecrīgas 
baznīcas un skulptūra Brēmenes 
muzikantiem, pie kuras varēja 
ievēlēties vēlēšanos. Bibliotēkā 
patika staigāt pa stāviem, jo katrs 
bija savā krāsā. Patika būt pašā 
augšā un meklēt gides nosauktos 
objektus. Gribētos vēl apmeklēt 
kādu no Rīgas muzejiem. Paldies par 
braucienu!” 

Sintija, 6. klase.

„Es varu tikai pievienoties 
meiteņu teiktajam. Vecrīgas 
arhitektūra mani vienmēr ir saistījusi. 
Pret Gaismas pili ir dalītas jūtas. 
Interesanta, skaista ir panorāma, kas 
paveras bibliotēkas lasītājiem, kā arī 
no paša augšējā stāva. Neparasta 
G. Birkerta iecere parādīt cieņu 
Pētera baznīcai. Paldies kolēģēm, 
kuras darbojās žūrijas komisijā, 
metodiskās apvienības vadītājai 
Anitai, visiem, kuri organizēja un 
finansēja šo braucienu bērnu dēļ!” 
Skolas bibliotekāre Ināra Rudeviča

Lielā Talka 
Latvijā notiek kopš 
2008. gada, kad tā 
sākās kā organizācijas 
„Pēdas" iniciatīva ar 
aicinājumu sakopt 
dzimteni pirms tās 90 
gadu neatkarības 
atzīmēšanas svētkiem. 
Ar katru gadu interese 
par šo akciju kļuva 

pamatīgāka. 
Šogad Lielajā Talkā sakopt 

un labiekārtot apkārtējo vidi 
devušies aptuveni 190 000 
cilvēku, kā rezultātā ir atkārtots 
2011.gadā uzstādītais talkas 
dalībnieku skaita rekords. 
Brīvprātīgie šogad aktīvi rosījušies 
ne vien 1750 apstiprinātajās 
talkas vietās, bet arī ārpus 
oficiālajām talkas vietām.

LIELĀ TALKA

FOTO - INĀRA RUDEVIČA
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Mūsu skolas kolektīvs talkot 
sāka jau no 18.aprīļa. Kā jau katru 
gadu, arī šogad tika sakoptas 
ceļmalas, sagrābtas lapas, 
lasīti žagari, sakopta dīķa mala. 
Visčaklākie strādātāji bija 4.,5. klases 
skolēni. Viņi labprāt piedalījās visos 
darbos, ko vien varēja paveikt. 

Talkotāji nenobijās ne no lietus, ne 
slapjajām rokām un kājām. Skolēniem 
patīk strādāt un sakopt savu apkārtni. 
Atliek tikai pabrīnīties par to, ko mēs 
izmetam apkārtnē, ceļmalās.   

Tā pēc čaklas talkošanas 
nedēļas garumā, piektdienas 
pēcpusdienā visi pulcējāmies skolas 
pagalmā pie ugunskura. Cepām 
desiņas, ēdām saldējumu, dzērām 
siltu tēju un atskatījāmies uz padarīto. 
Pēc paveiktā darba visiem bija 
liela gandarījuma sajūta, ka mūsu 
apkārtne ir palikusi tīrāka, gaišāka.

 Lielās Talkas organizatori 
pateicas ikvienam par ieguldīto 
darbu un vēl arī ikdienā rūpēties par 
apkārtējo vidi, lai Latvijas simtgadē 
mēs varētu teikt, ka Latvija ir zaļākā 
valsts pasaulē! 

Elga Kukle

PRĀTA SPĒLES
28. aprīlī skolā notika 

PRĀTA SPĒĻU noslēguma 
kārta. Visi uzdevumi tika veltīti 
dabaszinātnēm, kurus sagatavoja 
skolotāji – Līvija Zemlicka, Ilmārs 
Zemlickis, Anita Vērdiņa un 
Albīna Pavloviča. Skolēniem bija 
jāorientējas uzdevumos par fizikālo 
parādību likumsakarībām – fizikā, 
par augu attīstības procesiem, kā 
arī jāatpazīst (pēc neizplaukušiem 
zariem) dažādas koku sugas. 
Komandu kapteiņi centās orientēties 
mūsu novada kartē, nosakot attālumu 
pēc mēroga, robežas.

Savukārt, viens dalībnieks no 
katras komandas, kurš tika izlozēts, 
noteica dzīvnieku dzīves vietu 
dažādos kontinentos.

Par trešās kārtas uzvarētājiem 
kļuva „Patriotu” komanda - Evija 
Daģe, Igo Kļamka, Maija 
Nābuzda, Ralfs Valainis

Kopvērtējumā 

1. vietu ieguva komanda 
„Es (ne) zinu”- Daniels Pavlovičs, 
Edgars Ošāns, Amanda Okmane, 
Jānis Zālītis - 241 punkts. 

2.vieta komandai „Latvieši” 
– Santa Mičule, Katrīna Uzkure, 
Valentīns Ņikitovs, Mairis Rubiķis – 
210,5 punkti. 

3. vieta komandai „Patrioti” 

– Evija Daģe, Igo Kļamka, Maija 
Nābuzda, Ralfs Valainis – 190,5 
punkti.

 4. vieta komandai „Cīnītāji” 
– Samanta Bērziņa, Anna Vāsule, 
Intars Liepiņš, Līga Bērziņa – 186,5 
punkti. 

Sveicam uzvarētājus! 
Ilona Kantāne
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Maija pirmajā mācību 
dienā 7. klases skolēni devās uz 
pagasta bibliotēku. Vadītāja 
Agra Ozoliņa iepazīstināja ar 
portālu letonika.lv, kurš  ikdienā 
tiek izmantots uzziņu un izglītības 
mērķiem, kā arī dažādu mācību 
priekšmetu apguvei.

Iepazīstināja ar papildinājumiem, 
ar letonikas virtuālo grāmatplauktu, 
ar sadaļu LASĪTAVA. Šajā sadaļā 
demonstrēja - kā atrast un virtuāli 
izmantot ieteicamo klašu literatūru, 
kā attālināti izlasīt obligāto literatūru. 

Sakarā ar to, ka bija Raiņa 
un Aspazijas jubileja, portālā tiek 
piedāvāta iespēja klausīties ierakstus. 
Skolēni klausījās Aspazijas dzeju 
aktrises Baibas Brokas izpildījumā.

Bibliotēkas vadītāja  Agra 
izstāstīja par letonikas.lv abonēšanas 
iespējām, arī par citām sadaļām, kas 
ir šajā adresē.

letonika.lv var lasīt visās 
Latvijas bibliotēkās, un to var abonēt 
ikviens - uz vienu dienu, vairākām vai 
veselu gadu.

Benita Pavlovska

Rubeņu 
bibliotēkā mūsu skolas skolēni 
varēja iepazīties ar Olitas 
Katenas vardīšu privātkolekciju.

Olita vardītes 
krāj apmēram 5 
gadus, bet vispār 
pirmā vardīte mājās 
bija jau pirms 25 
gadiem.....

Kā sāka krāt? 
Apkārtējie zinādami, 
cik ļoti Olita baidās 
un „respektē” vardes, 
sāka viņu pie tām 
pieradināt, pa kādai 
vardītei uzdāvināt. 
Nu jau ir 5 – 6 grozi 
ar vardēm. Pati sev 
vardītes nepērk, tās 
Olitu atrod pašas.

„Visdārgākās” 
vardītes - trīs sēdošās 
jautrās......

V i s m a z ā k ā 
varde ir no 
Sanktpēterburgas, 

vislielākā - ar pīkstošām rociņām. Ir 
arī vardītes  no Ēģiptes, Portugāles 
,Sanktpēterburgas, Anglijas, 
Lietuvas...

Olitas attiecības ar  dzīvajām 
vardītēm ir neitrālas, labāk viņu ceļi, lai 
nekrustojas. Viena liela, brūna varde 
nu jau vismaz 3 gadus dzīvo viņas 
pagalmā, regulāri sēž un gaida, kad 
saimniece nāks no darba mājās, lai 
tad priecīgi lektu pretī.

Pavasarī pirmo vardi Olita 
gaida, kā šī gadalaika pirmo 
vēstnesi.

Benita Pavlovska

MĀCĪBU STUNDA 
BIBLIOTĒKĀ

IZSTĀDE - VARDĪTES
FOTO - BENITA PAVLOVSKA

FOTO - BENITA PAVLOVSKA

FOTO - BENITA PAVLOVSKA
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MĀMIŅU DIENA

LEKCIJA PAR APODZIŅU
Rubeņu pamatskolā 

3. maijā viesojās Latvijas 
ornitoloģijas biedrības Madonas 
vietējās grupas pārstāves - Lelde 
Jātniece un Līga Dreiškina. Divu 
stundu garumā viņas iepazīstināja 
klātesošos ar pašu mazāko pūcīti 
Latvijā – apodziņu. Mēs uzzinājām, 
cik lieli ir apodziņi, vai viņi ir aktīvi 
dienā, kur dzīvo, kas viņiem traucē. 
Tika stāstīts arī par dažādiem 
citiem putniem. Bija jāatmin putnu 
nosaukumi.

Apodziņš ir viena no tām 
sugām, kurām nepieciešami lieli, 
augstvērtīgi mežu masīvi veiksmīgai 
sugas ligzdošanai un izdzīvošanai. 

Tāpēc, lai palīdzētu apodziņam 
ligzdot, skolēni kopā ar skolotāju 
Ilmāru Zemlicki pagatavoja būrīšus. 
Šie būrīši tiks izvietoti Madonas 

novada mežos, nākotnē veicot 
sugas pētniecību.

7. klases skolniece
Maija Nābuzda

Mātes diena ir starptautiski 
svētki par godu māmiņām, ko 
svinam maija otrajā svētdienā. 

Eksprezidents Andris Bērziņš 
ir teicis: "Mātes dienā rodam laiku 
pateikties savai vistuvākajai un 
vienīgajai, lai savas labās domas 
vienmēr sūtām mātei, māmiņai, 
māmulītei.

Mātes dienu svinam dabas 
atmodas laikā, kad raisās pumpuri 
un saule ir tuvu savam augstākajam 
punktam debesīs, pati daba 
uzgavilē mātei - vistuvākajam 

cilvēkam, kas 
ikvienam no mums 
šajā pasaulē vien 
var būt. 

N e k a d 
nepagurstošā mātes 
mīlestība, rūpes, 
padoms un atbalsts ir 
vērtīgākās dāvanas, 
ko cilvēkbērns šai 
dzīvē var saņemt. 
Tās nevar nopirkt vai 
iznomāt, tās nevar 
izmērīt, bet tās var 

sajust un saglabāt sevī visa mūža 
garumā".

Arī mūsu skolēni 
katru gadu māmiņām 
sagatavo svētku 
koncertu. Šogad 
koncertā uzstājās 
1.- 4. klašu koris, 
tautas deju kolektīvs 
„Pērkonītis”, skolas 
dramatiskais kolektīvs. 
Katra klase sveica 

savas māmiņas ar mīļiem un jaukiem 
vārdiem. 

7. klases skolniece Maija 

FOTO - BENITA PAVLOVSKAFOTO - BENITA PAVLOVSKA
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Nābuzda par godu Māmiņu dienai 
sacerēja dzejoli.

Es jūtu, Māt, tev manis allaž pietrūkst,
Bet zini, man jau arī ir tāpat.
Un atkal pienākusi ir tā diena, 
Kad gribam visas Mātes godināt.

Bet es par tevi domāju ik brīdi,
Un domās tu man vienmēr esi klāt,
Tā esi tu, kas dāvāja man dzīvi...
Ar tevi vienmēr gribu parunāt...

Un atcerēties manas bērnu dienas,
Kad nesapratu vēl, ka ziedi vīst,
Kad reizēm kāds man nodarīja pāri,
Es zināju – pie Mammas sāpes dzīst...

Es jūtu māt, tev manis allaž pietrūkst,
 Bet zini, man jau arī ir tāpat...
Es gribu šajā pavasara dienā,
Kā bērnībā pie tevis glausties klāt.  

Es vienmēr tavā pusē būšu,
Tu mana mamma viena vienīgā!

Koncerta otrajā daļā skolas 

direktore Ināra Kantāne sveica 
labākos skolēnus: 

"Mazo skolu priekšrocība ir 
tā, ka svētku koncertā ir iespēja 
piedalīties ikvienam skolēnam. Un 
šajā koncertā piedalījās pilnīgi visi 
skolēni, izņemot vienu, kura ir slima. 
Un tradicionāli Māmiņu dienā mēs 
sakām paldies tiem skolēniem, kuri 
ir pārstāvējuši mūsu skolu dažādās 
olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 
Otrā daļa atgādina lielīšanos par 
mūsu panākumiem, bet kas tad mēs 
būtu, ja mēs paši sevi nelielītu. Pats 
lielākais sasniegums šogad mums 
ir skolas akreditācija uz 6 gadiem 
līdz 2022. gada 5. maijam. Paldies 
skolēniem, skolas darbiniekiem, 
vecākiem, jo, lai skolu akreditētu 
uz 6 gadiem, tika vērtēti skolēnu 
sasniegumi gan valsts pārbaudes 
darbos, gan ikdienas darbā, gan 
skolēnu piedalīšanās ārpusskolas 
konkursos, olimpiādēs, un arī 
dažādos pulciņos.  Viss kopā tika 
izdarīts pēc iespējas labāk. Tas ir 
mūsu visu kopējais panākums.

Šajā mācību gadā 35 skolēni 
no 57 ir piedalījušies dažādās 
sporta sacensībās, kopumā 10 
sporta veidos. Priekš mazās skolas 
tas ir ļoti daudz, un pietiekami labs 
rādītājs.

14 skolēni ir piedalījušies 
dažādās mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Daudzi no viņiem 
piedalījās pat vairākās olimpiādēs. 
24 skolēni ir piedalījušies dažādos 
radošajos konkursos,  talantu 
konkursos. Reti kurš skolēns nav bijis 
ārpus skolas kādā pasākumā, skatē, 
konkursā, lai pārstāvētu mūsu skolu. 

Šogad ir izcili panākumi 
skolēniem mācību olimpiādēs. Ar 
tik lielu prieku par sasniegumiem 
sen neesam runājuši. Tas bija 
pirms vairākiem gadiem, kad 
mūsu skolēni varēja pārstāvēt 
skolu valsts olimpiādē. Un šogad 
esam piedalījušies ar labiem 
panākumiem valsts olimpiādē 
vēsturē un reģionālajā angļu 
valodas olimpiādē."

Jēkabpils novadu 
apvienības  bioloģijas  olimpiādē 
9. klasēm

•9.klases skolniekam Danielam 
Pavlovičam – 2. vieta

Paldies skolotājai Līvijai 
Zemlickai

***
Jēkabpils novadu apvienības 

vēstures olimpiādē  9. klasēm

•9.klases skolniekam Danielam 
Pavlovičam – 1. vieta

 Paldies skolotājai Anitai 
Vērdiņai

Dalība valsts vēstures 
olimpiādē.

RUBEŅU PAMATSKOLAS SKOLĒNU 
SASNIEGUMI MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS 

UN KONKURSOS 2015./2016.M.G.
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Jēkabpils novadu apvienības  
sociālo zinību konkursā  4.klasēm

• 4.klases skolniecei Evelīnai 
Pavlovičai – 3. vieta

Paldies skolotājai Elgai Kuklei 
*****

Jēkabpils novadu apvienības 
angļu valodas olimpiādē  6. klasēm

• 6.klases skolniekam Mairim 
Rubiķim – 1. vieta

 Paldies skolotājai Ingunai 
Uzkurei 

*****
Jēkabpils novadu apvienības 

vizuālās mākslas olimpiādē – 5.- 9. 
klasēm

• 9.klases skolniecei Evijai 
Daģei – 1. vieta

Paldies skolotājai Ilonai 
Kantānei 

*****
Jēkabpils novadu apvienības 

angļu valodas olimpiādē  9. klasēm
• 9.klases skolniekam 

Danielam Pavlovičam – 1. vieta
Paldies skolotājai Ingunai 

Uzkurei 
Dalība reģionālajā angļu 

valodas olimpiādē.
*****

Jēkabpils novadu apvienības 
mājturības un tehnoloģiju 
(kokapstrāde) olimpiādē

• 8.klases skolniekam Artūram 
Baltmanim – 1. vieta

• 7. klases skolniekam 
Valentīnam Ņikitovam – 1. vieta

 Paldies skolotājam Ilmāram 
Zemlickim 

*****
Jēkabpils novadu apvienības 

dabaszinību konkursā 6.klasei
•  6.klases skolniekam Mairim 

Rubiķim - atzinība
Paldies skolotājai Anitai 

Vērdiņai 
*****

Jēkabpils novada IKP 
organizētais skatuves runas konkurss

• 9.klases skolniekam 
Danielam Pavlovičam – II pakāpe

Paldies skolotājai Ilonai 
Kantānei

• 1.klases skolniecei Paulai 
Pudānei - III pakāpe

Paldies skolotājai Sandai 
Kuklei

• 4.klases skolniecei Evelīnai 
Pavlovičai - III pakāpe

Paldies skolotājai Elgai Kuklei
*****

Mūsdienu deju kolektīvu 
radošā konkursa 1. kārta

• „Damix” (Evija Daģe un 
Santa Mičule) – 1. vieta

Dalība Latgales novada 
Mūsdienu deju kolektīvu radošajā 
konkursā.

*****
Aknīstes , Jēkabpils, Krustpils, 

Salas, Viesītes novadu tautas deju 
kolektīvu skate, gatavojoties XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem

• 1.-3. klašu tautu deju 
kolektīvam „Pērkonītis”- II pakāpe

Paldies skolotājai Ilonai 

Pudānei
*****

Jēkabpils pilsētas un Salas, 
Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes un Viesītes 
novadu bibliotekāru metodiskās 
apvienības konkurss "Lasītprieks"

• 5.klases skolniecei Diānai 
Zālītei

• 6.klases skolniecei Sintijai 
Vargulevičai

• 6.klases skolniecei Līgai 
Bērziņai – balva – ekskursija

Paldies skolotājai Inārai 
Rudevičai

*****
Zēnu vokālistu konkursā
• 2.klases skolniekam Helvijam 

Kristam Vētriņam – III pakāpe 
Paldies skolotājai Ingai 

Valpēterei!
*****

Paldies par piedalīšanos 
Jēkabpils novadu 4. klašu 

latviešu valodas olimpiādē
4. klases skolniecei Evelīnai 

Pavlovičai
Paldies skolotājai Elgai Kuklei

 Jēkabpils novadu dabas 
zinību konkursā „Ieskaties dabā” 

7. klases skolniecei Maijai 
Nābuzdai

Paldies skolotājai Līvijai 
Zemlickai

 Jēkabpils novadu 6. klašu 
dabaszinību olimpiādē

6. klases skolniekam Ralfam 
Valainim

Paldies skolotājai Anitai 
Vērdiņai

 Jēkabpils novadu mājturības 
olimpiādē

9. klases skolniecei Evijai 
Daģei

8. klases skolniecei Katrīnai 
Uzkurei

7. klases skolniecei Maijai 
Nābuzdai

Paldies skolotājai Līvijai 
Zemlickai
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Jēkabpils novadu vizuālās 
mākslas olimpiādē

8. klases skolniecei Amandai 
Okmanei

7. klases skolniecei Rūtai 
Graudiņai

Paldies skolotājai Ilonai 
Kantānei

Jēkabpils novadu krievu 

valodas olimpiādē
9. klases skolniecei Santai 

Mičulei
Paldies skolotājai Zojai 

Kolosovai

 Jēkabpils novadu matemātikas 
olimpiādē

8. klases skolniekam Artūram 
Baltmanim

9. klases skolniecei Samantai 

Bērziņai
Paldies skolotājai Benitai 

Pavlovskai

Jēkabpils novadu kristīgās 
mācības olimpiādē

3. klases skolniecei Elīnai 
Kriškānei 

Paldies skolotājai Ilzei 
Setkovskai!

MŪSU SASNIEGUMI SPORTĀ
5. - 6. klašu zēniem futbolā – 

1. vieta
Māris Kriškāns, Ralfs Valainis, 

Mairis Rubiķis, Jānis Zālītis, Mareks 
Petenko, Sandis Ivanovs, Renārs 
Boiko, Artis Geižāns, Dāvids  
Baltmanis

 
5. - 6. klašu zēniem 

basketbolā – 3. vieta
Māris Kriškāns, Ralfs Valainis, 

Mairis Rubiķis, Jānis Zālītis, Mareks 

Petenko, Artis Geižāns

5. - 6. klašu grupā dambretē 
– 3. vieta

Diāna Zālīte, Jānis Zālītis, 
Mairis Rubiķis

7. - 9. klašu meitenēm futbolā 
– 3. vieta

Santa Mičule, Samanta 
Bērziņa. Evija Daģe, Anna 
Vāsule, Amanda Okmane, Maija 
Nābuzda, Rūta Graudiņa

7. - 9. klašu meitenēm 
basketbolā – 3. vieta

Santa Mičule, Samanta 
Bērziņa. Evija Daģe, Anna 
Vāsule, Amanda Okmane, Maija 
Nābuzda, Rūta Graudiņa

Pavasara kross – 5. vieta
Rudens kross – 6. vieta
Tautas bumba 3. - 5. klasēm 

– 4. vieta
Futbols 7. – 9. klašu zēniem – 5. 

vieta
Dambrete 8. - 9. klasēm 5. 

vieta
Pavisam sporta sacensības 

piedalījās 35 skolēni. Paldies par 
piedalīšanos sakām arī Rihardam 
Zaharevskim, Rūdolfam Ošānam,  
Solvitai Ābelei, Elīnai Zālītei, Elīnai 
Kriškānei, Jānim Vāsulim, Valentīnam 
Ņikitovam, Intaram Liepiņam, Armīnam 
Arntam, Evelīnai Pavlovičai, Oskaram 
Virbulim, Jānim Strēlniekam, Danielam 
Pavlovičam, Elmāram Timofejevam, 
Artūram Baltmanim, Justam Jurķim, 
Edgaram Ošānam, Jānim Skrējānam.

Elga Kukle


