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Maijs ir skaistākais pava-
sara mēnesis, kad atskan pir-
mais pērkona negaiss, kad 
salapo koki un zied dārzi, 
smaržo ievas un ceriņi. Tikai 
šogad maijam patika jokoties. 
Ziedu vietā tas pārsteidza 
ar sniegu un salu. Taču tas 
mums netraucēja svinēt maija 
skaistākos un mīļākos svētkus – 
Māmiņu dienu. Mēs apsveicam 
savas māmiņas un cenšamies 
ar tām kopā pavadīt laiku. 

 Arī mūsu skolā Māmiņu diena 
ir īpaši gaidīta. Katra klase saga-
tavo priekšnesumu māmiņām. 
Atnākot uz skolu, māmiņas var 
atpūsties, baudīt svētku kon-
certu, klausīties mīļus apsveikumus. 
Tas reizē ir arī neliels atskaites 
koncerts, kur piedalās visi sko-
lēni. Deju kolektīvs priecē ar raito 
dejas soli un smaidiem; 1.- 6. klašu 
koris ar skaistām dziesmām; dra-
matiskais kolektīvs ar jautru ludziņu. 

Šajā svētku koncertā īpašu 

paldies skolas direktore Ināra 
Kantāne teic tiem skolēniem, kuri 
ir piedalījušies dažādos konkursos 
un olimpiādēs:

5. klases skolnieks Jānis 
Strēlnieks dabaszinību neklātie-
nes konkursā ieguva atzinību. 
Paldies skolotājai Anitai Vērdiņai.

4. klases skolniece Elīna 
Kriškāne latviešu valodas olimpi-
ādē ieguva atzinību. Paldies sko-
lotājai Albīnai Pavlovičai.

Skatuves runas konkursā 
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III pakāpes diplomus ieguva 
2. klases skolnieks Kristers 
Romanovskis, kuru sagatavoja 
skolotāja Sanda Kukle, 

4. klases skolnieks Rūdolfs 
Ošāns, kuru sagatavoja skolo-
tāja Albīna Pavloviča un 5. klases 
skolniece Evelīna Pavloviča, kuru 
konkursam sagatavoja skolotāja 
Elga Kukle.

8. klases skolnieces Maija 
Nābuzda un Rūta Graudiņa 
angļu valodas olimpiādē ieguva 
atzinības. Paldies skolotājai 
Ingunai Uzkurei.

6. klases skolniece Diāna 
Zālīte dabaszinību konkursā 
ieguva atzinību. Paldies skolotā-
jai Anitai Vērdiņai.

2. klases skolnieks Kristers 
Romanovskis zēnu vokālistu kon-
kursā ieguva II pakāpes dip-
lomu. Paldies skolotājai Ingai 
Valpēterei.

4. klases skolniece Elīna 
Kriškāne kristīgās mācības olimpi-
ādē ieguva atzinību. Paldies sko-
lotājai Ilzei Setkovskai.

8. klases skolniece Maija 
Nābuzda mājturības un tehno-
loģiju olimpiādē ieguva atzinību. 
Paldies skolotājai Līvijai Zemlickai.

9. klases skolnieks Artūrs 
Baltmanis un 7. klases skolnieks 
Mairis Rubiķis mājturības un teh-
noloģiju olimpiādē zēniem izcīnīja 
1. vietu. Liels paldies skolotājam 
Ilmāram Zemlickim par ieguldīto 
darbu zēnu sagatavošanā.

1.- 4. klašu koris konkursā 
„Balsis 2017” ieguva III pakāpes 
diplomu. Paldies skolotājai Ingai 
Valpēterei.

1.- 4. klašu deju kolektīvs 
„Pērkonītis” skolotājas Ilonas 
Pudānes vadībā ieguva II pakā-
pes diplomu.

9. klases skolniece Anna 
Vāsule izcīnīja 3. vietu rudens 
krosā.

7. klases skolnieks Sandis 
Ivanovs ieguva 2. vietu vieglatlē-
tikas četrcīņā.

Komandu sacensībās dam-
bretē 3. vieta Elīnai Zālītei, Artim 
Geižānam, Jānim Strēlniekam.

Vieglatlētikas četrcīņā 3.vieta 
Sandim Ivanovam, Mairim Rubiķim, 
Artim Geižānam, Jānim Zālītim un 
Ralfam Valainim. Paldies skolotā-
jam Jurim Rubiķim.

7. klases skolnieks Jānis Zālītis ir 
piedalījies kopumā 7 sacensībās, 
7. klases skolnieki Sandis Ivanovs 
un Ralfs Valainis 6 sacensībās.
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PĒDĒJAIS ZVANS

12.maija rītā Rubeņu pamat-
skolas 9. klases skolēnus – 
Amandu Okmani, Aivu Kļamku, 
Katrīnu Uzkuri, Annu Vāsuli, Artūru 
Baltmani, Kristapu Arbidānu, 
Justu Jurķi, Igo Kļamku - uz pēdējo 
mācību stundu aicināja skano-
šais skolas zvans. Arī pati daba 
pēc skaudrajiem aukstumiem luti-
nāja ar skaistu un saulainu laiku, 
kas skolēnus mudināja nākotnē 
raudzīties ar gaišām cerībām.

8. klase bija sarūpējusi pār-
steigumu devītajiem – vispirms 
laba vēlējumi un tad nelieli 
pārbaudījumi erudīcijā un veik-
lībā. Apsveikumi bija saistīti ar 

puķu tēmu. Devītos salīdzināja 
ar ziediem, raksturoja ar ziedu 
horoskopiem. Katra klase atrada 
vispiemērotākos vārdus, ko vel-
tīt skolas beidzējiem. Apsveikt 
abiturientus bija ieradušies arī 
bērnudārza audzēkņi. Viņi pār-
baudīja devīto zināšanas pirms 
eksāmena. Visi visu zināja un 
veiksmīgi nokārtoja savu pirmo 
pārbaudījumu. 

Pēc svinīgā pasākuma 8. 
klases skolēni devītajiem bija 
sagatavojuši arī nelielus pār-
baudījumus atjautībā, veiklībā 
un sadarbībā. Tā parasti ir 
jautrākā dienas daļa, kur visi ir 

priecīgi, atraisīti un laimīgi. 
Uz pasākumu bija ieradušies 

arī vecāki, kuru acīs mirdzēja pa 
kādai asaru pērlei, arī lepnums 
par savu bērnu, kurš nu jau ir 
tikai soļa attālumā no lielās dzī-
ves sliekšņa. 

Viņi kopā ar saviem bērniem 
izgāja cauri visiem pārbaudīju-
miem. Novēlu vecākiem izturību 
un dzīves gudrību arī turpmāk.

Tā nu pēdējais skolas zvans 
ir izskanējis. Saņemti uzmundrinoši 
un cerību pilni vēlējumi, un devī-
tajiem priekšā atbildīgs darbs - 
veiksmīga eksāmenu nokārto-
šana. Lai viņiem veicas!
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CSDD jau 24. gadu rīko 
konkursu jaunajiem un topo-
šajiem velosipēdistiem „Jauno 
satiksmes dalībnieku forums”, 
lai  uzlabotu skolēnu zināša-
nas un prasmes ceļu satiksmes 
drošībā. Katrs, kurš ir piedalī-
jies un ieguvis jaunas zināša-
nas un prasmes, pēc tam var 
justies daudz pārliecinošāk 
un drošāk uz ceļiem gan pil-
sētās, gan ārpus tām. 

Sacensību mērķis bija:
paaugstināt bērnu zinā-

šanu līmeni satiksmes drošības 
jautājumos un ceļu satiksmes 
noteikumos, pirmās palīdzības 
sniegšanā cietušajam, velosi-
pēdu tehniskā stāvokļa pār-
baudes jautājumos, kā arī piln-
veidot velosipēdu vadīšanas 
meistarību sarežģītās situācijās 
uz ceļa, lai samazinātu ceļu 

satiksmes negadījumu 
skaitu, kuros tiek ievai-
noti vai bojā iet bērni. 
Veidot skolēnos parei-
zas uzvedības iema-
ņas, taktisku un iejūtīgu 
attieksmi pret citiem 
satiksmes dalībniekiem 
ar  foruma sacensību 
palīdzību.

19.05.2017. “Jauno satik-
smes dalībnieku forums 2017” 
sacensības norisinājās Jēkabpilī. 
Šajā posmā bija iespēja pie-
dalīties Aknīstes, Salas, Jēkabpils, 
Viesītes un Krustpils novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu bērniem, 
un kopumā startēja 6 komandas 
un 3 individuālie braucēji.

No Rubeņu pamatskolas 
piedalījās divas komandas:

DROŠIE:
Evelīna Pavloviča 5.kl.
Solvita Ābele 4.kl.
Oskars Virbulis 5.kl.
Jānis Strēlnieks 5.kl.
AŠIE:
Elīna Zālīte 4.kl.
Elīna Kriškāne 4.kl.
Dāvids Baltmanis 5.kl.
Armīns Arnts 5.kl.
Sacensības sastāvēja no 

teorētiskās un praktiskās daļas.
Sākumā bija jāpilda velo-

sipēdistu tiesību testi tiešsaistē 
ar CSDD eksaminācijas nodaļu, 
kas nokārtoja testus, tam uzreiz 
bija iespēja saņemt velosipēda 
vadīšanas tiesības. Mūsu abās 
komandās tiesības nokārtoja 
visi. Malači!

Ļoti labi bija jāpārzina velo-
sipēda tehniskā uzbūve, jāno-
saka, kas dotajam velosipēdam 

nav tehniskā kārtībā.
Jāatbild uz pirmās medicīnis-

kās palīdzības sniegšanas jau-
tājumiem, kā rīkoties, ja ir noticis 
ceļu satiksmes negadījums.

Sacensību beigās bija ar 
velosipēdu jāveic 2 trases - 
šķēršļu joslas, dažādas velo-
sipēda vadīšanas veiklības 
pārbaudes.

Abas komandas DROŠIE, 
AŠIE tika izvirzītas uz 2.kārtu .......

Līdzi brauca arī fanu grupa, 
kuri vecuma ierobežojuma dēļ 
sacensībās piedalīties nevarēja, 
bet konkursu starplaikā devās uz 
Jēkabpils CSDD nodaļu un visi 
veiksmīgi nokārtoja velosipēda 
vadīšanas tiesības.

Tagad Rubeņu pamatskolā 
visiem 4., 5., 6. klases skolēniem 
ir velosipēda vadīšanas tiesī-
bas. Arī daudziem vecāko klašu 
skolēniem iepriekšējos mācību 
gados velosipēda vadīša-
nas tiesības tika kārtotas un 
saņemtas! 

 Benita Pavlovska

"JAUNO SATIKSMES 
DALĪBNIEKU FORUMS 2017"
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ROKDARBU IZSTĀDE

Rokdarbi Rubeņu pamat-
skolā ir ļoti iecienīti. Katru 
gadu maijā tiek rīkota skolēnu 
radošo darbu izstāde, kurā 
tiek izrādīti adījumi, tamborē-
jumi, izšuvumi un pērļojumi, kā 
arī darbi, kas tapuši kokap-
strādes tehnikā. 

 Šogad 12.maijā notika 
Latvijas valsts simtgadei veltīta 
rokdarbu izstāde „No sēļu Māras 
pūra”, kur savus roku darinājumus 
atnesa bērni, vecāki, vecvecāki, 
skolas darbinieki. 

Kopumā izstādē tika eks-
ponēti aptuveni 500 darbi, kas 
darināti gan senajās tradīcijās, 
gan arī mūsdienīgi un inovatīvi 
darbi. Tie bija gan krāšņi adī-
jumi, smalki tamborējumi, izšuvumi, 
filcējumi, koka un māla darbi, 
gleznas dažādās tehnikās dari-
nātas un vēl daudz citu pārstei-
gumu. Kopā sadzīvoja darbi, kas 
tapuši nesen, kā arī darbi, kas 
darināti sākot no 1950.gada.  

Rokdarbi ir lielisks pierādī-
jums tam, ka Latvijā dzīvo čakli 
un darbīgi ļaudis, kas savu brīvo 

laiku pavada lietderīgi. 
Rokdarbi ir arī lielisks relaksā-

cijas un atpūtas veids, kas sniedz 
gandarījumu, prieku un iedvesmu 
turpmākajiem darbiem.

Jebkurš darbs prasa rūpību, 
precizitāti un lielu pacietību, 
tāpēc prieks, ka rokdarbi nav 
sveši mūsu bērniem. Viņi ir smē-
lušies idejas no savām mam-
mām, vecmāmiņām, skolotājiem. 
Skolēnu darbi arī ir inovatīvi. 

Šī izstāde raisīja pozitīvas 
emocijas ikvienam apmeklētā-
jam, jo katrs varēja atrast savai 
gaumei vispiemērotāko darbu 
un idejas, ko realizēt nākotnē.

Paldies visiem, kas piedalījās 
rokdarbnieku izstādē Rubeņu 
pamatskolā.
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BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

Latvijas Simtgades birojs 
jau pērn aicināja ieviest tra-
dīciju - 4.maijā svinēt Baltā 
galdauta svētkus, kuru mērķis 
ir rosināt cilvēkiem pulcēties 
pie viena galda ģimenes, 
draugu, kaimiņu vai kopienas 
lokā, apzināti svinot savas 
valsts esību un godinot tos, 
kuri palīdzējuši to radīt un 
nosargāt. 

Baltā galdauta 
svētki ir veids kā 
svinēt Latvijas otro 
dzimšanas dienu - 
mūsu PAR dienu, 
pieminot 1990. 
gada 4. maiju, 
kad Latvijas PSR 
Augstākā padome 
pieņēma deklarāciju 

Par Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanu - lēmumu, kas 
atjaunoja Latvijas suverenitāti. 
Tā bija diena, kad izvēlējāmies 
brīvību, pateicām PAR grāma-
tām, kas drīkst būt mūsu grāmat-
plauktos, PAR mūsu draugiem no 
visas pasaules, PAR brīvai infor-
mācijai, uzņēmīgumam un patie-
sai līdzdalībai.

 3. maijā Rubeņu pamat-
skolas skolēni piedalījās Baltā 
galdauta svētkos kultūras 
namā. Pasākums iesākās ar 
skolēnu skandētiem dzejoļiem 
un dziedātām dziesmām par 
Latvijas skaitumu un diženumu. 
Pēc tam visi klātesošie klausī-
jās  Zemessardzes 56. kājnieku 
bataljona 1. rotas koman-
diera, kapteiņleitnanta Guntara 
Rožlapas stāstījumu par kara-
vīra profesiju. Tā ir profesija, kas 
iemieso lepnumu par savu val-
sti un nepārtrauktu apmācības 
procesu.  

Turpinājums notika parkā. 
Tur klātesošie varēja iepazīties 
ar  armijas ekipējumu un vērot 
ieroču demonstrējumus. Tāpat 
notika  sacensības un sporta 
aktivitātes. Katrs varēja uzrakstīt 
vēlējumu Latvijai.

Bet pašā noslēgumā visi pul-
cējās pie galda ar balto gal-
dautu, lai cienātos ar 

sagādātajiem gardumiem. 
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KONKURSS „LASĪTPRIEKS”
Trīs skolēni no mūsu skolas  – 

5. klases Evelīna Pavloviča, 
Armīns Arnts, 6. klases Diāna 
Zālīte, piedalījās Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas bibliotēkas 
rīkotajā konkursā par tēmu: 
darba tikums latviešu tautas 
sadzīves pasakās.

Konkursa gaitā bērni pildīja 
mājas darbu: lasīja sadzīves 
pasakas, aprakstīja darāmos 
darbus, veidoja ilustrācijas, kā arī 
sacerēja paši savu pasaku par 
mūsdienīgiem darbiem.

Darbus vērtēja žūrijas komi-
sija, ievērojot atbilžu pareizību, 
rokrakstu, estētisko noformējumu. 
Mūsu skolēniem veicās dažādi, 
darbs bija ieguldīts liels. Visvairāk 
punktu sakrāja Armīns.

Konkursa noslēguma pasā-
kums notika Krustpils pilī, Vēstures 
un Novadpētniecības muzejā. 
Piedalījās 55 skolēni no 12 sko-
lām. Evelīnai un Armīnam šī bija 
pirmā reize, Diāna konkursā 
piedalījās otro gadu. Sākumā 
notika veiksmīgāko dalībnieku 

apbalvošana.
Pateicības rakstus par pie-

dalīšanos un ieguldīto darbu 
saņēma visi dalībnieki

Lai raitāk noritētu pasākums, 
skolēnus sadalīja divās grupās: 
vieni skatījās filmu par senajiem 
darbiem, muzeja darbiniece stās-
tīja un rādīja senos darba rīkus, 
uzdeva jautājumus. Savukārt otra 
grupa praktiski veica senos dar-
bus: mēģināja sukāt vilnu, vērpt 
pie ratiņa un savām rokām sakult 
sviestu (kas arī veiksmīgi izdevās). 
No sakultā sviesta bērni smērēja 
sviestmaizes. 

Kad abas grupas paveica 
visus darbus, konkursa rīkotāji cie-
nāja ar tēju un sagatavotajām 
sviestmaizēm.

Noslēgumā visus rotaļās 
iesaistīja jaunrades nama darbi-
niece. Cerams, ka bērni uzzināja 
ko jaunu par senajiem darbiem 
un darba rīkiem, izbaudīja pieda-
līšanos darba procesijā, intere-
santi pavadīja laiku.

Ināra Rudeviča

KOKAPSTRĀDE – RUBEŅU 
PAMATSKOLAS LEPNUMS!

Rubeņu pamatskolas skolēni 
katru gadu piedalās dažādās 
mācību priekšmetu olimpiādēs. 
No 2006. gada zēni piedalās 
mājturības un tehnoloģiju olim-
piādē. Katru gadu tiek iegūtas 
godalgotas vietas. 

 9. klases skolnieks Artūrs 
Baltmanis trīs gadus pēc kārtas ir 
ieguvis 1. vietu. Tāpat šogad 1. 
vietu olimpiādē ieguva 7. klases 

skolnieks Mairis Rubiķis, bet pagā-
jušajā mācību gadā Valentīns 
Ņikitovs. Olimpiādei  zēnus saga-
tavo skolotājs Ilmārs Zemlickis. Kā 
stāsta skolotājs, Artūrs labprāt 
darbojas mājturības kabinetā, 
patīk darbs ar koku. Stundās 
visus uzdevumus veic rūpīgi. Ir 
nopietna attieksme pret jebkuru 
darbu. Artūrs pats mājās ir izga-
tavojis virpu no veļas mašīnas 

motora. Jāteic, ka Artūra vecākie 
brāļi Jurģis un Kristaps ir beiguši 
Rīgas Amatniecības vidusskolu 
un apguvuši koka māksliniecisko 
apstrādi. Pašlaik ir pieprasīti spe-
ciālisti Eiropas valstīs. 

Mūsu skolā ļoti liela popu-
laritāte ir kokapstrādes pulci-
ņam, ko vada skolotājs Ilmārs 
Zemlickis. Pulciņā darbojas bērni 
no 1.-9. klasei gan zēni, gan 
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meitenes. Kokapstrādes pulciņš 
dod iespēju skolēniem orientē-
ties materiālu apstrādes daudz-
veidībā, paplašināt zināšanas 
kokapstrādē, apgūt un nostipri-
nāt papildus praktiskās prasmes 
un iemaņas. Pulciņā ir iespēja 
izgatavot skaistas un funkcionā-
las lietas sev, dāvanas draugiem 
un tuviniekiem. 

Liels palīgs skolotājam pulciņa 
darbā ir skolas saimnieks Norberts 
Pudāns. Tā skolēni iemācās 

zāģēt, kalt, virpot, ēvelēt, krāsot, 
lakot, pulēt. Šīs zināšanas noder 
arī pēc pamatskolas beigšanas, 
jo daži skolēni izvēlas turpināt 
mācības Rīgas Mākslas un mēdiju 
tehnikumā. Arī tur viņi piedalās 
konkursos un gūst panākumus. Tā 
šogad notikušajā jauno profe-
sionāļu konkursā SkillsLatvia 2017 
mēbeļu galdniecības kategorijā 
Ervīns Gusts Kuklis ieguva 2.vietu.  

Skolotājs Ilmārs Zemlickis prot 
atrast jaunos talantus un virzīt 

tālāk. Viņš spēj ieinteresēt sko-
lēnus veikt dažādus darbus. Kā 
skolotājs saka: „Ir patīkami strā-
dāt ar bērniem, kuri grib darbo-
ties.” Mēs varam lepoties, ka mūsu 
skolā ir tādi talantīgi skolotāji un 
skolēni. Skolēnu sasniegumi pie-
rāda to, ka lauku skolas ir tik pat 
konkurētspējīgas kā pilsētu skolas 
un iegūtās zināšanas tik tiešām 
palīdz atrast savu vietu turpmā-
kajā dzīvē.

KARJERAS DIENA

13.aprīlī Jēkabpils Tautas 
namā notika Karjeras diena, 
kurā 8. un 9.klašu skolēni 
varēja klātienē tikties ar pro-
fesionālo izglītības iestāžu 
pārstāvjiem un vairāk uzzināt 
par iespējām apgūt sev inte-
resējošo profesiju.

Šogad dažādu nozaru izglī-
tības programmas prezentēja 10 
profesionālās izglītības iestādes 
no visas Latvijas -  Rīgas, Ogres, 
Valmieras, Daugavpils, Olaines, 
Barkavas u.c. Piedāvājumu klāsts 
bija ļoti plašs. Skolas piedāvāja 
apgūt pavāra, viesmīļa, dator-
sistēmu tehniķa, friziera, autoelek-
triķa, celtnieka un daudzas citas 
profesijas

Uz informatīvo pasākumu 
devās arī Rubeņu pamatskolas 
8.- 9. klašu skolēni, kur iepazinās 
ar to, kādas kvalifikācijas tiek 
piedāvātas apmācībām, kādi 
ir iestāšanās noteikumi, uzdeva 
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jautājumus par kopmītnēm, par to, 
kad mācību iestādēs būs atvērto 
durvju dienas.

Katra koledža un tehnikums ne 
tikai sniedza skolēniem informāciju 
par studijām, bet arī piedāvāja 
dažādas praktiskas aktivitā-
tes, demonstrēja izmēģinājumus, 
simulācijas spēles, piedāvāja 
sagataves, no kurām izgatavot 
atslēgu piekariņus. Veiksmīgi izejot 
labirintus, varēja saņemt savu 
horoskopa zīmi. Informēja par to, 
kādas ir ārpusstundu iespējas 
savās mācību iestādēs.

„Karjeras diena” bija ļoti intere-
santa, skolēni guva priekšstatu par 
profesionālās izglītības iespējām 
un tika rosināti domāt,  kur turpināt 
izglītību un apgūt profesiju pēc 
Rubeņu pamatskolas beigšanas.

Benita Pavlovska

ASARES PAMATSKOLAS 
CIEMOŠANĀS

21.aprīlī mūsu skolā vieso-
jās Asares pamatskolas skolēni 
un skolotāji. Lai gan attāluma 
ziņā tā ir vistuvākā skola (mūs 
šķir vien nieka četri kilometri), 
tā bija pirmā kopīgā mūsu 
tikšanās. 

Ciemiņus laipni sagaidīja sko-
las direktore Ināra Kantāne. Tad 
skolēnus sadalīja divās grupās. 
Sākumskolas skolēni devās pie 

1. - 4. klašu skolēniem. Skolotājas 
Albīna Pavloviča un Sanda Kukle 
izrādīja sākumskolas klašu telpas, 
aizveda arī uz pārējiem kabine-
tiem. Pēc tam visi kopā gāja rota-
ļās un spēlēs, lai labāk iepazītu 
viens otru un sadraudzētos. 

Vecāko klašu skolēni kopā 
ar skolotājām devās nelielā eks-
kursijā pa mācību kabinetiem. 
Katrā klasē viņus gaidīja neliels 

pārsteigums. Skolotāji bija saga-
tavojuši uzdevumus. Visi aktīvi pie-
dalījās un nopelnīja balviņas.

Kad skola bija iepazīta, visi 
devās laukā pie ugunskura, lai 
ceptu desiņas, dzertu tēju un 
dalītos savos pirmajos iespaidos 
par skolu. Lai arī laiks mūs neluti-
nāja, jo smidzināja lietutiņš, visi 
bija priecīgi, starojoši, un desiņas 
garšoja lieliski.
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Noslēgumā, lai vēl vairāk 
sadraudzētos un iepazītos, bija 
diskotēka. Laiks paskrēja nema-
not. Cerams, ka tika iegūti draugi, 
un savstarpējā ciemošanās 
nebūs vienīgā. Lai arī esam skait-
liski mazas skoliņas, mēs protam 
priecāties un atpūsties, lai visiem 
būtu labi. Katrai skolai ir ar ko 
lepoties, ir ko parādīt un draugu nekad nevar būt par daudz! 

10. martā Jēkabpilī Kafijas 
bārā notika konkursa „Pašiņš 
ar ēnu devēju” noslēgums. Uz 
pasākumu tika uzaicināti arī 
mūsu skolas skolēni – Evelīna 
Pavloviča, Diāna Zālīte, 
Renārs Boiko, Ralfs Valainis, 
Mareks Petenko, Mairis Rubiķis 
un Māris Kriškāns. 

Šī piektdiena bija neaiz-
mirstama, jo no sākuma mēs 
visi busiņā bijām saspiesti kā 

gurķu burkā, bet atpakaļ ceļā 
gāja jautri.

Kad mēs iegājām Kafijas 
bārā, man likās, kas nu tagad 
būs. Tad sekoja interesants stās-
tījums, un man patika to klausīties. 
Es uzzināju vārda selfijs sinonī-
mus – pašģīmis, priekšportrets, 
pašbilde. Tas bija ļoti smieklīgi. 
Vēl mums stāstīja par selfiestiku 
un rādīja pasaulē dārgāko sel-
fiju. Man patika, Kafijas bāra vei-
dotāja stāstījums, kas ar viņiem 
notika viena gada laikā. Divi 
draugi nopirka Rīgā piparkūkas, 
lai pārdotu Jēkabpilī. To bija tik 
daudz, ka ar autobusu nevarēja 
atvest. Tā nu viņi iegādājās vecu, 
sagrabējušu auto un veda tās 
pārdot. Naudu nolika iekrājumiem 
Kafijas bāra atvēršanai. Vadītājs 

teica, ka dienā viņi uztaisa 
apmēram 100 un pat vairāk 
kafijas tasīšu. Viņš mīl šo darbu. 
No sākuma Māris Priekulis vēlē-
jās kļūt par sportistu. Viņš teica, 
ja mēs kaut ko vēlamies sasniegt, 
tad ir jātrenējas, jācīnās ar visām 
sekām un nedarbiem. Par saviem 
nedarbiem atbildēt pašiem, nevis 
novelt vainu uz citiem. 

Pēc tam mūs apbalvoja. 
Balvā mēs saņēmām diplomu, 
magnētu un šokolādi. Man ļoti 
patika apbalvošana. Tā bija 
priecīga, nedaudz nogurdinoša, 
bet kopumā bija interesanti un 
jauki. 

Diāna Zālīte
6. klases skolniece

9.martā mūsu skolā ciemo-
jās viesi no Somijas. 

Somijas komanda sastāv no 
5 - 6 cilvēkiem. Kā grupa viņi 
pēdējo 4 gadu laikā ir ciemoju-
šies vairāk kā 100 Latvijas skolās, 
bērnudārzos, internātskolās. Viņu 
programmas pamatā ir kristīgās 
vērtības un grupa viesojas Latvijā 

PAŠIŅŠ AR ĒNU DEVĒJU

CIEMIŅI NO SOMIJAS
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10. martā mūsu skolā cie-
mojās Dunavas pamatskolas 
vecāko klašu skolēni un sko-
lotājas - G.Auzāne, A.Liopa. 
Ciemiņus laipni sagaidīja sko-
las direktore Ināra Kantāne.

Viss sākās ar to, ka mūzikas 
kabinetā dejojām un sadalījā-
mies grupās. Tad mēs staigājām 
pa citiem kabinetiem. Pirmais 
uzdevums bija latviešu valodas 
kabinetā. Tur vajadzēja līmēt uz 
tāfeles dažādas papīra formas, 
kur beigās sanāca govs. Pēc 
tam veidojām mūsdienu ide-
ālā skolēna portretu. Nākamais 
uzdevums bija otrā stāva gaitenī, 
kur izkustējāmies sportiskā stafetē. 
Un tad devāmies uz ēdnīcu, kur 
ēdām kliņģeri un dzērām tēju. 
Beigās visi domājām par kopīgo 
un atšķirīgo abās skolās. 

Šajā pat dienā mūsu skolā 
viesojās jauniešu biedrība 
“Street warriors” no Ogres. “Street 
warriors” ir ielu vingrotāju šova 
komanda, kurā darbojas aktīvi, 
enerģiski un atraktīvi jaunieši.

  Visi kopīgi piedalījāmies 
lekcijā par veselīga dzīves-
veida popularizēšanu. Jaunieši 
tika iedrošināti veidot vidi 
sev apkārt tādu, kādu vēlas 
viņi un nebaidīties rīkoties. 
Nobeigumā vērojām vingrojumu 

paraugdemonstrējumus. 
Aktīvākajiem bija iespēja pašiem 
izmēģināt savus spēkus.

Šī diena bija ļoti interesanta, 
jo iepazināmies gan ar kaimiņu 
skolas skolēniem, gan ar aktīviem 
un atraktīviem jauniešiem.

Sintija Varguleviča,
Līga Bērziņa

7. klases skolnieces

FOTO - ASTRA LIOPA

FOTO - ASTRA LIOPA

ar Latvijas Kristīgās Misijas atļauju 
un svētību.

Mācību stundā piedalījās 
1.- 4.klašu skolēni. Priekšnesumā 
tika iekļauti sveicieni no Somijas, 
kopīga dziedāšana, draudzīga 
parunāšanās un  noslēgumā bija 
izrādīte par Danielu lauvu bedrē.

2.klases skolniece Laura Gailīte 
saka: „Man patika izrāde. Patika 
dziedāt himnu. Bija jautri spēlēt 
spēles. Bija smieklīgi pārvaldnieki. 
Es iemācījos skaitīt skaitļus somu 
valodā. Karalis bija skaists un 
interesants. Es uzzināju, ka Somijas 
galvaspilsēta ir Helsinki, un karogs 

ir balts ar zilu krustu. Es domāju, ka 
Somija ir jautra un laba.”

 Stunda notika angļu valodā, 
un tika tulkota latviski. Bērniem bija 
interesanti un smieklīgi. Viss bija 
sagatavots tā, lai somi varētu 
darboties ar bērniem un viņiem 
nebūtu garlaicīgi. 

DUNAVAS SKOLĒNU 
CIEMOŠANĀS

FOTO - JURGITA BAREIKA

FOTO - JURGITA BAREIKA
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2016./17. mācību gadā 
kampaņas “Tīrai Latvijai!” 
ietvaros “Zaļā josta” izsludi-
nāja divus konkursus, kuros izglī-
tības iestāžu audzēkņi varēja 
vākt makulatūru un izlietotās 
baterijas, tādejādi samazinot 
nešķiroto atkritumu apjomu un 
iesaistot vietējos iedzīvotājus 
atkritumu šķirošanā.

 Rubeņu pamatskolas skolēni 
aktīvi piedalījās gan makulatūras, 
gan izlietoto bateriju vākšanā. Šis 
konkurss vienoja ne tikai audzēk-
ņus, bet arī viņu vecākus, ģimenes 
locekļus un apkārtnes iedzīvotājus.

Konkursi ir noslēgušies, un rezul-
tāti ir ļoti iepriecinoši. Izlietoto 
bateriju vākšanas konkursā pieda-
lījās 364 skolas. Rubeņu pamat-
skola ar savāktajiem 78 kg  ir 88. 
vietā Latvijā. 

Makulatūras vākšanā pie-
dalījās 432 skolas, un mūsu sko-
lai ir 14. vieta. Tas ir ļoti labs 
rezultāts. Savācām 3623 kg, uz 
vienu skolēnu iznāca 71, 039 kg. 
Salīdzinājumam 2009.gadā, kad 
skolā bija 103 skolēni, tika savākti 
3187 kg makulatūras.

Skolā  1.vieta makulatūras 
vākšanā ir 5./6.klasei, 2.vieta 1./2.
klasei, 3.vieta 3./4.klasei. Individuāli 
visvairāk makulatūras savāca 
Marija Jankovska – 225 kg, Mairis 
Rubiķis – 211 kg, Rūdolfs Ošāns – 
200 kg.

Īpaši jāuzteic  Armīns Arnts un 
viņa ģimene par lielo ieguldījumu 
šajos konkursos. Abos konkursos 
Armīns ir 1.vietas ieguvējs skolā. 
Viņš savāca 20 kg izlietoto bate-
riju un 444 kg makulatūras. 

Ar dalību šajos konkursos mēs 

piedalāmies vides stāvokļa uzla-
bošanas praktiskajos pasāku-
mos, veicam dabas resursu  tau-
pīšanu un veidojam piederības 
izjūtu savai dzīves videi, sakop-
tam un nepiesārņotam Rubenes 
pagastam.

Paldies visiem , kuri atbalstīja 
„Zaļās jostas” kampaņu „Tīrai 
Latvijai!”.

Rubeņu pamatskolas direktore 
Ināra Kantāne

MĒS  PAR TĪRU LATVIJU!

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle, maketēja Solvita Kukle

26. maijs Rubeņu pamatsko-
las skolēniem bija notikumiem un 
emocijām bagāts. Diena sākās ar 
skolas dramatiskā pulciņa uzstā-
šanos bērnudārza „Zelta sietiņš” 
izlaidumā. Nākošgad skolas gaitas 
uzsāks Elza, Arta un Kaspars. 

Pēc tam 1.-4. klašu sko-
lēni devās uz Raiņa muzeju 
„Tadenava”, lai noskatītos 
Valmieras drāmas teātra izrādi 
„Bērns vārdā Rainis”. Saprastu, kā 
notiek ģēnija tapšana, radošā 
gara iemiesošanās? Aktieri rādīja 
visu: Raiņa fantāzijas tēlus un viņu 
pašu, viņa vecākus un vīzijas, viņa 
rotaļu lietas un spēļu biedrus. 
Izrādes pamatā Jāņa Pliekšāna 
(Raiņa) literārais mantojums, bio-
grāfijas un bērnu dienu zemes 
izpēte ceļojumos un etīdēs.

Diena noslēdzās Kaldabruņā, 

Pļavas muzeja āra teritorijā 
ar skaistu koncertu „KOKLES 
KOKĀ”. Koncerts  notika Valsts 
Kultūrkapitāla fonda programmas 
“Latvijai 100” atbalstītā projekta 
“Latvija sienā, salā un lapās” ietva-
ros, un bija pēdējais no plānota-
jām trim akcijām.

„Apdullinošs maija zaļums, un 
skan it visas sīkās lapiņas. Vai zinā-
jāt, ka mūsu tautas tradīcijās plauk-
stošas bērzu lapas ir sauktas par 
“Dieva stabulēm”? Arī mums, cilvē-
kiem, šai gadalaikā dzied domu, 
balss un dvēseles stīgas. 
Kāpjam kokā un dzie-
dam kā putni!” tā par 
šo koncertu izsakās Ieva 
Jātniece.

Folkloras kopa 
“Raksti” ar savām kok-
lēm gluži koka zaros 

nesēdēja, bet gan speciāli šim 
koncertam izbūvētā platformā. 

 Koncerts bija unikāls, jo kokles 
skanēja kuplu liepu lapotnēs. Arī 
bērni izbaudīja to prieku, kā tas 
ir muzicēt koku lapotnē. Katram 
dalībniekam tika iedota maza 
saules dziesmiņa, ko iemācīties līdz 
nākamajai mūziķu viesošanās reizei. 

Pēc koncerta visi dalībnieki 
mielojās ar garšīgām rabarberu 
maizītēm un svaigo piparmētru tēju.

Ar šo koncertu bērni ieskandi-
nāja savu radošo vasaru!


