
1

Ir gadsimts vilcis rievas mīļā sejā,

Bet novecot joprojām nava ļauts,

Jo katru gadu pirmā skolas dienā

Jau atkal zvans uz stundu sauc.

Šis  avīzes  numurs sākas 
ar himnu, kuras autores ir mūsu 
skolas skolotājas. Vārdus 
sarakstījusi Ināra Rudeviča 
un mūziku komponējusi Inga 
Valpētere. Gribas cerēt, ka tā 
kļūs par  neatņemamu sastāv-
daļu visos svētkos.  

Pavisam nemanot ir beigušās 
vasaras brīvdienas, un skolas laiks 
ir klāt. Šovasar saules stari mūs ir 
lutinājuši  ļoti daudz, un enerģi-
jas nu  pietiks visam 2018./2019.
mācību gadam, apgūstot jaunās 
zināšanas, pilnveidojot prasmes 
un sadarbības iemaņas. Lai gan 
jaunā, kompetencēs balstītā 
mācību satura izstrādāšana un 
ieviešana ir apturēta uz gadu, 
skolas pedagogi  turpinās strādāt  
pie darba metožu dažādošanas, 

NR. 28.
09.-10. 2018. AVĪZERUBEŅU
PAMATSKOLAS

RUBEŅU SKOLAI
Vai nosarkusi kļava sargā tavu ceļu,

Vai sudrableduspuķes logos zied,

Vai jasmīni ar reibinošu elpu

Uz vasaru un mīletību iet.

Tu nemainīgi biji, esi, būsi,

Tu sagaidi un pavadīsi mūs.

Un atkal ciemos gaidīsi no tāliem ceļiem,

Kaut sarmas skarti tavi bērni būs.

Ir tavās sienās mīlēts, nīsts un piedots

Un zināšanu kalnā nemitīgi kāpts,

No skolas pagalma un dzimtām mājām

Pēc  tāluma un nezināmā slāpts.
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Ceturtdien, 6. septembrī, 
tūkstošiem skolēnu no visiem 119 
Latvijas novadiem tikās Rīgā, 
atklājot Latvijas valsts simtga-
des lielāko iniciatīvu “Latvijas 
skolas soma”.

Rubeņu pamatskolu pārstā-
vēja 9. klases skolnieki Mairis R. 
un Ralfs V.

Īpašā pasākumā “Arēna Rīga” 
skolēni piedalījās radošās darbnī-
cās un koncertā  “100 Latvijas stāsti 
100 minūtēs”. Piedaloties atpazīs-
tamiem māksliniekiem, koncertā tika 
apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, 
tradīcijas un vērtības šodienas 
skatījumā, nepieciešamība ikvie-
nam nepārtraukti attīstīties un augt, 

veidojot nākotnes Latviju.
Mairim un Ralfam tā bija 

iespēja iegūt jaunas zināšanas un 
sastapties ar radošām personībām. 
Tie bija pārsteidzoši atklājumi un 
jauna emocionālā pieredze. Tas 
bija skaisti un  interesanti. 

“Latvijas skolas soma” ir valsts 
finansēta  atbalsta programma, 
lai visiem 1.– 12. klašu skolēniem, 
būtu iespēja teorētiskās zināšanas 
papildināt arī klātienē dažā-
dos pasākumos, muzejos, teātros, 
koncertzālēs, uzņēmumos, dabas 
takās.

Iniciatīvas atklāšanas koncertā 
uzstājās Raimonds Pauls, vijolnieks 
Daniils Bulajevs, The Ludvig, Laima 

Jansone, grupa “Dagamba”, Matīss 
Čudars, Edavārdi, dejotāja un 
horeogrāfe Liene Grava, Justs 
Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa 
“Auļi”, soprāns Marlēna Keine, DJ 
Monsta un DJ Rudelies, simfonis-
kais orķestris “DD” diriģenta Jāņa 
Liepiņa vadībā, dejotāji, velo 
triālisti ‘’Karters’’ un citi mākslinieki, 
apvienojoties netradicionālās 
kombinācijās un mudinot jaunie-
šus arī pašiem būt radošiem. Pirms 
koncerta skolēni varēja piedalīties 
dažādos radošos eksperimentos, 
iepazīt kino un animācijas tap-
šanas aizkulises, kā arī dalīties 
iespaidos, kādu viņi saredz Latviju 
vēl pēc simt gadiem.

skolēnu patstāvīgā darba pras-
mju attīstīšanas un atbildības par 
saviem mācību sasniegumiem 
veidošanas.  

Gandarījums, ka audzēkņu skaits 
Rubeņu pamatskolā ir  ievērojami 
palielinājies. Īpašs jaunais mācību 
gads būs mūsu 6  pirmklasniekiem. 
Viņu dzīvē skolā viss notiks pirmo 
reizi – iejušanās jaunajā kolektīvā, 
pirmā klases audzinātāja, pirmās 

mācību stundas. Lai bērni nezaudē 
prieku radoši un ar interesi darbo-
ties turpmāko gadu laikā! 

 Ar pavisam citu dzīves pieredzi 
skolā ienāk  jaunie skolēni no  tre-
šās līdz devītajai klasei. Viņu  ceļš 
uz mūsu skolu ir dažāds, bet visiem  
būs jāiepazīst mūsu skolas kolektīvs, 
jāiedzīvojas un jāpierod pie jauna-
jiem klasesbiedriem un skolotājiem. 

Lai jaunajā mācību gadā 
izdodas visiem saprasties un veik-
smīgi apgūt zināšanas! 

DZEJAS DIENAS

SKOLAS SOMA

Septembris atnāk ar Dzejas 
dienām, kas ļauj ikvienam kļūt 
sapņainākam.

13. septembris Rubeņu 
pamatskolā atnāca  ar noslē-
pumainu un romantisku noskaņu. 

Katram skolēnam bija jāizvē-
las sev tuvas dzejas rindas, vai arī 
jāsacer tās pašam. Drosmīgākie 
tās skandēja pie atjaunotā 
Raiņa pieminekļa. Pēc dzejas 
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noklausīšanās nolikām ziedus  pie-
minekļa pakājē.

Bet viena no burvīgākajām 
Dzejas dienu tradīcijām mūsu 
skolā ir dzejas rakstīšana uz 
asfalta.  Dažam tās ir tikai divas, 
dažam tās ir četras vai vairākas 
rindas. Citi raksta nenopietni, it 
kā jokojoties, bet citi - pavisam 
nopietni un atbildīgi, centīgi un 
rūpīgi. Ir patīkami vērot, kā skolēni 
cenšas uzrakstīt savas dzejas rin-
das, neļaujot citiem tās sabojāt. 

Dzejai uz asfalta ir īss mūžs, 
bet varbūt kādam tā ir vienīgā 
iespēja ar to iepazīties. Ikdienas 
steigā dzejas baudīšanai atliek 
pavisam maz laika. Tāpēc tie, 
kas dosies  pastaigā pa gājēju 
celiņu, varēs  lasīt bērnu uzrak-
stītos dzejoļus. Arī paši skolēni 
klusībā  lepojās ar savu darbu.

14. septembrī Rubeņu 
pamatskolas skolēni  ciemojās 
Tadenavā, lai piedalītos pasā-
kumā “Kā dzejoli skolo”, kurā 
dzejai pievienojās tās labākie 
draugi – māksla un mūzika.

Pulksten 13 sākās dzejas 
stunda, kurā klausījāmies  dzejnie-
kus -  Andri  Akmentiņu un  Inesi 
Zanderi. Abi dzejnieki  raksta 

gan bērniem, gan pieauguša-
jiem, gan  arī piedalās dzejas 
gadagrāmatas bērniem “Garā 
pupa” tapšanā. Dzejas  stundā 

DZEJAS DIENAS TADENAVĀ
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Miķeļdiena jeb ražas svētki 
ir rudens saulgrieži, kad saule 
pagriežas uz ziemas pusi, 
tāpēc diena un nakts ir vienā 
garumā, un iestājas astrono-
miskais rudens. Zemkopim tas ir 
svarīgs pieturas punkts, ir pada-
rīti nozīmīgākie darbi, palēnām 
norimst arī rosība uz lauka. 

Miķeļi iekrīt dabas un lauku 
veltēm visbagātākajā gada-
laikā, tāpēc tie ir arī ražas svētki. 
Sagaidot Miķeļus un rudens 
saulgriežus, Rubeņu pamatskolas 
skolēni  veido kompozīcijas. Uz 
skolu tiek atnesti neparasti dār-
zeņi un augļi.

 No rudens veltēm dabā var 
izveidot daudz dažādas intere-
santas lietas.

KARJERAS NEDĒĻA

MIĶEĻI

klausījāmies,  ko spēj vārds, un arī 
stāstus  par skolu un skolotājiem.

Pēc tam kopā ar muzeja vadī-
tāju Agnesi Timofejevu  iepazinām  
Raiņa radītos jaunvārdus – tādus 
mūsdienās pierastus jēdzienus kā 
mīla, vizma, veldze, tāle, brīve un 

citus un mēģinājām tos uzzīmēt.
Šogad dzejas draugs un 

pasākuma atbalst ī tājs bi ja  
Rīgas Doma kora skola, tādēļ 
Tadenavā varējām dzirdēt 
vienu no talantīgākajām skolas 
audzēknēm – jauno dziedātāju 

Aleksandru Špicbergu. Koncertā 
kopā ar viņu piedalījās  ģitārists 
Vladimirs Kudrins. 

Arī šogad skola saņēma  dze-
jas gadagrāmatu bērniem “Garā 
pupa 2018”.

No 8. līdz 12. oktobrim 47 
pilsētās un novados notika  
Karjeras nedēļa, kuru jau 
sesto gadu organizē Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA) sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldībām.

Karjeras nedēļa ir ikga-
dējs pasākumu cikls, kura laikā 
pašvaldību skolu jauniešiem ir 
iespēja iepazīt un plānot savu 
nākotnes nodarbošanos, tikties 
ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 
apmeklēt uzņēmumus un karjeras 

konsultācijas. Jaunieši var piedalī-
ties dažādās diskusijās, radošajās 
darbnīcās, konkursos un citos izglī-
tojošos pasākumos.

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir 
viena no VIAA īstenotā projekta 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
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profesionālās izglītības iestādēs” 
aktivitātēm, ko finansē Eiropas 
Sociālais fonds un valsts.

Arī Rubeņu pamatskolas sko-
lēni piedalījās dažādos Karjeras 
nedēļas ietvaros organizētajos 
pasākumos.

3. oktobrī  7. un 8. klases 
skolēni viesojās  z/s „Mežāres”.  
Īpašniece Dzidra Jakovicka 
pastāstīja, kā no mazas saimniecī-
bas izveidojās par apjomīgu lopu 
audzēšanas saimniecību. Skolēni 
iepazinās ar  zīdītājgovju ganām-
pulka apsaimniekošanu. Laukos 
darba nekad netrūkst, vajag tikai 
gribēt un darīt!

5. oktobrī  1. - 3. klašu skolēni  
tikās ar Ziemas Olimpisko spēļu 

dalībnieku, kamaniņu braucēju  
Agri Elertu. Pieredzes bagātais 
sportists tika uzaicināts uz tik-
šanos ar skolēniem, lai dalītos 
savās atmiņās par profesionālā 
sporta gaitām. Viesis saistošā 
veidā demonstrēja Latvijas izlases 
tērpu, ekipējumu un nozīmīgākās 
godalgas. Viņš aicināja bērnus un 
jauniešus ikdienā aktīvāk pievēr-
sties sportiskām aktivitātēm. 

9. klases skolēni 9. oktobrī 
devās uz tikšanos ar kaimiņu 
pagasta uzņēmēju SIA ”Slaides” 
īpašnieku  Aini Čamānu, lai 
apskatītu jauno un moderno 
graudu pirmapstrādes kompleksu. 
Ieguvums ir tas, ka var uzreiz no 
lauka kulto labību žāvēt, uzgla-
bāt. Ir pašiem sava laboratorija, 
svari (uz kuriem nosvērās  visa 
klase). Tādejādi  var uzreiz uzzi-
nāt, kas no lauka ir nokults.  Viss  
process  tiek uzraudzīts ar datora 
palīdzību. Audzē graudaugus 

(rudzus, ziemas kviešus, vasa-
ras kviešus, miežus, auzas, griķus, 
pupas, zirņus)  vairāk nekā  500 
ha platībā.  Atziņa, ko ieguva jau-
nieši pēc šīs tikšanās -  arī laukos 
ienāk jaunās tehnoloģijas, tāpēc 
vajadzīgi gudri, izglītoti cilvēki. 

Savukārt  4. klases skolēni  
tikās ar Jēkabpils novada infor-
mācijas un sabiedrisko attiecību 
speciālistu Kasparu Sēli.  Viņš 
skolēnus  iepazīstināja ar sava 
darba specifiku un dzīves gājumu. 

Kaspars ir beidzis Zasas 
vidusskolu, pēc tam trīs gadus 
mācījies Tallinā Baltijas Filmu un 
mediju skolā.  Bijis skolas avī-
zes «Baltais Ceļš» redaktors, 
un  palīdzējis  Zasas vidusskolai 
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uzvarēt  konkursos.   Atgriezies 
savā novadā,  un savā darbā 
ir kā  starpnieks starp novada 
vadību un iedzīvotājiem. Darbs ir 
interesants. 

11. oktobrī  5. – 6. kla-
ses skolnieku viesis bija  Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Zemgales reģiona bri-
gādes Jēkabpils daļas pārstāvis  
Ivars Osma. 

Šī  tikšanās bija spraiga 
un interesanta. Skolēniem tika 
demonstrēts specifiskais darba  

apģērbs, instrumenti.  Tāpat 
varēja uzzināt, kur apgūt šo pro-
fesiju.  Skolēniem bija interesanti, 
klausījās ar lielu aizrautību.

Karjeras nedēļas laikā skolēni 
varēja iepazīt dazādās profesi-
jas un apzināt izglītības iestādes, 
kurās to var apgūt.

SKOLOTĀJU DIENA
5. oktobrī visā pasaulē tiek 

atzīmēta Starptautiskā skolo-
tāju diena, kas pēc Apvienoto 
Nāciju Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas 
(UNESCO) iniciatīvas 1994. 
gadā tika pasludināta par 
starptautisku svinamo dienu.

Pasaules skolotāju dienas 
nozīme ir pievērst sabiedrības 
uzmanību tai svarīgajai lomai, 
kāda sabiedrības attīstībā ir izglī-
tībai un pedagogiem.

Dažādās pasaules valstīs šo 
dienu svin atšķirīgos datumos. 
Latvijā skolotāju diena ir pirmajā 
oktobra svētdienā, bet skolās 

to svin piektdienā pirms oficiālās 
svētku dienas. 20 pasaules valstīs 
šie svētki ir tieši 5. oktobrī.

Šīs  dienas svinēšanas tradī-
cijas visspilgtāk ir novērojamas 
pamatskolās un vidusskolās. 
Skolotāji šajā dienā atpūšas, 
proti, mācību stundas nevada, 
to dara vecāko klašu skolēni. 

Arī Rubeņu pamatskolā katru 
gadu tiek svinēta Skolotāju diena. 

Taču nekad nevar zināt, kas tevi 
sagaida šajā dienā. Katru gadu 
tas ir pārsteigums.

Diena sākās ar svētku kon-
certu, ko bija sagatavojuši paši 
skolēni. Mums bija jāatmin kolēģu 
izteicieni, kā arī tika doti uzdevumi, 
kuri jāpilda visas dienas garumā. 

Šogad devītās klases skolēni 
bija sagatavojušies visām mācību 
stundām. Skolotāji bija gatavi 
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EKSKURSIJA UZ LIETUVU

palīdzēt jebkurā brīdī, bet tas 
nebija vajadzīgs. Devītie godam 
tika galā ar šo dienu. Paldies 
viņiem par sarūpētajiem svētkiem, 
par atpūtas brīžiem, par apsvei-
kumiem un jauki pavadīto dienu! 
Galu galā skolotājs ir kā ģimene, 
kā atbalsts un daudzu padomu 
devējs.

Par tradīciju ir kļuvis pieredzes 
apmaiņas brauciens Skolotāju 
dienā. Nu jau pāris gadus              
mēs dodamies iepazīt savus kai-
miņus – Lietuvas skolotāju darbu. 
Interesanti ir tas, ka viņi savukārt 
dodas ekskursijā uz Latviju, lai 
iepazītu mūsu zemi. 

Šogad pabi jām Rokišķu 
J.Tūbelio proģimnāzijā. Interesanti, 
ka proģimnāzijas audzēkņi un 
skolotāji maijā viesojās Zasas 

vidusskolā Skolu sadraudzības 
projekta ietvaros. Draudzība uzsā-
kusies 2014. gada rudenī, sākumā 
tikās un savā pieredzē dalījās 
skolu pedagogi , bet pēc tam arī 
skolēni. 

Nākošā pietur vieta bija 
Ilzenbergas muiža un saimniecība.

L ietuvā vienīgā pi ln ībā 
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atjaunotā muiža turpina pirms 500 
gadiem aizsākto vēsturi. Brīnišķīgas 
dabas ielokā ieskauta baltā 
muižas ēka, rūpīgi atjaunotās saim-
niecības ēkas pārsteidz ikvienu 
apmeklētāju. Šeit tu vari būt har-
monijā ar dabu - saules pulkstenis 
atklāj pasaules laika noslēpumu, 
parkā vedošā taciņa aicina 
doties pa tematisko skulptūru parku 
„Mīlestība – Harmonija – Muižniecība”, 

kas veltīta Lietuvas valsts atjau-
nošanas simtgadei. Neparasts ir 
Mīlestības tilts, kas savieno parku 
ar mīlētāju iecienīto Mīlestības 
salu. Ezera otrā krastā mums pretī 

raugās mīļā Latvija. 
Šī saulainā oktobra diena 

bija patīkamiem pārsteigumiem un 
atklājumiem pilna. 

LABO DARBU NEDĒĻA 2018
Akcija „Labo darbu nedēļa” 

norisinājās no 15. – 21. 
oktobrim. 

Jau desmito gadu labdarības 
organizācijas Palīdzēsim.lv rīkotajā 
akcijā “Labo darbu nedēļa” – 
labo darbu veikšanā aicināti aktīvi 
iesaistīties gan paši mazākie, gan 
jau pieredzējuši labo darbu vei-
cēji, mudinot aizdomāties par katru 
vissīkāko darbiņu, kas citu spēj 
padarīt priecīgāku un atvieglo 
ikdienas dzīvi, kas otram nozīmē 
tik daudz, bet Tev pašam tik pāris 
mirkļu palīdzīgas rokas sniegšanas 
un gandarījumu par padarīto.
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Labo darbu nedēļā” pastip-
rināta uzmanība tiek pievērsta 
palīdzībai, kuras sniegšanai nav 
nepieciešams liels finansiālais 
ieguldījums. Tā var būt palīdzība 
kādam vientuļam cilvēkam vai 

vienkārša aprunāšanās, pat 
smaids un labs vārds kādam var 
nozīmēt tik daudz. 

Labo darbu nedēļā Rubeņu 
pamatskolas skolēni palīdz sakopt 
skolas apkārtni. Mazajiem bēr-
niem ļoti patika savaktās lapu 
kaudzes. Dažs labs tajās pazuda. 
Skolēniem patīk strādāt skolas 
apkārtnes uzkopšanā, un dara to 
ar prieku katru gadu. 

Akcijas dziļākā jēga un būtība 
ir mudināt cilvēkus darīt labas lie-
tas ne tikai Ziemassvētkos vai 
“Labo darbu nedēļā”, bet arī 

ikdienā. Labais darbs var būt 
pateikts labs vārds, negaidīta 
palīdzība, smaids.  Tāpēc šone-
dēļ centāmies viens otram teikt 
labus vārdus, palīdzēt izdarīt 
dažādus darbus. Šīs nedēļas 
visbiežāk dzirdētie vārdi bija – ir 
taču labo darbu nedēļa. Vienreiz 
izdarot kaut ko labu, tu saproti, ka 
tas ir vienkārši un sagādā dubultu 
prieku - gan tev pašam, gan tam, 
kuram palīdzēts!

Darot kopā, var izdarīt 
vairāk labu darbu!

18. oktobrī Rubeņu pamat-
skolā notika „Veselīga uztura 
olimpiāde 4. – 5. klasei.”

Foodtastic uztura speciā-
listes – Baiba Bremmere un Līva 
Naudiņa-Saliņa saistošā veidā 
pastāstīja, kas tad īsti ir veselīgs 
uzturs un tā nozīme, kā samazi-
nāt risku saslimt ar aptaukošanos, 
sirds un asinsvadu slimībām, un arī 
noskaidrojām  mītus par dažādiem 
produktiem un veselīgiem ēšanas 
paradumiem.

Pasākums notika divās daļās. 
Sākumā stāstīja par veselīgu un 
neveselīgu uzturu. 

Pēc tam sākās olimpiāde, kurā 
visi skolēni sadalījās 3 grupās. Katra 
komanda izdomāja nosaukumu, 
un izvēlējās kapteini, kurš paziņos 
atbildi.

Pirmais uzdevums bija par 
uzturu, kurā no dotajiem četriem 
ēdieniem jāizvēlas liekais. Otrajā 
uzdevumā uz tāfeles kreisajā 
pusē bija produkts ar sastāv-
daļu aprakstu, bet otrā pusē tikai 
apraksts, skolēniem jāuzmin pēc 
apraksta produkts. Nākamais uzde-
vums – uz tāfeles tika uzlikts auglis, 
un mums jāuzmin, kas tas ir. Protams, 
uzdevumu bija daudz.  Taču šoreiz 
nav svarīgas iegūtās vietas, bet 

gan  zināšanas par veselīgu uzturu. 
Galvenā atziņa, ko ieguvām 

-  ja ieturēsim neveselīgas uztura 
maltītes, tas nāks par skādi paša 
veselībai. Tāpēc centīsimies iegū-
tās zināšanas izmantot ikdienas 
dzīvē!      

5. klases skolniece 
Kristiāna Čeirāne

UZTURA OLIMPIĀDE
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SPORTS

Biržu pamatskolā 11. oktobrī 
notika sporta spēļu sacensības 
futbolā 2002. – 2005. gadā 
dzimušajiem zēniem mazo skolu 
grupā, kur piedalījās septiņu skolu 
komandas.

Mūsu skolu pārstāvēja Artis 
Geižāns, Oskars Šoldris, Aivis 
Marcinkevičs, Mareks Petenko, 

Sandis Ivanovs, Jānis Zālītis, 
Mairis Rubiķis, Ralfs Valainis un  
Mairis Baltmanis.

Zēni izcīnīja godpilno 1. vietu. 
Sveicam viņus un skolotāju Juri 
Rubiķi!

Savukārt  9. klases skolnieks 

Sandis  Ivanovs ieguva 3. vietu 
Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
skolēnu sporta spēļu sacensībās 
rudens krosā 26.09.2018.

VELOSIPĒDISTU 
APLIECĪBAS

2018./2019. mācību gadā 
CSDD sākusi jaunu projektu 4. 
klašu  skolēniem „Mācies un 
iegūsti velosipēda vadītāja 
apliecību savā skolā!”. Projekta 
dalībniekus  CSDD nodrošina ar 
mūsdienīgiem un kvalitatīviem 
bezmaksas mācību līdzekļiem 
velosipēdistu izglītošanai.

Sākot no desmit gadu vecuma, 
skolēniem ir iespēja mācību gada 
laikā sagatavoties un nokārtot  
velosipēda  vadītāja  kvalifikācijas 
eksāmenu. Arī  Rubeņu pamatskola 

ir noslēgusi līgumu 
ar CSDD, un skolēni 
aktīvi piedalās šajā 
projektā skolotājas 
Benitas Pavlovskas 
vadībā.

FOTO - WWW.CSDD.LV

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle un maketēja Solvita Kukle


