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un lepojamies ar to, ka esam latvieši. 

Maza, bet stipra tauta. Mums ir 

ar ko lepoties. Mūsu zemi pazīst 
plašajā pasaulē ar mūsu izcilajiem 
cilvēkiem jebkurā jomā. 

Arī mēs, rubenieši, lepojamies 
ar savu feldšerīti – Loniju Līci, kura 
nu ir Atzinības krusta kavaliere. 
Kurš gan skolēns nepazīst dakterīti 

Loniju? Paldies viņai par mīlestību 
un rūpēm par ikvienu pagasta 
iedzīvotāju!

14. novembrī Rubenes kultūras 
namā notika svinīgs sarīkojums 
par godu Latvijas 101. gadadie-

nai. Pasākumā piedalījās arī 
Rubeņu pamatskolas skolēni, 
skolotāji un darbinieki. Skolēni 
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Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadiena

Latvijai šogad palika 101 
gads. Esam iegājuši otrajā 
simtgadē. Kāda tā būs, tas 
ir atkarīgs no katra valsts 
iedzīvotāja -  gan liela, gan 
maza. Tāpēc skolā katru 
gadu novembris ir patriotu 
mēnesis. Mēs piespraužam 
sarkanbaltsarkanās lentītes un 
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Skolēni tika sadalīti divās 
komandās. Katrai komandai līdzi 
devās arī divi skolotāji. Komandas,   
mērojot ceļu uz partizāņu piemiņas  
vietu  Asarē, sastapās ar dažādiem 
nebūt tik viegliem uzdevumiem. 

Piemēram – vēsturisku ēku atra-

šana pēc fotogrāfijas, dažādu 
senu priekšmetu atpazīšana ar 
aizsietām acīm, vēstures faktu 
un jēdzienu sagrupēšana, pirmās 
palīdzības sniegšana, partizānu 
atpazīšana u.c.  Šie  uzdevumi 

pārbaudīja mūsu vēstures zināša-

nas, acu veiklību un atjautību, kā 
arī komandu spēju sadarboties. 
Katram uzdevumam bija atvēlētas  
5 minūtes, pēc  katra tā veikšanas, 
pasākuma rīkotāji - 9. klase,  ar 
monētām novērtēja darba kvalitāti, 

kopā ar skolotāju Daci Dadeiku 
un Ingu Valpēteri bija sagatavo-

juši nelielu priekšnesumu. Svētku 
runu teica mūsu pagasta pār-

valdniece Intra Kurme. Pasākumā 
apbalvoja Rubeņu pamatsko-

las skolotāju Līviju Zemlicku 
ar Jēkabpils novada Atzinības 
rakstu par kultūrvides kopšanu 

un ilggadēju pedagoģisko darbu. 
Paldies skolotājai Līvijai par paš-

aizliedzīgo darbu 40 gadu garumā!
Sarīkojuma noslēguma visi 

klausījāmies Jēkabpils valsts ģim-

nāzijas meiteņu priekšnesumu.
Daudz  la imes  Latv i ja i 

1 0 1 .   d z imšanas  d ienā !

Neparastā vēstures 
stunda

Šogad Rubeņu pamatskolā 
Lāčplēša dienu aizvadījām ļoti 
patriotiskā garā.

No sākuma pusdie-
no jām p ie  ugunskura 
skolas pagalmā, bet pēc tam 
6. – 9.  klašu skolēni devās 
patriotiskā pārgājienā par 
godu Augškurzemes parti-
zāņu pulkam.



3

spēju sadarboties un cik ilgā laikā 
uzdevums paveikts.

Visas  komandas Asares 

centrā sapulcējās pie partizāņu 
pieminekļa, aizdedza svecītes 
un nodziedāja dziesmu „Šķēpiem 
mirdzot.”

Atgriežoties skolā , skolēni aiz-

dedza sveces  8. klases veidotajā 
Latvijas kontūrā un pulksten 16:00 
piedalījās trotuāra izgaismošanā 
no pagasta ēkas līdz kultūras 
namam.

Šī diena tika aizvadīta patrio-

tiskā, emocionālā un sportiskā 
garā, kas visiem lika padomāt par 
to, kā klājās pirms simts gadiem 
partizāņiem, kuri devās cīņās par 
mūsu zemi, lai mēs varētu dzīvot 
brīvā Latvijā. Vēsturi  vislabāk var 
iemācīties izejot laukā no klases 
telpām, dodoties pa tām pašām 
takām, kuras gājuši mūsu cīnītāji.

Paldies  skolotājai  Anitai 
Vērdiņai par ierosmi vēstures 
stundai  un 9. klases meitenēm 

Diānai Zālītei un Laurai Mačulānei 
par sagatavotajiem uzdevumiem. 

8. klases skolniece

Evelīna  Pavloviča
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Otrās komandas kapteinis 
bija Renārs Boiko. Viņa komandā 
bija skolotāja Elga un skolotāja 
Līvija, Armīns, Aiva, Aivija un 
Kitija. Komandām bija jāpilda 
daudz interesanti un dažādi uzde-

vumi. Viens no uzdevumiem bija 
nosaukt Latvijas lielākās pilsētas, 
kā arī trīs pilsētas bija jāatzīmē 
uz kartes. Jānosauc  bija pazīs-

tamākās  latviešu grupas. Notika 

arī dzimšanas dienas spēle, kurā 
kādam no komandas bija dzim-

šanas diena. Spēle norisinājās tā, 
pa riņķi tiek padota dāvana. Kad 
kādam ir dāvana rokā, viņam tiek 
uzdots jautājums  vai arī jāpabeidz 
kāda frāze. Kad dāvana pēc diviem 
apļiem nonāk pie gaviļnieka, viņš 
to atver. Šoreiz abām komandām 
dāvanā bija konfektīte.

Komandām bija jāuzmin arī 
latviešu tautas dziesmas, bet no 

dziesmas  tika nospēlētas  tikai 
četras  notis.  Komandām  šajā  
uzdevumā  veicās  diezgan  labi.

Notika arī spēle klusais tele-

fons. Viens no komandas lasa 

tekstu otram, kamēr citi austiņās 
klausās mūziku. Kad  teksts tika 
izlasīts, otram dalībniekam tas bija 
jāiegaumē un jāatstāsta nākoša-

jam. Beigās viss ir jāatstāsta 
kapteinim,  un viņš to pastāsta 
spēles vadītājam, kurš atzīmē 

15. novembrī notika spēle 
„Mīlu Latviju”. Šajā spēlē pie-
dalījās  5. – 9. klašu skolēni  
un skolotāji. Vienā  komandā  
bija pa vienam skolēnam no 
katras klases un divi sko-
lotāji. Pirmās komandas 
kapteine bija Diāna Zālīte, 
kā arī piedalījās skolotāja 
Benita un skolotāja Anita, 
Evelīna, Rūdolfs, Kristiāna un 
Kristofers.

Mīlu Latviju!
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atslēgas vārdus.
Saskaitot visus punktus, uzva-

rēja Diānas komanda. Lai arī otra 
komanda zaudēja, visi bija jauki  
pavadījuši  laiku un noteikti uzzi-
nāja, ko jaunu par Latviju. Abas 
komandas saņēma balvā  – torti. 
Līdzjutēji  - konfektes. Paldies 
pasākuma organizatorei  skolotā-

jai  Albīnai Pavlovičai  un 2. klases 
skolēniem par zāles noformējumu.

7. klases skolniece

Elīna Kriškāne
Foto - Sanda Kukle

1. Cik gados Jūs sākāt strādāt par 
skolotāju?

Rubeņu pamatskolā par skolo-

tāju sāku strādāt no 1980. gada 15. 
augusta. Darba gaitas uzsāku 23 
gadu vecumā.
2. Kāda būtu Jūsu profesija, ja Jūs 
nebūtu kļuvusi par skolotāju?

Par citām profesijām man 
nebija intereses. Par skolotāju 
strādāja arī mana mamma, tādēļ 
darba specifiku es jau zināju no 
bērnības.
3. Vai Jūs varējāt iedomāties to, 
ka par skolotāju nostrādāsiet  40 
gadus?

Jaunībā par to nedomā. Laiks 
skrien ļoti ātri.
4. Vai vienmēr esat mācījusi tikai 

ķīmiju, bioloģiju un mājturību?
Jā!

5. Kad Jūs bijāt skolniece, 
kādi bija Jūsu mīļākie mācību 
priekšmeti?

Fizkultūra. Patika  sporta 
nodarbības, aktivitātes svaigā 
gaisā.
6. Kādi  ir Jūsu ikdienas 
izaicinājumi?

Noadīt zeķu kolekciju – dāva-

nas Ziemassvētkiem.
7. Kas no tā, ko mācījāties skolā, 
Jums darbā noder  visvairāk?

Savstarpējā saskarsme. 
Prasme uzturēt draudzīgas 
attiecības.
8. Kas  Jums  visvairāk patīk 
darbā, ko Jūs darāt?

Patīk redzēt, ka skolēns, kuram 
esmu sniegusi papildkonsultāciju, 
izpratis doto mācību vielu un 
saņem augstāku novērtējumu.

PALDIES!
7. klases skolniece

Elīna Kriškāne,
6. klases skolniece

Signe Ārgule.

Intervija ar skolotāju 
Līviju Zemlicku
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Profesija – stilists

Stilists ne tikai veido skaistu 
grimu vai frizūras, bet arī pārzin 
apģērba modes tendences. Tātad 
stilistam ir jāmāk sakomplektēt 
apģērbu, pieskaņot  grimu un 
matu frizūru.

Lekcijas laikā Laila pastāstīja 
to, kā mums jaunām meitenēm 
vajadzētu kopt savu sejas ādu. 
Pateica  arī to, ko nevajadzētu 
darīt. Ieteica, kādus kosmētikas  
produktus lietot, ja jāsapucējas  
kādam pasākumam.

Pašlaik modē ir dabīgo toņu 
krāsas, kā, piemēram, bēša krāša.

Tika uztaisīta frizūra Kristiānai. 
Frizūras tapšanas laikā pastāstīja, 

ka nevajadzētu visu laiku lietot 
vienu šampūnu, jo mati pie tā 
pārāk pierod. Ieteica  apmek-

lēt  frizieri  ik pēc noteikta laika. 
Modē pašlaik ir dažādas vieglas 
matu copes.

Par stilistu var kļūt ne tikai 

meitenes, bet arī puiši! Šī lek-

cija lika saprast to, lai izskatītos 
skaisti, ir jāpieliek atbildības sajūta 
par to, ko tu dari ar savu ķermeni.

9. klases skolniece

Diāna  Zālīte

I k v i e n a  m e i t e n e 
vēlas izskatīties skaista.  
15. novembrī  Rubeņu pamat-
skolā viesojās  stiliste  Laila.  
Lekcijas laikā uzzinājām to, 
ka lai kļūtu par stilistu nav 
obligāti jāiegūst augstākā 
izglītība. Taču, ja vēlies 
strādāt šajā profesijā, tad ir 
jāmācās katru dienu. Stils, 
mode, grims – viss mainās. 
Kaut kas iziet no modes, vai 
arī tieši otrādi, kaut kas vecs, 
sens  atgriežas stila modē.



7

Šajā dienā beidzas klu-

sais – veļu laiks, tāpēc svētki 
ir pilni jautru, skaļu izdarību  – 
budēļi jeb ķekatas, kas turpinās 
līdz pat Meteņiem. Ķekatu tēli 
simbolizē mirušos garus, kuri 
saimniecībai nes svētību un 
pārticību. Mārtiņbērni pārģērb-

jas dzīvnieku: kazas, vilka, lāča, 
dzērves, kā arī – siena kaudzes, 
nāves, čigānu un citos tēlos un, 
budēļu tēva un mātes pavadībā, 
dodas no sētas uz sētu, kur cie-

nājas ar dažādiem labumiem un 
dodas prom, lai atgrieztos atkal 

nākamgad.
Mūsdienās  šie svētki nav vien-

līdz populāri ar Ziemassvētkiem, 
taču skolā tie nav aizmirsti un 
katru gadu tiek atzīmēti.

8. novembrī Rubeņu pamat-
skolā svinēja Mārtiņus. 1. – 5. klase 
gāja rotaļās un dziedāja dzies-

mas. Pēc tam tradicionāli notika 
tirdziņš. Šoreiz tirgotāju bija ļoti 
daudz. Gardumu pietika visiem. 

Pirmklasniekiem palīdzēja viņu 
vecāki. Tirdziņā varēja nopirkt 
dažādus saldumus – vafeles, kūci-
ņas, keksiņus, riekstiņus, sulu un 
vēl citus gardumus. Skolēni gūst 
pirmās iemaņas savas produkcijas 
reklamēšanā un pārdošanā. Liels 
paldies jāsaka vecākiem, kuri 
atbalsta savus bērnus! Tas ir lie-

lisks veids, kā pavadīt jautri laiku 
šajās drūmajās rudens dienās.

5. klases skolniece

Kitija Marcinkeviča,
Elga Kukle

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena 
ir seni mūsu tautas svētki, 
iezīmējot pieguļas un ganu 
laiku beigas, apkūlības. Šī 
diena, 10.  novembris, pēc 
saules kalendāra iezīmē 
viduspunktu starp Miķeļiem – 
rudens saulgriežiem un 
Ziemassvētkiem – ziemas 
saulgriežiem.

Mārtiņdiena
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Es mīlu Latviju
Es mīlu Latviju tāpēc,
ka te ir upes un ezeri.

Te  skaisti putni dzied,
Te  aug daudz koku lielu.

Te mājo dzīvnieciņi
Un skaisti cilvēciņi.
Es mīlu tevi Latvija,

Jo te  ir skaistas vietas, 

kur ģimenes var atpūsties.
Te  ir jautras vietas,  

Kur bērniem patrakot.
Es mīlu tevi Latvija

Ar tavām garšīgajām ogām un 
dārzeņiem.

5. klases skolniece

Sindija Brakovska

Avīzi sagatavoja:
skolotāja Elga Kukle,

Elīna Kriškāne
Evelīna Pavloviča

Diāna Zālīte
Signe Ārgule

maketēja: 
Solvita Kukle


