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Pirmajā mācību semestrī sko-
las dzīvi interesantāku padarīja 
Skolēnu padome. Meitenes bija 
čakli palīgi pasākumu organizē-
šanā un avīzes veidošanā.

Jaunajā gadā meitenes novēl:
Diāna – lai mīlestības pilns Jaunais 
gads!
Evelīna – lai visas Jaungada 
apņemšanās ilgst visu gadu, nevis 
tikai pāris dienu!
Laura M. – lai gaišs un svētīgs 
gads!
Ieva – lai neparasts brīnums 

kāds un klusa nakts ar savu svēto 
mieru!
Kitija – lai laimīgs Jaunais gads!
Elīna K. – lai Jaunais gads katram 
atnes kādu krāsainu sapni, kuru 
katrs spēj piepildīt!

Solvita– lai katrs Jaunais gads 
ir jauna izdevība sagaidīt vēl lai-
mīgāku un veiksmīgāku gadu! Un 
katra jaunā diena sagādā notiku-
mus, kuru dēļ nav iespjams beigt 
smaidīt!
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I r  s ā c i e s  J a u n a i s 
2020. gads! Katrs to sākam 
ar kādu jaunu apņemšanos, 
ar jauniem sapņiem, cerībām. 
Lai Ziemassvētku brīnums 
un Jaunā gada apņemšanās 
nepazūd jau gada sākumā, 
bet pietiek spēka un iztu-
rības visam gadam! Ticiet 
saviem sapņiem, tie noteikti 
piepildīsies!

Ceriet uz brīnumiem – 
tie nāks! Mīliet – un pasaule 
noteikti pasmaidīs pretī!
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Protams, lai viss noritētu kā 
pienākas, bija arī žūrija - skolēnu 
prezidente Diāna Zālīte, 8. kla-
ses skolnieks Dāvids Baltmanis, 
kas iejutās Jāņa Skuteļa lomā un 
skolotāja Elga Kukle. Pēc katra 
priekšnesuma žūrija izteica savas 
domas, jo cītīgi vēroja konkursan-
tus, kā viņi iejutās tēlā, kā zināja 
vārdus, kustības u.c.

Katrai klasei bija jāsagatavo 
priekšnesums. Šoreiz čaklākie 
izrādījās sākumskolas skolēni. 1. 
klase bija sagatavojusi pat divas 
dziesmas – Laura Reinika „Skrienu 
vēl” un Musiqq „Vasara janvārī”. 
Laurim Reinikam noteikti aug 
konkurents, jo Ralfs dejoja ļoti labi 

un viņam palīdzēja arī meitenes. 
2. klase uzstājās ar Bermudu div-
stūris dziesmu „Bimba”. Dziesmas 
izvēle bija perfekta. 3. un 4. klase 
dziedāja dziesmu „Sapņu tilti”. 
Vieni no retajiem, kas patiešām 
zināja vārdus no galvas un dzie-
dāja līdzi. Malači!

Skolēnu padomes prezidente – 
Diāna Zālīte

Skolēnu padomes prezidenta 
vietniece – Evelīna Pavloviča

Skolēnu padomes lietvede – 
Laura Mačulāne

Kultūras grupa rīko un vada 
Skolēnu padomes iecerētus izglī-
tojošus kultūras pasākumus, 
organizē skolēnu piedalīšanos 
tajos, seko Skolēnu padomes 

apstiprinātajiem citu skolēnu 
rīkotajiem pasākumiem – Aiva 
Lapašinska.

Izglītības grupa organizē 
izglītības pasākumus skolā, palīdz 
pedagogiem organizēt izglītojamo 
piedalīšanos šajos pasākumos – 
Elīna Kriškāne.

In formāci jas  grupa   - 
informē par visiem plānotajiem 
skolas pasākumiem, konkursiem – 

Kristiāna Čeirāne
Bērnu tiesību aizsardzības 

jautājuma grupa uzrauga un 
kontrolē izglītojamo drošībasjau-
tājumus skolā – Ieva Kreicberga.

Sporta grupa organizē sporta 
pasākumus skolā, palīdz skolotā-
jiem organizēt skolēnu piedalīšanos 
tajos - Dāvids Baltmanis.

Skolēnu padomes 
sastāvs:

31 .  janvār ī  Rubeņu 
pamatskolā notika POPIELA. 
Pasākumu organizēja 9. 
klases skolnieces Laura 
Mačulāne un Diāna Zālīte. 
Dīdžejs bija Ieva Kreicberga.

Konkursu vadīja 9. klases 
skolniece Laura Mačulāne un 
8. klases skolnieks Armīns 
Arnts.

POPIELA
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5. klase bija sagatavojusi 
Nando „Fizikas skolotājs” dziesmu. 
Varbūt tāpēc, ka viņu audzinātāja 
arī ir fizikas skolotāja?

7. klases meitenes dziedāja 
dziesmu „Anniņa vanniņā”.

6. klase aizveda visus uz „Somu 
pirti”.

Konkursa noslēgumā vārds 
tika dots žūrijai, lai noteiktu labā-
kos izpildītājus. 1. – 4. klašu grupā 
uzvarēja 2. klase, bet 5. – 7. klašu 
grupā – 5. klase.

Liels prieks, ka skolēni bija 
sagatavojuši ļoti labus priekšne-
sumus un uzvarētāji īstenībā esam 
mēs visi, gan tie, kas uzstājās, gan 

tie, kas klausījās. Paldies 9. klases 
skolniecei Laurai par ieguldīto 
darbu pasākuma organizēšanā. 
Cerams, ka POPIELA kļūs atkal par 
mūsu skolas tradīciju.

Elga Kukle

Foto: Sanda Kukle
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Visi pulcējās ķīmijas kabinetā. 
Oskars bija sagatavojis trīs ekspe-
rimentus: bēgošie pipari, vulkāna 
izvirdums un „asiņojošā” roka. 
Eksperimentus Oskars atrada 

internetā, bet par eksperimentu 
ar „sagriezto” roku konsultē-
jās pie ķīmijas skolotājas Līvijas 
Zemlickas.

Mazajiem visi eksperimenti ļoti 
patika, bet vislielāko interesi izrā-
dīja par „asiņojošo” roku. Katrs to 
vēlējās izmēģināt uz savas rokas.

Paldies Oskaram par intere-
santo pasākumu!

9. klases skolniece Diāna Zālīte

Foto: Elīna Kriškāne
27. janvārī sākumskolas 

skolēniem bija eksperimentu 
diena, kuru vadīja 9. klases 
skolnieks Oskars Šoldris.

Eksperimenti

Atmiņu ugunskurs

Barikāžu dalībniekiem tolaik 
piedzīvotais joprojām ir spilgtā 
atmiņā. Par savām sajūtām un pie-
redzēto atmiņās dalījās skolotāja 

Anita Vērdiņa:
„1991. gada 13. janvārī, pro-

testējot pret padomju karaspēka 
agresiju Viļņā, kur naktī no 12. uz 
13. janvāri tika atņemtas dzīvības 
14 cilvēkiem, kā arī pret iespēja-
majām provokācijām Latvijā, Rīgā 
11. novembra krastmalā, notika 
lielākā demonstrācija Latvijas 
vēsturē. Tajā piedalījās simtiem 
tūkstoši cilvēku. Pēc protesta 

manifestācijas daudzi cilvēki 
palika Rīgā – cēla barikādes ap 
valdības, kā arī radio un televīzi-
jas ēkām, Daugavas tiltiem. Pēc 
valdības aicinājuma uz Rīgu devās 
arī zemnieki ar savu smago teh-
niku. 14. janvārī padomju milicijas 
specvienība OMON uzbruka bari-
kāžu aizstāvjiem uz Vecmīlgrāvja 
un Brasas tiltiem, apšaudē gāja 
bojā viens cilvēks, bet 20. janvārī 

Katru gadu 20. janvārī 
Rubeņu pamatskolas pagalmā 
tiek iedegts ugunskurs, kā 
atgādinājums par vēsturis-
kajiem 1991. gada janvāra 
notikumiem.
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Grāmatu pārbaude

OMON mēģināja ieņemt Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijas 
ēku, izraisot apšaudi, kurā gāja 
bojā pieci cilvēki.

Tas bija satraukuma pilns laiks 
gan tiem, kas bija Rīgā, gan tiem, 
kas palika mājās. Mūs visus vie-
noja ideja par brīvu Latviju.”

Skolēniem ir jāzina savas 
valsts vēsture. Vislabāk to darīt ir 
nepiespiestā gaisotnē, kā pirms 
29 gadiem, laukā pie ugunskura. 
Protams, neizpalika silta zupa un 
ugunskurā ceptas desiņas.

Sākumskolēniem tas likās 
interesanti. Skolotāji atcerējās pie-
dzīvoto un trauksmaino laiku,kad 
katrā ģimenē valdīja satraukums 
un neziņa.

Pulcējoties pie ugunskura, mēs 
godinām visus, kas aizstāvēja un 
cīnījās par brīvu Latviju.

Elga Kukle

Foto: Sanda Kukle

Pēc grāmatu pārbaudes 
meitenes secina, ka par skolas 
grāmatām rūpējas ikkatrs skolēns. 
Kāds to dara vairāk, kāds mazāk. 
Grāmatu pārbaudes laikā meitenes 
izteica ieteikumus, kā vairāk sau-
dzēt savas grāmatas.

Grāmatu pārbaude t iks 
atkārtota tuvāk mācību gada 
noslēgumam. Tajā tiks izdarīti 
secinājumi, vai ir ņemti vērā ietei-
kumi, kā saudzēt savas grāmatas.

9. klases skolniece Diāna Zālīte

15. janvārī 9. klases skol-
nieces Laura Mačulāne un 
Diāna Zālīte veica grāmatu 
pārbaudi, lai paskatītos, kā 
skolēni saudzē un rūpējas 
par tām. 
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Ziemassvētki

Pasākuma svinīgajā daļā katra 
klase rādīja savu sagatavoto 
priekšnesumu. Pasākumu vadīja 8. 
klases skolniece Evelīna Pavloviča 
un jautrās rūķes no 9. klases – 
Diāna Zālīte un Laura Mačulāne.

Mazāko klašu skolēni piedalījās 
gan ansamblī, gan deju kolektīvā, 
kā arī dramatiskajā pulciņā.

2. klase ar jautru leļļu teātri 
mūs informēja par globālo sasil-
šanu, un kādas sekas tā atstāj 
uz apkārtējo vidi. Toties sākum-
skolas dramatiskais pulciņš mūs 
informēja par to, kas notika vecīša 
pazudušajā cimdiņā. Lielāko klašu 
dramatiskais kolektīvs stāstīja par 
domājošo zaķēnu un ziemas pie-
nākšanu. Protams, pa vidu šim 
visam tika dziedātas siltas un 
jautras Ziemassvētku dziesmas, lai 
vairotu svētku un kopības sajūtu. 
Neatņemama Ziemassvētku 
sastāvdaļa ir tradīcijas, tieši tāpēc 
8. un 9. klase sasaistīja savus 

20. decembrī Rubeņu 
pamatskolā norisinājās 
Ziemassvētku kocerts. No 
sākuma notika svinīgais 
pasākums, bet pēc tam vecāki 
un viesi tika aicināti uz klašu 
eglītēm.
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priekšnesumus ar tām. 8. klases 
skolēni mums piedāvāja moder-
nizēt senas un visiem zināmas 
tradīcijas, bet 9. klases skolēni 
mūs pārsteidza ar jautru budēļu 
deju.

Pēc priekšnesumiem tika 
dots vārds skolas direktorei Ilonai 
Kantānei: „Tas ir brīnumu gaidī-
šanas laiks, bet brīnumus radām 
mēs paši. Ja gribam, tad ieraugām 
jebkur. Tas ir labestības, dāvanu 
gaidīšanas laiks. Arī dāvanu mēs 
varam radīt paši – silts smaids, 
mīļš vārds – arī tā ir dāvana. 
Neaizmirsīsim savus mīļos – gan 
tos, kas tepat, gan tālu no mums, 
jo Jaunais gads vienmēr nāk ar 

jaunām ierosmēm, bet vecajā 
gadā labi iesākto var turpināt arī 
Jaunajā. Visiem novēlu klusus, 
mīļus, siltus Ziemassvētkus un 
iecerēm bagātu Jauno gadu.”

Tradicionāli tika sveikti skolēni 
par labām un teicamām sekmēm 
mācībās, par aktivitāti skolas 
pasākumos, par augstiem mācību 
sasniegumiem, par centību mācī-
bās, labestību, atsaucību, mīļumu 
un rūpēm.

Dāvanas saņēma – 1. kla-
ses skolnieki - Terēze Tulinska, 
Reinis Meļnovs, Ralfs Markuss 
Mārāns, 2. klases skolnieks 
Gustavs Čeirāns, 4. klases 
skolniece Sandra Zvirgzdiņa, 

5.klases skolnieces - Sindija 
Brakovska, Marija Jankovska, 
Kitija Marcinkeviča, 6. klases skol-
niece Kristiāna Čeirāne, 7. klases 
skolnieces - Elīna Kriškāne, Aiva 
Lapašinska, 8. klases skol-
nieki - Evelīna Pavloviča, Armīns 
Arnts, Dāvids Baltmanis, Edijs 
Čereškevičs, Ralfs Kleinbergs un 
9. klases skolnieces - Diāna Zālīte, 
Gunita Žīgure, Laura Mačulāne.

8. klases skolniece Evelīna Pavloviča

Foto: Ilona Kantāne

Rubeņu pamatskolā 10. 
decembrī projekta ietvaros notika 
izglītojošs koncerts „Atklāj ģitāru”, 
kurā skolēniem bija iespējams 
uzzināt vairāk par instrumentu, 
klausīties koncertu un pašiem 
apgūt ģitārspēles prasmes.

Koncerta pirmajā daļā bija 
dzirdami virtuozi paraugde-
monstrējumi ģitāras spēlē, kā 
arī skolēni tika iepazīstināti ar 
daudz neredzētām un modernām 

metodēm, kā spēlēt ģitāru. Tika 
demonstrētas dažādas tehnolo-
ģijas, kuras šobrīd ģitāristi visā 
pasaulē izmanto, lai sasniegtu 

Programmas „Latvijas 
skolas soma” mērķis ir nodro-
šināt Latvijas skolas vecuma 
bērniem un jauniešiem valsts 
garantētās izglītības iegūša-
nas ietvaros iespēju klātienē 
pieredzēt Latviju, izzināt un 
iepazīt Latvijas vērtības, 
kultūrtelpu un attiecības dina-
miskā un jēgpilnā darbībā, 
tādējādi spēcinot piederības 
sajūtu un valstisko identitāti.

Skolas soma
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jaunus skaņu tembrus. Koncertā 
varējām dzirdēt akadēmiskā, 
populārā, džeza, roka un citus 
mūzikas stilus. Ģitāristam līdzi 
bija elektriskā, akustiskā un basa 
ģitāras, kā arī daudzi efektu pedāļi 
un skaņas pastiprinātāji. Tika 
demonstrēti arī vairāki triki, kā, 
piemēram, divu ģitāru spēlēšana 
vienlaicīgi, skaņu ierakstīšana 
cilpās un ģitāras izmantošana kā 
perkusiju instruments.

Jānis uzaicināja vienu dros-
mīgu skolnieku, kurš nekad nav 
spēlējis ģitāru, bet bija gatavs spē-
lēt uz skatuves kopā. Drosminiece 
izrādījās Daniela, un viņai tīri 
labi sanāca kopīgā muzicēšana. 
Daniela prata ieklausīties ģitārista 
spēlē un pelāgoties viņa ritmam. 
Lai iemācītos spēlēt, ir vajadzīga 
pacietība, un Danielai tās pietika.

Otrajā daļā skolēniem bija 
iespēja tuvumā apskatīt ģitā-
ras un dažādas ierīces, kuras 
pastiprina un izmaina ģitāras 
skaņu, un iespēja tās izmēģināt 
pašiem. Vislielāko interesi izrādīja 
sākumskolas skolēni. Viņi lab-
prāt arī izmēģināja savas spējas 
muzicēšanā.

Koncerts bija iedvesmo-
jošs, interesants un izglītojošs. 

Ar savu brīnišķīgo ģitāras spēli 
mākslinieks ieveda mūs muzikālā 
burvībā, atklāja dažādus ģitāras 
spēles paņēmienus. Visa pamatā 
ir prasme klausīties!

Paldies ģitāristam Jānim 
Bērziņam par meistarīgo stundu, 
kas iedvesmoja skolēnus spēlēt 
ģitāru!

Elga Kukle

Avīzi sagatavoja:
skolotāja Elga Kukle,

Elīna Kriškāne
Evelīna Pavloviča

Diāna Zālīte maketēja: 
Solvita Kukle


