Rugāju novada vidusskolas avīze

Lasiet šajā numurā:
 9. un 12. klases
izlaidumi
 Skolas 110 gadu jubileja
 Nometne “Euro’p’arts”
Rugājos
 Jaunie skolotāji
 Jaunie skolēni
 Skolotāju diena
 10. klases iesvētības

Sveicināti visi jaunajā, 2014./2015. mācību gadā! “Dinamīc”
atkal, tāpat kā skolēni, pēc trīs mēnešu vasaras atpūtas nāk ar
jaunākajām ziņām, aizraujošām intervijām un pozitīviem vērojumiem. Šogad skolas avīzes kolektīvā ieviesušās nelielas pārmaiņas un aktīvie, radošie un lieliskie skolas avīzes žurnālisti grib
visiem, visiem kaut ko novēlēt. Tāpēc - lasām un uzkrājam pozitīvas emocijas! ;)
Novēlu sasniegt mērķus, kuri ir izvirzīti šajā mācību gadā, galvenais ir
nepadoties un ticēt! Lai Jums jauks
šis mācību gads!

 Olimpiskā diena

Nebaidieties sapņot, izvirziet sev lielus mērķus
un cīnieties par tiem!

u. c.

Šogad atkal ir sācies
Tavs kārtējais ceļojums - skola. Iekārtojies ērti un izbaudi
braucienu! Lai tas
pilns ar veiksmi, radošām idejām un
augstiem panākumiem!

2014. gada oktobris

Skolas avīzes „Dinamīts” lasītājiem novēlu atdot mazāk enerģiju negatīvām
lietām un darbībām un vairāk pievērsties tam, kas katram pašam patīk!
Šajā mācību gadā novēlu neslinkot, būt aktīviem, čakliem, paveikt visu iecerēto, lai būtu
prieks pašiem par sevi!

Novēlējums skolēniem
- vairāk respektēt skolotājus un izturēties
pret viņiem ar cieņu!
Saprast, ka skolotāji ir
tādi paši cilvēki kā mēs
- skolēni. Nedusmoties,
kad skolotājs par kaut
ko aizrāda, jo tas nav
nepelnīti!

Novēlu šajā mācību gadā vērt vaļā smagās zinību durvis ar tādu sparu kā nekad agrāk, attīstīt
sevi, pilnveidot savus talantus un virzīties uz mērķi, jo
mērķis - skolas absolvēšana
- katram no mums atlidos
vēja spārniem! Lai košs un
izdevies šis mācību gads!

- 2 Retrospekcija
Pirms atveram jaunu, 2014./2015. mācību gada, lappusi, vēl, kā ierasts, jāaplūko daži svarīgi vasaras notikumi. Un kas gan vēl svarīgāks jūnijā var būt par
devītās un divpadsmitās klases izlaidumiem?
9. klases izlaidums
Es saules starus meklēt iešu,
kas rasas pilienos ieslēgti mirgo.
No zelta lāsēm saules krāšu,
ar sauli pilnas kabatas vākšu,
lai pietiek gaismas visam ceļam,
lai saule ir līdzi visur, kur ejam.
Par spīti piektdienas un trīspadsmitā datuma sakritībai, pilnmēnesim un brīžiem stiprajam lietum dienas laikā, izlaiduma vakars 17 devītās klases absolventiem un audzinātājām Natālijai Garajai un
Ingai Garajai pagāja saules zīmē. Sporta halles augstajos
griestos bija uzlēkusi koša saule, kas absolventiem izgaismoja turpmāko ceļu, bet dzeltenie baloni solījās nest
tikai uz augšu. Absolventu un klātesošo sirdis sildīja gan
iegūtās apliecības par pamatizglītību, gan sirsnīgie
priekšnesumi.
No septiņpadsmit 9. klases absolventiem mācības
Rugāju novada vidusskolā turpina septiņi skolēni, bet
pieci ir jaunpienācēji. Izturību un sekmes nākamajos trīs
vidusskolas gados!

12. klases izlaidums
2013./2014. mācību gada 12. klases absolvents
Helmuts Medinieks par skolas laikiem Rugājos
saka:
“Mācības Rugāju novada vidusskolā noteikti bija īpašas ar individuālo pieeju katram skolēnam. Skolā neviens nevarēja justies kā pazudis
pūlī un katram tika pievērsta uzmanība, ar katru
skolēnu, kuram bija vēlēšanās, skolotāji strādāja
un palīdzēja mācībās arī individuāli, it īpaši to izjutām matemātikā. Novēlu skolai turēties pie patiesajām vērtībām, nezaudēt savu
šarmu un izmācīt daudzus izcilus
zinātniekus, māksliniekus un savas
nozares profesionāļus!”
Toties mēs novēlam divpadsmitajiem spert dzīves soļus droši,
ar smaidu, vienmēr tiekties pēc zināšanām un iegūt to, kas katram ir vissvarīgākais!

- 3 V a s a r a s n o t i k u m s N r. 1
Rugāju skolai 110
„Prieks atgriezties savā mīļajā Rugāju skolā un satikt gan redzētus, gan sen neredzētus skolasbiedrus,” tā 9.
augustā teica ne viens vien skolas absolvents. Jo tieši šis ar
sauli un lietu bagātais datums ziņoja, ka Rugāju skola savā
krāsainajā zinību kamolā satinusi cienījamus 110 gadus un
pulcēja savās telpās 65 izlaidumu absolventus.
Lai arī dienas aktivitātes brīžiem iztraucēja lietus lāses un
paredzētais svinīgais sarīkojums un koncerts izskanēja nevis parkā, bet sporta namā, tas netraucēja izbaudīt svētkus
un sirsnīgo atmosfēru.
Koncerta laikā ikdienišķais savērpās ar mistisko, tagadne ar nākotni. Skolēns Reinis bija aizmirsis
sagatavoties kontroldarbam vēsturē, tomēr, par laimi,
viņš atklāja, ka iepazīt skolu var arī ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību un visas atbildes varētu zināt vienīgi
māte Google. Tā nu, spēlējot īpašu videospēli, Reinis
uzzināja atbildes gan uz sarežģītiem, gan vienkāršiem
jautājumiem, par ko tika apbalvots ar muzikālām pauzēm. Tajās savu artavu bija ielikuši visu vecumu labākie Rugāju dejotāji un dziedātāji. Brīdī, kad atbildes
vairs nevarēja tik vienkārši sameklēt, Reinim palīgā
nāca Likteņa vērpēja, mēģinot atšķetināt dažādo laiku
samezglojušos dzīparus.
Kamēr Likteņa vērpēja prātoja atbildes uz Reiņa jautājumiem, savu skolu sveica pirmā izlaiduma
absolventi, dāvinot skolai lazdu atvasītes – gudrības,
attīstības un pārticības simbolu. Jau 9. augustā skola
priecājās un sveicināja viesus, lepni izrādot redzamāko
dāvanu – Rugāju novada pašvaldības dāvināto sarkano
uzrakstu ar skolas nosaukumu. Tas tagad ir skolas
skaistākā rota, gluži kā krelles vai iesprausta sakta tautastērpā. Rugāju novada vidusskolas kolektīvs ir pateiPēc koncerta klātesošie devās uz upi, cīgs par visām dāvanām, ziediem un laba vēlējumiem
lai vērotu, kā gaismas nesēji – skolotāji – ie- un aicina satikties arī vēl pēc desmit gadiem!
dedz svecītes un saliek tās uz plostā no koka
izveidotajiem cipariem 110 un palaiž gaisā
balonus. Savukārt, pēc tam, atmiņu stundā,
kad vārds tika dots pašiem absolventiem, tika
piedzīvots ne viens vien aizkustinošs mirklis.
Sevišķi liels prieks par to, ka, neskatoties uz
sirmo vecumu, Rugāju skola izskatās arvien
labāk. Lai šis kamols turpina savu ritējumu
un ar katru gadu kļūst arvien lielāks!

- 4 V a s a r a s n o t i k u m s N r. 2
Nometne “Euro’p’arts” Rugājos
Divas karstākās vasaras nedēļas jūlija
beigās un augusta sākumā Rugāju novada vidusskolas jaunieši pavadīja, uzņemot ciemiņus no
Francijas un Spānijas un aktīvi darbojoties radošajās darbnīcās.
Pirmo reizi jaunieši tikās jau pagājušā
gada vasarā, Francijas pilsētiņā Aspetā jauniešu
apmaiņas programmas “Erasmus +” ietvaros, kur
dejoja, muzicēja, iepazina dienvidnieku kultūras
īpatnības un valodu. Savukārt šajā vasarā gandrīz 40 dienvidnieki, tērpušies biezos džemperos
un garajās biksēs, ieradās Latvijā, Rugājos. Neraugoties uz slapjo un auksto jūniju, jūlija karstums pārsteidza pat pie augstas gaisa temperatūras pieradušos spāņus. Tika apgāzts uzskats, ka
Latvija ir tālu, tālu no ekvatora un tur ir ārkārtīgi
auksti. Spāņi atzina, ka gaisa mitruma dēļ Latvijā karstumu izturēt ir daudz grūtāk nekā Spānijā.
Nometnes laikā jaunieši gan atjaunoja
kontaktus, gan arī ieguva jaunas zināšanas un
apguva seno amatu prasmes. Katrā radošajā darbnīcā tika centīgi strādāts nedēļas garumā un noslēgumā prezentēts darba rezultāts.
Aušanas darbnīcā jaunieši ne tikai noauda sev prievītes un plecu lakatus, bet arī
Eiropas Savienības karogu, ūdensapsaimniekošanas darbnīcā tika izveidota ūdens attīrīšanas ierīce, koka darbnīca visu nedēļu būvēja
nojumi maizes krāsnij, kas tika radīta ar mūrēšanas darbnīcas jauniešu rokām, vitrāžas darbnīca, kuras laikā tika izgatavota vitrāža ar
darba bites tematiku. Šo vitrāžu ir iespējams
aplūkot skolas otrā stāva gaiteņa galā. Tomēr
visgrūtāk darboties bija mozaīkas darbnīcas
jauniešiem, jo mozaīkas veidošana uz Rugāju
pirmsskolas izglītības iestādes sienas bija ne
tik daudz profesionāli sarežģīta, cik nogurdinoša karsto saules staru dēļ. Visus nometnes
darbus un nedarbus fiksēja reportieru komanda. Šo jauniešu darba rezultāts bija aizraujoša
filma par divpadsmit dienu notikumiem.
Pieredze, prasmes, komunikācija, valoda - tie ir tikai daži no jauniešu ieguvumiem,
kas noteikti turpmākajā dzīvē noderēs. Turklāt
nākošajā gadā, piedaloties noslēguma nometnē
Spānjā, ir iespēja šos ieguvumus papildināt!

- 5 Šķiram jaunu lappusi
Esam apskatījuši visus pagājušā mācību gada un vasaras notikumus. Ir laiks pāršķirt jaunu
lappusi, apņemties labi mācīties, pildīt mājasdarbus, aktīvi iesaistīties pulciņos un... ...būt iecietīgiem vienam pret otru, optimistiskiem un pozitīviem! Jo ir iemesls tādiem būt - ar katru
jauno mācību gadu Rugāju novada vidusskolai ir ar ko lepoties! Piedāvājam šī gada labo jaunumu top 3:

Pirmā vieta pienākas nevienam citam jaunumam, kā skolas siltināšanas un fasādes renovācijas projektam - jo vecāka skola paliek, jo skaistāka kļūst! Otro vietu ieņem Rugāju novada pašvaldības dāvana skolai 110 gadu jubilejā - skolas uzraksts, kurš jau izpelnījies garāmbraucēju komplimentus.
Visbeidzot, to, ka skola ir skaista ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses, apliecina atjaunotie gaiteņi maigi dzeltenā krāsā. Sevišķu lepnumu raisa skolas jubilejai veidotie ozoli gaiteņos ar informāciju par skolas vēsturi. Būsim saudzīgi pret skolas jauno veidolu un rūpēsimies par vidi, kurā uzturamies! :)

1. septembris 2014./2015. m. g. sākas ar pirmdienu!
Rugāju novada vidusskolas 1. septembris ir īpašs –skatuves pašu
viduci rotā uzraksts - “Esi sveicināta, skola!” Zālē pulcējas skolēnu māmiņas un tēti, vecmāmiņas un vectēvi, radi un draugi, fonā skan melodija no filmas “Mūzikas skaņas”. Vislielākais satraukums kņudina pirmklasnieku mazās sirsniņas. Actiņas tā zib, kad
skolas direktore Iveta Arelkeviča tiem izsniedz skolēnu apliecības, kas apliecina, ka viņi ir pilntiesīgi Rugāju novada vidusskolas audzēkņi. Mūsu skola turpina sadarbību ar Rīgas evaņģēlisko
draudzi, arī šajā mācību gadā katram 1. klases skolēnam tiek uzdāvināta jauna skolas soma, piepildīta ar mācību procesam nepieciešamajiem piederumiem. Par atbalstu lielu paldies saka 1.klases
audzinātāja Astrīda Circene, 1.klases skolēni un viņu vecāki.
Īpašs 1. septembris ir arī mūsu skolas divpadsmitajiem un viņu
audzinātājai Vijai Lancmanei. Viņiem šis ir pēdējais 1. septembris. Tāpēc novēlam viņiem izturību un neizsīkstošu enerģiju visa
mācību gada garumā! Svinīgi tiek sveikti kolēģi: skolotāja Laura Kļaviņa, kas no 21. augusta pilda direktores vietnieces izglītības jomā amata pienākumus un jaunā pirmsskolas skolotāja Laura Saulīte. Noslēgumā dzidri ieskanas zvaniņš, tas aicina uz pirmo mācību stundu...

Lāsma Paidere
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Vēja spārniem aizskrējusi vasara un ārā paveras skats ar dzeltenīgām lapām un iesarmotiem
kokiem. Un atkal pienācis jauns skolas gads, taču šis iesākums katram ir savādāks. Tāpēc veidojām aptauju, lai uzzinātu, kā skolēniem iesācies jaunais mācību gads.
Arta, 11.klase:
„Jāatzīst, ka šis mācību gads ir iesācies neierasti patīkami un emocijām
bagāti. Nevar teikt, ka citi gadi tā
nav sākušies, bet šis iesākās mazliet
citādā gaisotnē. Ļoti ceru, ka šī gada
sajūtas mani nepametīs vēl vismaz šo
mācību gadu.”

Laura, 9.klase:
„Gads ir iesācies
diezgan labi. Sekmes
ir labas, un viss pārējais arī ir ļoti labi.
Protams, ir arī lietas,
kas nav tik labas, bet
to visu var labot.”

Rēzija, 7.klase:
„Skola pienāca negaidīti ātri, nevarētu teikt, ka
pārlieku gaidīju jauno
mācību gada sākumu,
taču pirmajā septembrī,
satiekot visu savu klasi,
draugus, kā arī skolotājus, sapratu, ka skolas
mazliet pietrūka. Domāju, ka šis mācību
gads ir iesācies ļoti labi, jo vienmēr patīkami
būt kopā ar draugiem
un uzzināt kaut ko
jaunu.”

Elīna, 10.klase:
„Mans mācību gads ir iesācies pozitīvā
gaisotnē. Esmu uzsākusi mācības vidusskolā. Līdz ar jaunajiem klasesbiedriem
esmu ieguvusi jaunus draugus. Novēlu visiem saviem skolasbiedriem un visiem skolotājiem interesantu un radošu šo mācību
gadu!”

Vilis, 12.klase:
„Šis gads iesācies
diezgan smagi, divpadsmitā
klase
tomēr, darbi brīžiem lido no visām
pusēm. Bet tā kā
likmes ir augstas,
nekas cits neatliek,
kā tikai mācīties,
mācīties un mācīties. Kopumā viss
jau ir forši.”

Lauma, 11.klase:
„Man šis mācību gads ir iesācies
varbūt nedaudz savādāk, nekā
visi pārējie, jo uz mācībām un
skolu skatos nedaudz savādāk.
Ierodoties skolā, bija mazs šoks
par jauno skolas kabinetu izkārtojumu, bet šķiet, ka esmu samierinājusies un pašlaik man vairāk
patīk, ka skolēnu pašpārvaldes
telpa ir tuvāk skatuvei, jo tas nozīmē, ka pakaļ, piemēram, šķērēm no skatuves nav jāiet tik tālu.”

Zita Serga, 10. kl.

- 7 Jaunie skolēni
Jaunais mācību gads ieviesa pārmaiņas jebkura skolēna dienas režīmā, darbu plānā un droši
vien arī garastāvoklī. Taču vislielākās pārmaiņas sagaidīja tos skolēnus, kas līdz ar jaunu mācību gadu sāka mācīties jaunā skolā. Un tādu šogad ir diezgan daudz. Gājām runāties, un daži no viņiem bija ļoti atsaucīgi. Uzdevām dažus jautājumus, lai kaut nedaudz viņus iepazītu.
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Vizītka

1. Aigars
2. Verjanovs
3. 10. klase
4. Visu līdz pēdējam!
5. Skolu neuztveru kā izklaides objektu, tāpēc nav.
6. Daudz kas garšo.
7. Neko neiespējamu.
8. Esmu labs draugs, jo... –

1. Sando
2. Fabriks
3. 10. klase
4. Nav.
5. Mūzika.
6. Nekas negaršo.
7. Nav tādas lietas.
8. Es neesmu labs
draugs :)
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1. Inese
2. Loseva
3. 10. klase
4. Izdarīto nenožēlot un vienmēr smaidīt par
to, kas dzīvē dots! Kas neriskē, tas nedzer
šampanieti :)
5. Vizuālā māksla, psiholoģija.
6. Saldumi.
7. Nekad neteiktu nekad! Un nekad negribētu
arī sāpināt.
8. Esmu labs draugs, jo atbalstu grūtās situācijās, cenšos palīdzēt.

1. Kristiāns
2. Mārtuševs
3. 10. klase
4. Kļūt par labu cilvēku!
5. Kristīgā mācība.
6. Man garšo saldumi.
7. Es nekad nevilktu kleitu.
8. Esmu labs draugs, jo tas ir zinātniski
pierādīts.

1. Reinis
2. Brenčs
3. 10. klase
4. Esmu jautrs, tāpēc esiet jautri!
5. Sports.
6. Man garšo ēst :D
7. Es nekad neteiktu nekad :)
8. Esmu labs draugs, jo es palīdzētu
draugiem.
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Dzejas dienu bibliotēkas stunda skolēniem
Dzejas dienu ietvaros, tieši Raiņa dzimšanas
dienā – 11.septembrī – Rugāju novada vidusskolas bibliotēkā pulcējās sākumskolas skolēni, lai, sagaidot Raiņa un Aspazijas 150
gadu jubileju, piedalītos bibliotēkas stundā,
kura bija veltīta abiem dzejniekiem. Skolas
bibliotekāre Evija Konivale (lasiet 13. lpp.)
iepazīstināja sākumskolas skolēnus ar Raiņa
un Aspazijas dzīves gājumu. Skolēni noskatījās prezentāciju un multiplikācijas filmiņu ,,Zelta sietiņš”, kurā multiplikācijas tēli
atklāja brīnišķīgo Raiņa dzeju, kurai mūziku
sakomponējis Imants Kalniņš.
Dzejas stundas noslēgumā bibliotekāre aicināja skolēnus kļūt par čakliem bibliotēkas
apmeklētājiem un grāmatu lasītājiem. Par
atgādinājumu, ka jālasa grāmatas, skolēni no
bibliotekāres saņēma dāvanā tematiskas Dzejas dienu grāmatzīmes.

Evija Konivale
Foto: Evija Konivale

Olimpiskā diena
Jau trešo gadu pēc kārtas Rugājos tika organizēta
Olimpiskā diena, kas šogad visā Latvijā vienoja rekordlielu skolēnu skaitu – vairāk nekā 95 tūkstošus.
Šī gada tēma bija handbols, tāpēc pirms Olimpiskās dienas skolēniem bija jāveic neliels mājas darbs – jāuzraksta domraksts „Ko es zinu par handbolu?”, tādā veidā
veicinot interesi par šo sporta veidu.
Olimpiskā diena sākās ar rīta vingrojumu kompleksu, kuru skolēni veiksmīgi apguva sporta stundās.
Pēc vingrošanas skolēni vienojās kopējā fotogrāfijā, kurā
izveidoja cilvēka figūru.
Tālāk sekoja tikšanās ar bobslejistu, Soču Olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvēju Daumantu Dreiškenu. Daumants
pastāstīja par startu olimpiādē, bobsleju, kā arī atbildēja uz skolēnu interesējošiem jautājumiem. Tika arī sniegta fantastiska iespēja aplūkot bobsleja ekipējumu un vērtīgo olimpisko sudraba
medaļu. Daumanta stāstījums bija ļoti interesants, cerēsim, ka tas
iedvesmoja skolēnus nodarboties ar sportu, un, kas zina, varbūt
pēc pāris gadiem arī Rugāji varēs lepoties ar kādu bobslejistu!
Olimpiskā diena noslēdzās skolas stadionā, kur skolēni komandās veica dažādas sportiskas aktivitātes.
Uz tikšanos nākamajā Olimpiskajā dienā!

Vilis Strungs, 12. kl.
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Orientēšanās sacensības
12. septembrī par godu Tēva dienai tika
rīkotas orientēšanās sacensības. Diena bija saulaina, silta un kā radīta sportiskam skrējienam
svaigā gaisā. Atsaucība un interese no skolēnu
puses bija liela, bet sevišķi liels prieks par pašiem tēviem, kas piedalījās šajās sacensībās Intars Indriks, Guntis Anckins, Edgars Krivišs, Guntis Garbacks, Andris Sņegovs, Ēriks
Keišs, Armands Stivriņš, Pauls Kulovs.
Un, lūk, arī rezultāti:
5/6gadnieki, 1., 2., 3.klase:
1. vieta - Amanda Silauniece (3.kl.), Eglaines
pamatskola
4. - 6. klase
1. vieta - Vivita Lietuviete (5.kl.)

10. - 12. klase
1. vieta - Lauma Circene (11.kl.)

1. vieta - Matīss Kapteinis (5.kl.)
7. - 9. klase
1. vieta - Dace Melnace (9.kl.), Eglaines pamatskola

1. vieta - Nauris Kapteinis (12.kl.)

1. vieta - Gatis Kukurāns (9.kl.)

Zinātnieku nakts 2014
Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kuru organizē Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas augstskolas, zinātniskie institūti un citas ar izpēti saistītas institūcijas. Pasākums Latvijā noritēs jau devīto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas
valstu - Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā.
Zinātnieku nakts apmeklētājus Rēzeknes Augstskolā šogad pulcēja jau septīto reizi. Praktiski darbi un
daudzveidīgi eksperimenti savijās vienā aizraujošā stāstā,
ļaujot interesentiem tuvāk iepazīt noslēpumaino un maģiski aizraujošo kristālu pasauli. „Zinātnieku nakts” apmeklētāji šogad audzēja savu kristālu, uzzināja par kristālu nozīmi naudas pasaulē, to izmantošanu tiesību zinātnē,
noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un fiksācijā, iepazina
kristālu smalko pasauli uzturā, veidoja kristālpārslas,
līdzdarbojās kristālrežģu radošajā veidošanā, kā arī izmēģināja savus spēkus nakts orientēšanās sacensībās.

Pasākuma izskaņā apmeklētājus pārsteidza Rēzeknes 5. vidusskolas teātra
sporta komanda ar savu priekšnesumu.
Nenokavējiet pasākumu nākošajā gadā, kad tiks iepazīta gaisma!

- 10 Septembra/oktobra notikumi
10. klases iesvētības
Septembra beigās tradicionāli 12. klases
skolēni “iesvētīja” jaunos vidusskolēnus - 10. klasi.
Šoreiz divpadsmitie par to bija sevišķi parūpējušies, jo iesvētības noritēja veselas nedēļas garumā.
Iesvētāmajiem ne tikai tika pavēlēts staigāt pa
skolu ar kaklā pakārtiem uzrakstiem “vidusskolas zaļknābis”, bet arī tika pārbaudīta redze, fiziskā
sagatavotība un prasmes kosmētikas uzklāšanā.
Katra diena gan pašiem desmitajiem, gan apkārtējiem bija interesanta, jo katrā nedēļas dienā
tika pavēlēts ierasties atbilstošā tematiskā apģērbā. Tā, piemēram, trešdien, visi iejutās bezpajumtnieka tēlā, citās dienās pat apmeklēja frizieri un saņēma stilista konsultāciju.

Skolotāju dienas laimes rats
Tradicionāli pirmā oktobra svētdiena
tiek atzīmēta par godu skolotājiem. Arī šajā gadā pedagogi skolā tika godināti divas dienas
pirms tam.
Pēc orientēšanās pa skolu un dažādu uzdevumu veikšanas komandās skolotāji tika aicināti zālē piedalīties “Laimes spēlē” un iegriezt
laimes ratu, kura balvas bija visai vilinošas ziedi, nepaklausīgi skolēni, komplimenti.
Arī skolēnus šajā dienā gaidīja interesants pārsteigums - stundas vadīja nevis ierastie skolotāji, bet
šīs dienas īpašie skolotāji - ģimenes ārste Dace Paidere-Trubņika, LRT žurnāliste Lāsma Zute,
mežzine Diāna Sietniece, māksliniece Gaļina Gruziņa un citi. Sveiciens skolotājiem!

Ulda Feldmaņa piemiņas turnīrs
23. oktobrī sporta hallē tika rīkots basketbila turnīrs
sporta skolotāja Ulda Feldmaņa piemiņai. Tajā piedalījās 7. 9. un 10. - 12. klašu komandas. Sīvā cīņā pirmajā vecumposmā uzvarēja 7. klase, bet vidusskolas klašu vidū spēcīgākā izrādījās 10. klase. Taču vislielāko pārsteigumu sagādāja pārsteiguma spēle starp skolotāju komandu un Rugāju junioriem.
Protams, uzvarēja draudzība. :)

- 11 Septembra/oktobra notikumi
Ekskursija uz Valmieru
14. oktobrī Rugāju novada vidusskolas skolēni devās ekskursijā uz Valmieru un tās apkārtni projekta „Mācāmies mācīties” ietvaros.
Beverīnas novadā pabijām Trikātas šokolādes ražotnē un veikaliņā. Manuprāt, tik garšīga šokolāde
tika ēsta pirmo reizi. Apmeklējām arī biedrību „Iespēju durvis”. Tā ir brīvprātīgo apvienība, kas,
realizējot dažādas idejas, darbojas Beverīnas novada kopienas labā.
Tālāk devāmies uz Valmieru. Apskatījām Valmieras 5. vidusskolu, iepazināmies ar tās
mācību programmām, kā arī „Samsung” planšetdatoru klasi. Izmantojām lielisku iespēju
izmēģināt planšetdatorus mācību darbā. Pēc skolas apmeklējuma gida pavadībā devāmies
ekskursijā pa Valmieru. Ceļojām laikā, iejutāmies bruņinieku lomās. Iepazināmies ar vecpilsētu, spēlējām spēles un labi pavadījām laiku.

Brīvdienu ekskursija uz akvaparku un cirku
Ar nepacietību gaidījām brīvdienas. Un šogad tās pienāca ātrāk nekā citus gadus, jo bijām ieplānojuši
doties ekskursijā uz Rīgu. 29. oktobra rīts mūs pārsteidza ar nelielu salu un spožu saulīti. Brīnišķīgie
laika apstākļi mūsu garastāvokli darīja vēl lieliskāku. Ekskursijā devāmies gandrīz visa klase, brīvajās
vietās uzaicinot līdzi skolēnus no 9., 10. un 11. klases. Ceļš līdz Līvu Akvaparkam likās bezgala garš,
bet, kad nokļuvām akvaparkā, tad tas paskrēja nemanot. Izbraukuši pa vienkāršākām un bīstamākām
akvaparka caurulēm tā, ka elpa pat aizraujas, devāmies uz Rīgu. Autobusā atklājām, ka dažas sīkas
personīgās mantas esam atstājuši akvaparkā, tātad tas uz atgriešanos.
Rīgā mūsu ceļojuma apskates objekti bija Nacionālā bibliotēka – Gaismas pils, Vērmanes parks un
Krišjāņa Barona piemineklis, Brīvības piemineklis, Operas ēka jeb Baltais nams un piemineklis baletdejotājam Mārim Liepam. Guvām informāciju par šo ēku un pieminekļu arhitektūru un nozīmīgumu .
Vakarā devāmies uz cirka izrādi ,,Lauvu impērija”. Cirks pārsteidza ar ēkas senatnīgumu (nesen tas
nosvinēja 125 gadu jubileju) un skatītāju zāles izkārtojumu. Pirmās daļas programma, kurā bija gan
akrobātu triki, gan atlētiski vingrotāji, suņu un kaķu atraktivitāte, klauna joki, žonglētāji, deju grupas
dejas, aizritēja nemanot. Programmas otrajā daļā cirka arēnā skatītājus izklaidēja lauvas. Šie skaistie,
cēlie, varenie dzīvnieku karaļi pārsteidza ar savu gudrību un savaldību. Skatoties lauvu šovu, nonācām
pie secinājuma, ka šiem cēlajiem dzīvniekiem tomēr jāatrodas brīvībā un tikai savannā tie varētu justies kā lauvu impērijā. Mājup atgriezāmies dziedādami un labā garastāvoklī. (Skat. foto 13. lpp.)
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“Young Media Sharks” nometne
Šovasar man bija fantastiska iespēja būt lieliskā vasaras nometnē „Young Media Sharks”. Tā ir starptautiska jauno mediju talantu nometne, kuras mērķis ir palīdzēt iemācīties stāstīt savu stāstu, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Šogad tajā piedalījās 26 lieliski, talantīgi jaunieši.
Nedēļas laikā nometnē viesojās vairāk nekā 10 Latvijas un Starptautisko mediju speciālisti,
kuri sniedza aizraujošas un vērtīgas lekcijas.
Nometnes laikā dalībnieki gan izveidoja jaunu un vēl nebijušu žurnālu prototipus, gan izveidoja dažādus video stāstus par sabiedrībai būtiskām tēmām.Man šī nometne bija ļoti vērtīga, jo iepazinos ar jauniem, talantīgiem jauniešiem, guvu vērtīgu pieredzi, kā arī mainījās mans skatījums
uz dzīvi. Lieliski ir tas, ka sadarbība ar nometnes organizatoriem turpinās, katru mēnesi notiek dažādi tikšanās pasākumi, un mums, dalībniekiem, ir iespēja iesaistīties dažādos projektos. Ja vēlies
izlasīt plašāku nometnes apskatu, droši apmeklē manu blogu http://vilis95.wordpress.com/.

Vilis Strungs, 12. kl.

- 12 Jaunais skolotājs
Rugāju novada vidusskolas skolotāju kolektīvam šogad ir pievienojies viens jauns skolotājs Laura Saulīte. Viņa pirmsskolā cītīgi strādā ar piecgadniekiem.
Kas pēc profesijas Jūs gribējāt būt skolas
laikā un vai sapnis ir piepildījies?
- Jau maza būdama, vienmēr sapņoju, ka būšu skolotāja, patika visus mācīt, sevišķi likt
vecmammai rakstīt diktātus. Man bija ļoti
foršas skolotājas Astrīda Circene un Inese
Feldmane, tāpēc, lielāka kļūstot, gribēju kaut
nedaudz līdzināties viņām. Ja citi vidusskolā
vēl tikai domāja, kas būs, kad „izaugs lieli”,
man tas bija vienmēr skaidrs. Līdz ar to varētu teikt, ka sapnis ir 100% piepildījies.
Kuras izmaiņas Rugāju novada vidusskolā ir visievērojamākās, kopš pati tajā mācījāties?
- Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt, jo skolu pabeidzu 2010. gadā, kad jau tika sākts realizēt projektus. Domāju, ka katras pārmaiņas Rugāju novada vidusskolā ir uz labu, jo tiek domāts par skolēnu
labklājību un jaunām attīstības iespējām.
Tomēr visievērojamākās pārmaiņas skolā ir jaunais stadions, jo tad, kad vēl mācījos, jau sākās rekonstrukcija. Skolotāja vienmēr teica, ka mēs vēl paspēsim sportot jaunajā stadionā, bet tomēr tā
nesanāca. Tagad ir liels prieks, ka skolēniem ir iespēja sportot tādā stadionā.
Kas ir visinteresantākais darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem?
- Jābūt modram, jāspēj kontrolēt situāciju, Jābūt radošam, lai no nekā radītu kaut ko baudāmu
( attiecināms uz nodarbībām).
Kā vislabāk izbaudīt rudeni?
- Agrs rudens vislabāk ir izbaudāms kartupeļu talkās :D Iesaku citiem rudenīgas pastaigas, noteikti
jāizbauda arī lapkritis.
Trīs lietas, kas citiem būtu jāzina par Jums!
- Man nekad nav patikuši šādi jautājumi...Tie, kas vēlēsies mani iepazīt, paši sapratīs lietas, ko der
zināt par mani.
Kāda būs šī ziema?
- Laika prognozi īsti neesmu skatījusies, bet domāju, ka šī ziemas būs barga un ka diezgan ātri parādīsies sniega kārta.
Ko novēlat sev un ko – „Dinamīc” lasītājiem?
- Novēlējums sev – ar spēku un izturību paveikt visu iesākto!
„Dinamīc” lasītājiem – pozitīvā nozīmē būt spridzeklīšiem, jo skolā šādus cilvēkus vajag! :)

- 13 Intervija
Sākoties jaunajam mācību gadam, mēs uzzinājām, ka klases audzinātāja Evija Konivale šajā
mācību gadā strādās skolas bibliotēkā par bibliotekāri.
Kāpēc nolēmāt šogad strādāt skolas bibliotēkā?
- Skolas direktore man piedāvāja pamēģināt strādāt
skolas bibliotēkā. Tā kā literatūras skolotājam mācību stundās ir daudz jāizmanto daiļliteratūra, tad
darbs bibliotēkā netieši papildina manu pamatprofesiju. Bibliotēka - tās ir manas bērnības atmiņas, jo
mamma bija ciema bibliotekāre. Bērnudārzā negāju,
bet izaugu starp grāmatu plauktiem, un mani lielākie
bērnības draugi bija grāmatas.
Kādi ir pirmie iespaidi par darbu bibliotēkā?
- Pamazām iepazīstos ar grāmatu fondu, priecājos
par čaklākajiem lasītājiem, un pēc divu mēnešu darba saprotu, ka darbs bibliotēkā nav viegls, bet ir interesants. Gandarījumu rodu, ja redzu, ka skolēni
grāmatas ir kārtīgi apvākojuši, ja pret tām izturas
saudzīgi. Šobrīd gan daiļliteratūra, gan mācību
grāmatas ir ļoti dārgas, tāpēc katra grāmata ir
jāsaglabā īpaši rūpīgi. Pārbaudot grāmatas, interesantus, savdabīgus mācību grāmatu vākus atklāju 2. klases skolniecei Marikai Garbackai un
4. klases skolniecei Līvai Garbackai (skat. foto –
aut.). Meiteņu māmiņa Evita (kura arī pati ir bibliotekāre ), izmantojot mākslīgās ādas materiālu,
diegus un tamboradatu ir izveidojusi patiešām
izturīgus grāmatu vāciņus.
Kādas ir ieceres, kas jauns paredzēts bibliotēkā?
- Ir plānots šajā mācību gadā uzsākt elektroniskā
kataloga veidošanu, tad vēl paredzētas dažādas
bibliotēkas aktivitātes: izstādes, pasākumi, ekskursija čaklākajiem lasītājiem . Ja būs naudiņa,
tad jāpērk jaunas grāmatas, jo lasītāji ir.
Arī mums patīk, ka audzinātāja darbojas skolas bibliotēkā, jo tagad mēs
te iegriežamies biežāk. Novēlam, lai
izdodas visas ieceres!

...foto no 11. lpp.
Rūta Krista Pērkone, 8. kl.,
Foto: sk. Evija Konivale

- 14 Radošie darbi
Miķelim gaili kāvu
Deviņiemi cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus miežus audzināja.
Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Tie saistās ar rudens ražas ienākšanos. Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem rudens raža bija padevusies
branga un skolēnu izdomai nebija robežu. Devāmies skaistos radošos darbus iemūžināt.

Pirmsskolas grupiņu “Bitītes”, “Mārītes”, “Knariņi” rudens veikums

- 15 C vitamīna lappuse
Anekdotes
Jānītis nopircis papagaili un māca runāt.
Jānītis saka:
- Es māku runāt.
Papagailis:
- Es māku runāt.
Jānītis saka:
- Es māku ēst!
Papagailis :
- Es māku ēst.
Jānītis saka:
- Es māku lidot.
Papagailis :
- Nu nemuldi - neproti tu lidot!


Zvans servisa centrā:
- Hallo, es pie jums
nopirku melnbalto
printeri, tas slikti strādā!
- Kas noticis?
- Balto krāsu neprintē.

Pie ārsta:
- Par ausīm ir kādas
sūdzības?
- Ir. Traucē džemperi
uzvilkt.

Telefona zvans divos

naktī. Vīrs pamostas,
negribīgi pieceļas,
paceļ klausuli un saka:
- Hallo?
- Hallo, Tu arī neguli?

Kārtējā matemātikas
stunda. Skolotāja prasa Pēterim:
-Nu ko, atkal suns
tavus mājas darbus
apēda?
-Nē, skolotāj. Sunīša
mums vairs nav. Nācās kaķim visu stūķēt
mutē.

- Apsūdzētais, vai varat
minēt kādus jūsu vainu
mīkstinošus apstākļus?
- Protams! Esmu tiesāts
jau desmit reizes, un, kā
redzat, jēgas no tā nav
nekādas.

Pludmalē.
- Sakiet, vai tas ir jūsu
dēls, kas manā peldcepurē ber smiltis?
- Nē, manējais ir tas, kas
pārbauda,vai jūsu radio
skan arī zem ūdens!

Vidējā vecuma grupas „Mārītes” mazo domu lielās pērles:
- Es palikšu liela.
- Mans suns mēdz lidot.
- Kaķa nosaukums ir Muris.
- Kaķis aizbrauca uz debestiņām.
- Pieēdīju pilnu vēderu.
- (skrienot pakaļ otram bērnam) Apstādinies!
- Tie ir zīļi! (zīles)
- Āpis (āpsis).
- (audzinātājai) Man tētis atnāks pakaļ, viņai mamma, bet tu pati aiziesi mājās!
- (rāda uz zirga attēlu) Es šitā arī sēdēju uz lielā gova!
- Mēs mājās nošāvām peli.
- Tas ir galda palags (galdauts).
- Man un manam brāļam ir jaunas zeķbikses.
- Amalas (lamatas).
- Es bidu gulēt (gribu gulēt).
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