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Visa pasaule ir brīnumu
virkne, bet mēs pie tiem
esam tā pieraduši, ka
saucam to par ikdienu.
(H. K. Andersens)

Nemanāmi skrien laiks. Šķiet, tikko skanēja pirmais skolas zvans, bet, re,
klāt jau oktobris. Ir saņemtas pirmās atzīmes, satikti vecie klases biedri,
notikuši vairāki pasākumi. Lai visiem skolēniem veiksmīgs un interesants
mācību gads! Lai ir labi draugi un klases biedri! Lai izdodas kārtīgi uzvesties!
Vienmēr atcerieties, ka skola ir jūsu otrās mājas, un centieties, lai šeit labi
justos gan jūs paši, gan pārējie skolēni! Šogad jūs priecēs arī skolas avīze
„ČIEKURIŅŠ”.
Avīze – tā ir iespēja vienmēr zināt svarīgāko. Tā ir būšana notikumu
epicentrā un sava viedokļa izpaušana. Tā ir radošuma un kritiskās
domāšanas šūpulis. Tā ir skolas dvēsele cauri dekādēm.
Viens no vissvarīgākajiem skolas darba virzieniem ir sadarbība ar
skolēnu vecākiem, tāpēc šajā mācību gadā mēs Jums, vecāki, piedāvājam vēl
vienu saziņas iespēju ar skolu. Mūsu skolas avīze informēs Jūs par skolas
dzīves ikdienu, aktualitātēm un mūsu skolēnu veiksmēm un panākumiem.
Lai Jums izturība, spēks un veiksme, veicot svarīgāko uzdevumu – būt
vecākiem!
Veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu!
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Aktualitātes 2014./2015.m.g.
MĀCĪBU SEMESTRU SĀKUMA UN BEIGU LAIKI 2014./2015.m.g. MK NOTEIKUMI NR.97, 18.02.2014
1.–8. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2015. gada 29. Maijā. 9. klases izglītojamiem mācības
beidzas 2015. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2015. gada 12. jūnijā.
rudens brīvdienas

no 27.10.2014.- 31.10.2014.

ziemas brīvdienas

no 22.12.2014.- 02.01.2015.

pavasara brīvdienas

no 16.03.2015.- 20.03.2015.

vasaras brīvdienas

no 01.06.2015.- 31.08.2015.

VALSTS NOTEIKTIE PĀRBAUDES DARBI 2014./15.m.g (MK NOTEIKUMI NR.248, 20.05.2014)
3.klasē

6.klasē

9.klasē

8.klase

Latviešu valoda

18. februāris

matemātika

25. februāris

Latviešu valoda

19. februāris

matemātika

24. februāris

dabaszinības

4.marts

Dabaszinātnes - diagnosticējošs darbs

2015.gada februārī

Latviešu valoda – eksāmens

20. maijs

Svešvaloda – eksāmens

27.maijs

Matemātika – eksāmens

2. jūnijs

Vēsture – eksāmens

9.jūnijs

matemātika - diagnosticējošs darbs

2015.gada februārī

Aizvadītā gada labākie mācībās
Zelta liecības un zelta diplomus
saņēma
(nav zemākas gada atzīmes par 8 ballēm)

1. Agnese Ikstena
2. Kristiāna Zizlāne

Atzinības par labiem mācību
sasniegumiem saņēma
1. Viktorija Pasikova
2. Samanta Zizlāne
3. Emīls Plušs
4. Iveta Škapare
5. Amanda Tutiņa
6. Adrians Rakstiņš
7. Aigars Verjanovs
8. Eduards Plušs

Sudraba liecības un sudraba
diplomus saņēma
(nav zemākas gada atzīmes par 7 ballēm)

1. Zane Kozāne
2. Elīna Burka
3. Laura Putilova
4. Edijs Krivišs
5. Beatrise Maslovska
6. Laima Blomniece
7. Andris Kudurs
8. Inese Loseva
9. Kristiāns Mārtuševs
10. Artis Plešs
11. Kristiāna Zelča
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Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolēnu sasniegumi
2013./2014.m.g.
N.
p.
k.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Vārds , uzvārds

Sasniegumi
olimpiādēs, konkursos, sacensībās

Kristiāna Zelča
(9.kl.)
Inese Loseva
(9.kl.)
Kristiāns
Mārtuševs (9.kl.)



Andris Kudurs
(8.kl.)
Salvis Bleiders
(8.kl.)



Kristiāna Zizlāne
(8.kl.)




Dace Melnace
(8.kl.)
Artis Grāvītis
(8.kl.)
Gunita Pedele
(8.kl.)

10. Agnese Ikstena
(7.kl.)

11. Amanda Tutiņa
(7.kl.)
12. Kerija Jansone
(7.kl.)
13. Nauris Kikusts
(6.kl.)
14. Jānis Akmentiņš
(6.kl.)
15. Laura Putilova
(5.kl.)
16. Zane Kozāne
(4.kl.)
17. Renārs Voits
(4.kl.)

Skolotājs

3. vieta starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādē
3. vieta starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādē
1. vieta krosā
1. vieta lodes grūšanā
2. vieta 100 m
Atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē

Anita Leone

Aivis Rakstiņš
Aivis Rakstiņš




1. vieta starpnovadu olimpiādē mājturībā un tehnoloģijās
Atzinība par mājas darbu starpnovadu mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē
2.vieta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē
2. vieta Latgales reģionālajā skatuves konkursā
„Vuolyudzāns”
2. vieta starpnovadu mūzikas olimpiādē
2. vieta lodes grūšanā



2. vieta 600 m

Violeta Dokāne








Violeta Dokāne
Violeta Dokāne
Violeta Dokāne
Iveta Useniece
Rasma Zuša
Anita Leone



1. vieta krosā
1. vieta 600 m
2. vieta tāllēkšanā
Atzinība starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē
2. vieta starpnovadu konkursā „Skaļā lasīšana” 7. klasēm
3.vieta starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādē
3. vieta starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādē
3.vieta starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādē
2. pakāpe starpnovadu konkursā „Gribu visu zināt”



2. pakāpe starpnovadu konkursā „Gribu visu zināt”

Anita Leone



2. vieta starpnovadu olimpiādē mājturībā un tehnoloģijās

Ilze Burka




3. pakāpe starpnovadu konkursā „Gribu visu zināt”
Atzinība radošo darbu konkursā „Ūdens stāsts”
Atzinība radošo darbu konkursā „Ūdens stāsts”

Iveta Birkova
Iveta Useniece
Iveta Useniece














Anita Leone
Violeta Dokāne
Violeta Dokāne
Violeta Dokāne
Irīna Krivošejeva

Rasma Zuša
Rasma Zuša
Aija Ikstena
Violeta Dokāne

Aija Ikstena
Anita Leone
Anita Leone
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Zinību diena
Prieks atgriezties savā mīļajā skolā un satikt sen neredzētos
skolasbiedrus. Protams, vislielākais prieks un satraukums ir mazajiem
pirmklasniekiem, uzsākot skolas gaitas lielajā zinību pasaulē. Mūsu skolā
1.septembris ir ienācis ar spožiem saules stariem un priecīgu noskaņojumu.
Mēs visi esam apņēmības pilni mācīties un apzināmies, ka zināšanas ir visa
pamats.
Pasākumu vadīja Artis Grāvītis, bet ar muzikāliem priekšnesumiem
visus priecēja Kristiāna Zizlāne, Agnese Ikstena un Armands Tutiņš. 9.klases
kolektīvs mēģināja iejusties pasaku tēlu varoņos .Pirmklasniekus priecēja
Sarkangalvīte, Sniegbaltīte, Pelnrušķīte un Zinītis .
Novēlam, lai jaunais mācību gads nāk ar labām sekmēm, jaunām
cerībām, zināšanām un sapņiem!
Teksts: K.Zizlāne. Foto: I. Ikstena.

Vai tu zināji, ka...
Mūsu skola ir viena no Latvijas vecākajām lauku pamatskolām. 1875.g. tika atvērta 3gadīga pamatskola Krišjāņa Bombāna mājā. 1898.g. no Rūbāniem uz Beņislavu atveda
vecu kroga ēku un pārbūvēja par skolu. 1938.g. Beņislavas skolu pārdēvēja par
Eglaines skolu. 1977. g. tika uzcelta tagadējā skolas ēka ar plašu sporta zāli.
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Intervija ar jaunu skolotāju Zandu Tūmiņu
1. Vai jums patīk strādāt par skolotāju? Jā, šķiet, ka man patīk strādāt par
skolotāju. Šī profesija man ir liels izaicinājums.
2. Vai jūs vienmēr esat vēlējusies kļūt par
skolotāju?
Godīgi sakot, nekad neesmu vēlējusies kļūt par
skolotāju. Bērnībā gribēju kļūt par
veterinārārsti, mācoties vidusskolā –par
fizioterapeiti, tāpēc cītīgi apguvu tādus
priekšmetus kā ķīmija un bioloģija. Tomēr
augstskolā izvēlējos studēt latviešu valodu un
literatūru, tāpēc tagad esmu Rugāju novada
Eglaines pamatskolas latviešu valodas
skolotāja.
3. Kādi bija jūsu pirmie iespaidi par
skolēniem?
Sākot strādāt, skolēni likās ļoti laipni, kā arī
sapratu, ka viņi labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs un ir ļoti ziņkārīgi.
4. Kā jums patīk atmosfēra skolā un skolotāju kolektīvs?
Manuprāt, skola ir ļoti mājīga. Tāda tā, protams, bija arī tad, kad savulaik
pati šeit mācījos.
5. Kā jums patīk pavadīt brīvo laiku?
Brīvajā laikā labprāt lasu kādu aizraujošu grāmatu vai skatos filmas, bet
citreiz man vienkārši patīk nosnausties.
6. Ko jūs gribētu novēlēt saviem kolēģiem skolotāju dienā?
Kolēģiem gribētu novēlēt ļoti daudz enerģijas. Manuprāt, tā ir pat ļoti
nepieciešama, strādājot par skolotāju.
7. Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem?
Teikšu godīgi, saprasties ar skolēniem nav viegli. Bet ceru, ka laika gaitā tas
nesagādās grūtības.
Teksts: L.Putilova. Foto: I. Ikstena

Rugāju novada Eglaines pamatskolas „Gada skolotājs
2014”
Šogad „Gada skolotājs” pasākumu
rīkojām sava skolā. Sveicām titula
„Gada skolotājs 2014” ieguvēju Rugāju novada Eglaines pamatskolā – Irīnu
Krivošejevu par kvalitatīvu un atbildīgu darbu un pedagoģiskās pieredzes
popularizēšanu. Paldies visam kolektīvam par palīdzību svētku pasākuma
rīkošanā!
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Pieredzes apmaiņas brauciens

Šī gada 19. septembris bija ļoti nozīmīgs mūsu skolai, jo braucām
ciemos pieredzes apmaiņā pie savas „dvīņu māsas”- Eglaines pamatskolas
Ilūkstes novadā. Šo braucienu un ekskursijas mums organizēja un saplānoja
kādreizējā skolas darbiniece Indra Madarniece, par ko esam viņai no sirds
pateicīgi.
Iebraucot Ilūkstē, Indra uzņēma mūs sava mājā un cienāja ar pašcepto
maizi, pīrādziņiem un citiem gardumiem. Vēlāk devāmies mācību ekskursijā
dabas takā „Pilskalnes Siguldiņa”, kuru vadīja Gudrā pūce. Bija brīnišķīgi
jauks laiks, radās sajūta, ka esam pasaku mežā, kurā satikām vairākus
pasaku tēlus. Pēc fantastiskās pastaigas devāmies uz viesu namu „Pie
torņa”. Tā saimniece Biruta Čamāne ir apbrīnojams cilvēks, no viņas noteikti
var mācīties dzīvot, jo, neskatoties uz „melnām svītrām” dzīvē, viņa ir
optimistiska, apņēmības un enerģijas pilna. Viņas viesu nams ir kā muzejs,
tur noteikti ir vērts iegriezties, lai apskatītu visu savam acīm.
Eglaines pamatskolā mūs sagaidīja skolēni, kā arī skolas vadība.
Direktore Eva Linkeviča parādīja skolas telpas, pastāstīja par skolu un tās
tradīcijām. Atpakaļceļā vēl tika apskatīta luterāņu baznīca un Ilūkstes
pilsēta. Lai vairāk ir tādu jauku ekskursiju, kuras bagātina garīgi un
dvēseliski.
Teksts un foto: I. Krivošejeva
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Tēvu dienas orientēšanās pasākumi
Šī gada 12.septembrī mūsu skolas skolēni devās uz Rugāju novada
vidusskolu, kur notika Tēvu dienai veltītās orientēšanās sacensības. Bija
patīkami redzēt tēvus, kas piedalījās kopā ar saviem bērniem un centīgi
meklēja kontrolpunktus. Aktīvi iesaistījās arī skolotāji, piedaloties ar savu
audzināmo vai kādu citu klasi. Sacensību gars bija jūtams, un godalgotas
vietas tika arī dažiem mūsu skolas dalībniekiem:
Grupā 5/6gadnieki 1.,2.,3.klase
1.vieta Amandai Silauniecei (3.kl.)
Grupā 7.-9.klase
1.vieta Dacei Melnacei (9.kl.) un
2.vieta Agnesei Ikstenai (8.kl.).
Sveicam viņus! Lai vairāk ir tādu
jauku un atraktīvu pasākumu!

Olimpiskā diena
Sports ir cilvēka dzīves neatņemama
sastāvdaļa. Sportojot attīstās un
norūdās ķermenis, bet fiziskās
nodarbes palīdz atpūsties gan fiziski,
gan garīgi. Laimīga dzīve bez sporta
aktivitātēm nav iedomājama.

Jau trešo gadu mūsu novadā tiek organizēta Olimpiskā diena, šogad tā
notika 26.septembrī Rugāju novada stadionā ar moto „Iepazīsties – mini
handbols”. Pasākums sākās ar Olimpiskā karoga uzvilkšana , to uzvilka Soču
olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs bobslejists Daumants Dreiškens.
Lai visi pamostos un sagatavotos citām dienas aktivitātēm, turpinājām ar rīta
vingrošanu, pēc tam notika fotografēšanas, mēs visi kopā veidojām cilvēkuhandbolistu. Aktu zālē mums bija tikšanās ar olimpisko čempionu
D.Dreiškenu. Viņš mums pastāstīja par sevi un saviem sasniegumiem
bobslejā, labprāt atbildēja uz uzdotiem jautājumiem. Varējām aplūkot viņa
līdzi paņemto bobsleja ekipējumu un paturēt rokās iegūto Olimpisko sudraba
medaļu. Pēc pusdienām notika jautras aktivitātes stadionā.
Teksts: I.Krivošejeva. Foto: A.Stalidzāne.
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Eglainieši sporto. Vieglatlētikas sacensību rezultāti.

2.vieta Balvu novada atklātajās skolēnu
sporta spēlēs vieglatlētikā
”C grupā zēniem”.

Gunita Pedele: stafete 4x 100m2.vieta, 800m-1.vieta.

Dacei Melnacei: 100m- 3.vieta,
lodē -3. vieta, stafetē 4x 100m- 2. vieta.

Rūdis Kikusts: 1500m-3.vieta.

Kerija Jansone: lode-1.vieta.

Agnese Ikstena: stafete 4x 100mLaima Blomniece: Stafetē 4x 100m-2.vieta, 2.vieta, 400m- 2.vieta, tāllēkšana800m-3.vieta.
3.vieta.
Arvils Silaunieks: 400m-3.vieta,
100m-2.vieta.

Salvis Bleiders: lode-2.vieta.

Sargā sevi!
Septembris ir drošības mēnesis, tāpēc arī mūsu skolā 4.septembrī
ieradās Valsts policijas Latgales pārvaldes Balvu iecirkņa inspektors Ilmārs
Vizulis. Viņš rādīja prezentācijas un pārrunāja ar skolēniem drošības
jautājumus, rosināja skolēnus uz cieņas pilnām attiecībām un veselīgu
dzīvesveidu. Vēlāk skolēniem bija iespēja apskatīties policijas automašīnu no
iekšpuses.

Vienmēr atceries!

Teksts: J. Jansone. Foto: L.Ikstena.

Ieskaties!
http://www.berniem.csdd.lv/

Skolēniem jāpārvietojas pa ietvi,
gājēju ceļu, bet ja to nav – pa ceļa
nomali. Ārpus apdzīvotām vietām
skolēniem, kuri iet pa brauktuves
malu vai ceļa nomali, jāpārvietojas
pretim transportlīdzekļa braukšanas
virzienam, bet personām, kuras
brauc ar velosipēdu, mopēdu gar
brauktuves malu vai ceļa nomali,
jāpārvietojas citu transportlīdzekļu
braukšanas virzienā.
Skolēni drīkst turpināt šķērsot
brauktuvi tikai pēc tam, kad ir
pārliecinājušies, ka tas nav bīstami.
Gājējiem obligāti jālieto atstarotāji,
kas piestiprināti pie apģērba vai
skolas somas.
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Zinātnieku nakts
Šogad „Zinātnieku nakts” notika 26.septembrī Rēzeknes augstskolā.
Pasākums sākās plkst. 18.00 ar vairākām aktivitātēm. Šī gada pasākuma
tēma bija „Kristāli” (Crystals). Mēs iepazinām maģisko un aizraujošo kristālu
pasauli. Rēzeknes Augstskolas fakultāšu mācībspēki un studenti bija
parūpējušies, lai mums būtu zinātniski radoša gaisotne. Varējām redzēt, kā
aug kristāli, un paši izgatavot savu kristālpārslu. Rēzeknes Augstskolā guvām
iespēju aplūkot interesantus un neparastus mākslas darbus. Bija iespēja
aplūkot kristālus ar lupu, mikroskopu, gaismas lukturīti, ka arī zīmējām
smiltīs.

Teksts un foto: G. Pedele.

Dzejas diena
Septembris ir dzejas mēnesis. Arī šogad Rugāju novada Eglaines pamatskolā
norisinājās Dzejas diena. Interesantais pasākums sapulcināja gandrīz visus
skolas skolēnus. Pasākuma tēma bija daba. Skolēni ar vislielāko prieku
runāja pazīstamās dzejnieces Broņislavas Martuževas dzeju, protams, tika
runāti arī citu autoru darbi. Pasākuma gaisotne bija liriska un mierīga. Tapa
arī dzejas koks, kurā katrs ierakstīja savu izvēlēto dzejoli.
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Teksts: K.Zizlāne Foto: A.Stalidzāne.

Ziedu izstāde
No 8.septembra līdz 12.septembrim skolā notika ziedu izstāde.

Dārzeņu izstāde
No 6.oktobra līdz 10.oktobrim skolā notika dārzeņu izstāde.

Foto: I. Krivošejeva.

Akcija „Veselīgs uzturs”
Šī gada 19.septembrī skolā norisinājās akcija ‘’Veselīgs uzturs’’. Skolēni bija
ļoti aktīvi un atnesa skolas galdam 50 kg dzērveņu, ābolus, 15 litrus sulas.
No skolas āboliem tika izspiesta sula un pagatavoti ievārījumi.
Pavārīšu vārdā sakām paldies Antrai Kikustei un Albertam Leonam par sulu
spiešanu. Paldies visiem, kas piedalījās!
Teksts: K. Jansone.

Vai tu zināji, ka...
Dzērvenēm piemīt tonizējoša, atsvaidzinoša iedarbība un tās
uzlabo garīgās un fiziskās spējas. Dzērvenes tiek izmantotas
dažādu slimību ārstēšanai kā pretdrudža līdzeklis, vitamīnu
avots un slāpes remdējošs līdzeklis. Par ārstniecības
izejvielām tautas medicīnā tiek izmantotas ne tikai ogas, bet
arī dzērveņu lapas. Dzērvenes saglabā ziemai kā lielisku C
vitamīna avotu.
Zinātnieki atklājuši, ka īpašību pretoties infekcijām
dzērveņu sulā nodrošina augstā tanīna koncentrācija. Ir
pierādīts, ka regulārs dzērveņu sulas patēriņš ierobežo
daudzu infekcijas slimību attīstību, jo tanīni, kas atrodas
sulā, neļauj mikrobiem iekļūt šūnās un, kas ne mazāk
svarīgi, spēj vairākas reizes palielināt jebkura medikamenta
iedarbību.

Ieskaties:
http://www.superoga.lv
/dzervenjudosje/dzervenesveselibai
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Lai labi garšo!
Siera kūkas recepte
Oktobrī, mājturības un tehnoloģijās stundā, 8. klase gatavoja siera
kūku. Kūka bija ļoti garšīga, viegli pagatavojama. Iesakām arī jums!
Nepieciešamās sastāvdaļas:
 1 paciņa selgas cepumu
 1,5. k. sviesta
 500 g maskarpone siera
 2 ēd .k. cukura
 2 ēd .k. miltu
 200 g skāba krējuma
 2 olas
 vaniļas cukurs
Pagatavošana:80 min.
1. Cepumus sadrupina un izkausē sviestu. Cepumus ar sviestu sajauc un
ieber formā, kur ceps torti.
2. Bļodā ieliek maskarpone sieru, miltus un nedaudz vaniļas cukuru. Visu
kārtīgi sajauc un pieliek skābo krējumu.
3. Tad liek klāt olas, kārtīgi samaisa. Gatavo masu liek virs cepumiem.
4. Cep 160 grādos 50 min. Kad kūka gatava, tad ņem ārā, lai atdzesētos.
5. Kad kūka atdzisusi, tad rotā ar ogām vai ko citu pēc pašu izvēles.
Lai garšo!
Teksts: K. Jansone.

Dzērvenes pūdercukurā
Sastāvdaļas:
 Apm. 500 g. pūdercukura
 1 kg dzērveņu*
 200 ml ūdens
 *Dzērveņu vietā var izmantot brūklenes,
smiltsērkšķus u.c. līdzīgas ogas.
Pagatavošana: (15.min.)
Iepriekš sagatavo divas paplātes: vienu izklāja ar salvetēm un otru – ar
cepampapīru. Bļodiņā sajauc ūdeni ar vismaz 6 ēdamkarotēm pūdercukura
(jo koncentrētāku sīrupu gatavo, jo biezāku cukura kārtu ap ogām iegūst).
Dzērvenes noskalo, ieber sietiņā, iegremdē un brīdi patur cukura sīrupā. Pēc
tam ar sietiņu dzērvenes izceļ no sīrupa un izber uz salvetēm izklātās
paplātes, kur ogas īsu brīdi patur, bet neļauj pavisam nožūt. Tad tās pārber
uz otras paplātes, kas izklāta ar cepampapīru. Caur sausu sietiņu dzērvenes
apkaisa ar pūdercukuru, vienlaicīgi kustinot paplāti, lai ogas apviļātos
pūdercukurā. Kad ogas vienmērīgi pārklājušās ar pūdercukuru, tās atstāj
nožūt. Apmēram pēc 15 – 20 minūtēm dzērvenes ieber kādā traukā un pirms
pasniegšanas vēlreiz caur sietiņu pārkaisa pūdercukuru.
Ak, kas par neaizmirstamu garšu! Neviena konfekte blakus nestāv.
11

Skolotāju diena
Skolotāju diena Eglainē atnāca ar pārsteigumiem. Gatavošanās šiem
svētkiem tradicionāli ir 9.klases pārziņā, un šoreiz viss notika bez
jebkādas skolotāju līdzdalības. Visu rīkoja, izmēģināja, pārbaudīja devītie.
Pat mūzikas skolotāja, bez kuras parasti nekādi nevarēja iztikt, šoreiz
mierīgi sagaidīja svētkus, jo devītklasnieces Laima un Kristiāna uzņēmās
viņas pienākumus. Vispirms pasākuma vadītāja Kristiāna visus aicināja
uz zāli, kur notika spēle ’’Risks’’, kuras rezultātā visi saņēma sertifikātus.
Skolas mazajā zālē dega sveces, galdu rotāja Salvja ģimenes gatavotā torte.
Skolotāji kļuva par skatītājiem, jo katras klases, pat pirmsskolas grupiņu
sveiciens bija interesants un savdabīgs. Skanēja dzejas rindas, dziesmas,
tika arī dejots.
Ļoti aizkustināja pašu devīto dziesma Laimas ģitāras pavadījumā. Bet
tas vēl nebija viss- sekoja skolēnu uzņemtais un samontētais video
sveiciens.
Pēc svinīgajām pusdienām, ko bija sarūpējušas skolas pavāres, pie
kafijas patīkamā gaisotnē risinājās jaukas sarunas. Šajā laikā devītie
vadīja stundas un arī gādāja par kārtību skolā. Svētki sniedza tik daudz
pozitīvu emociju. Paldies, devītie!

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!
Teksts: R.Zuša. Foto: A. Stalidzāne.

Avīzes redkolēģijas kolektīvs.

12

Mēs esam EKOSKOLA! Eko karoga svētki.

No 3. līdz 9. novembrim
EKOSKOLU GLOBĀLĀS RĪCĪBAS DIENAS VISĀ
LATVIJĀ!
Mūsu skolas tēma šogad ir „ATKRITUMI”.
Skola savu darbību starptautiskajā ekoskolu programā uzsāka
2012./2013.m.g. Pēc atskaišu iesniegšanas un skolas darba izvērtēšanas,
skola ieguva Latvijas ekoskolas nosaukumu un Zaļo sertifikātu, kuru saņēma
2013. gada septembrī skolu apbalvošanas pasākumā Rīgā. Pirmā darbības
gada pamattēma bija „ Mežs ”.
2013./2014.m.g. skola turpina dalību programmā un ir pieteikusies
izvērtējumam, lai pretendētu uz Starptautiskās ekoskolas nosaukumu un
Zaļo karogu, ko drīkst darīt tikai pēc Latvijas ekoskolas un Zaļā sertifikāta
iegūšanas. Otrā darbības gada pamattēma ir „ Enerģija ”.
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Vanadzēnu aktivitātes

Vanadzēni aizvadījuši divas nozīmīgas aktivitātes - kārtējo 15. Vanadzēnu
salidojumu augustā Vectilžā un 1. starpnovadu sporta sacensības 18.septembrī
Makašānu Amatu vidusskolā Rēzeknes novadā. Vectilžas salidojums Eglaines
vanadzēniem paliks prātā ar draudzību, interesantajām radošajām darbnīcām,
ekskursiju uz Ludzu, plašo ainavu no Numernes skatu torņa, sportošanu,
diskotēku, vakarēšanu pie ugunskura un iešanu rotaļās kopā ar Vectilžas pagasta
folkloras kopu, ikgadējo konkursu „Vanadziņš un Vanadzīte” , kurā godpilno titulu
„Vanadziņš 2014” ieguva Edijs Krivišs.
Makašānos notikušās sacensības bija pirmās starp bijušo rajonu - Balvu un
Rēzeknes Vanadzēnu kopām. Sacensību iniciatori, sponsori un organizatori bija DVL
Rēzeknes nodaļa sadarbībā ar Makašānu Amatu vidusskolu. Bez mūsu vanadzeniem
vēl bija komandas no Vectilžas pamatskolas, Rekavas vidusskolas, Rēzeknes
Logopēdiskās skolas, Viļānu vidusskolas, Kalnu katoļu pamatskolas un Makašānu
Amatu vidusskolas. Kopā startēja ap 75 dalībnieki dažādās komandu stafetes.
Sacensību atklāšanā DVL Rēzeknes nodaļas priekšsēdis Gunārs Spodris
vanadzēniem dāvināja Latvijas valsts karogu, kas mērojis ceļu no Anglijas Vanagu
mītnes. Sacensību noslēgumā visi dalībnieki sadevās rokās un atsauca atmiņā
Baltijas ceļa notikumus, saņēma diplomus, grāmatas, saldās balvas un
kopvērtējuma uzvarētājkomanda – ceļojošo kausu.
Eglainieši pārveda diplomus par godalgotām vietām atsevišķās stafetēs, bet
kausu izcīnīja Rekavas vidusskolas vanadzēni. DVL Rēzeknes nodaļa visiem
sacensību dalībniekiem bija sarūpējusi bagātīgas pusdienas „zviedru galda” veidā.
Eglainieši pēc sacensībām vēl devās ekskursijā pa skolu – iepazinās ar kabinetiem
un tur esošajiem skolēnu darbiem gan jaunajā skolas ēkā, gan apskatīja daudzās
vecās mācību mājas, kas ir mūsdienīgi izremontētas. Tā kā skolas direktore
Gundega Rancāne ir gleznotāja un koktēlnieka Rancāna meita, tad vanadzēniem bija
ļoti patīkami un interesanti uzklausīt viņas stāstījumu tieši darbnīcā, kur top
gleznas. Tika apskatīti arī koktēlnieka Rancāna darbi. Diena izvērtās ne tikai
sportiska, bet arī iespaidiem un zināšanām bagāta.
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Teksts un foto: A. Stalidzāne.

Skolotāja klasē jautā

Anekdotes

- Kuri putni nevij ligzdas?
Dzeguze, - Pēterītis atbild.
- Pareizi! Un kāpēc?
- Tāpēc, ka viņas dzīvo pulksteņos!

- Saki, Pēterīt, kā sauc tādu cilvēku,
kurš runā un runā, un nepārstāj
runāt, kaut gan neviens neklausās?
- Tādu cilvēku sauc par skolotāju,
skolotāja kungs.

Skolotājs jautā:
Rūdi, nosauc man kādu retu
Austrālijas dzīvnieku!
Rūdis: Zilonis!
Skolotājs: Kā? Zilonis taču nav
Austrālijas dzīvnieks!
Rūdis: Nav gan, bet viņš tur
skaitās retums.

Skolotāja jautā:
Kurš dzīvnieks ir
vispieticīgākais?
- Kode.
- Kāpēc?
- Tāpēc, ka tā ēd caurumus.
Kārlītis apmeklēja savu slimo skolotāju slimnīcā.

Māte cenšas pārliecināt dēlu apgūt angļu valodu:

Otrā dienā uz klasesbiedru jautājumiem viņš atbild:

- Padomā tik, puspasaule runā angliski!

- Stāvoklis bezcerīgs! Pirmdien būs klāt!

- Un tev šķiet, ka ar to nepietiek?

Skolotāja stāv klases priekšā, aizlikusi rokas aiz muguras. Labajā rokā viņa tur krītu, kreisajā – sūkli.
Skolotāja: - Uzminiet, bērni, kas man ir labajā rokā!
Ilzīte: - Lūdzu, skolotāja, labajā rokā jums ir krīts.
Skolotāja: - Kāpēc tu tā domā?
Ilzīte: - Tāpēc, ka ar labo roku raksta.
Skolotāja: - Pareizi, Ilzīt! Sēdies! Man patīk tavs domu gājiens.
Pēkšņi pietrūkstas kājās Pēterītis. Iebāzis labo roku bikšu kabatā, viņš skaļi saka: - Lūdzu, skolotāj, uzminiet, kas man ir
labajā rokā?
Skolotāja: - Fui, Pēterīt! Kā tev nav kauna! Tūlīt nes šurp dienasgrāmatu! Lai rīt tavi vecāki atnāk uz skolu!
Pēterītis: - Lūdzu, skolotāj, dienasgrāmatu es varu atnest. Vecāki var atnākt uz skolu. Labajā rokā man ir dzēšgumija. Bet
man patīk jūsu domu gājiens.
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Avīzes redkolēģija
Skolotājs konsultants: Irīna Krivošejeva
6.kl. Jana Jansone;
8.kl. Kerija Jansone;
8.kl. Agnese Ikstena;
8.kl. Rūdis Kikusts;
9.kl. Andris Kudurs;
9.kl. Laima Blomniece;
9.kl. Kristiāna Zizlāne;
9.kl. Gunita Pedele.
Avīzes redaktore: Amanda Tutiņa (8.kl.)

EglainiešuMūzikas
top 7

Magic! - Rude
Andris Kivičs & Laima Grauda - Tev
piestāv
Sia - Chandelier
Taylor Swift - Shake it off
Coldplay - A sky full of stars
Fakts Ft. Miks Dukurs - Tagad, Te
John Legend - All of Me

Mīļi sveicam visus Latvijas valsts dzimšanas dienā! Lai Jums
ģimeniski, skaisti un patriotiskā garā pavadīti šie svētki!
Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/
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