SMILTENES VIDUSSKOLA
informatīvs izdevums 1.- 4.klašu skolēnu vecākiem
Sudraba tīmekļi lido pa gaisu,
Rudens, rudens ir klāt.
Ak, kā gribētos vēl ko skaistu
Izjust vai izdomāt! (J. Osmanis.)
Ir atnācis zeltainais rudens, Smilteni
ietērpdams krāsainā lapu virpulī. Tas ieradies
klusi, nemanot, ar sārtām pīlādžu ogām un
dūmakā tērptiem salnas rītiem. Mazie Smiltenes
vidusskolas skolēni jau divus mēnešus ik dienu
mēro tuvākus un tālākus ceļus uz skolu.
Rudens ir pārmaiņu laiks dabā un cilvēku
sirdīs. Kā sasildīties, ja dzestra rudens elpa
ieskauj pasauli? Tase siltas tējas un laba grāmata
ir lieliska izvēle. Jāmeklē vietas, notikumi un
cilvēki, kur rast spēku un iedvesmu. Vēlamies,
lai draugu un skolotāju lokā līdzīgi kā ģimenē
mazie skolēni smeļas zināšanas, saņem atbalstu,
rod mieru un harmoniju, iemanto spēku un
stabilitāti, gūst palīdzību grūtā brīdī, bauda
mīlestību, uzticību, kopības un laimes izjūtu.
Vārdos „ģimene” un „skola” var ietvert mazu
pasauli, kas rodas īpašos brīžos, kad ar mīļajiem
cilvēkiem sēžam pie svētku galda vai kopīgi
pavadām mirkļus ikdienā. Radīsim tos!
Tumšajā rudens laikā vēlamies tiekties uz
gaismu, lai skola būtu kā liela un laimīga
ģimene. Paldies mūsu skolas darbiniekiem un
skolēnu ģimenēm par mājām, kurās mazie
Smiltenes iedzīvotāji var rast patvērumu. Paldies
par mājām, kurās salnas rītu dzestrumu izkliedē
skanīgi bērnu smiekli, kas atbalsojas Smiltenes
vidusskolas gaiteņos.

SMILTENES VIDUSSKOLA
RUDENS NOSKAŅĀS
Šis rudens smilteniešiem iesākās īpaši. Pirmajā septembrī
skolas saime pulcējās Baznīcas laukumā, lai godinātu Zinību
dienu, sveiktu pirmklasniekus un būtu liecinieki unikālam
notikumam – Smiltenes vidusskolas dzimšanas dienai.
Smaidi cilvēku sejās, mirdzums pirmklasnieku acīs un
kopības sajūta. Tā varētu raksturot pagājušos svētkus, kas
bija lielisks iesākums jaunajam darba cēlienam. Lai gan
pagājuši nepilni divi mēneši, mazo skolēnu ikdiena bijusi
krāsaina un piedzīvojumiem bagāta.
Septembra sākumā skolēni tikās kopīgā sadraudzības
sporta dienā, kas tika veltīta aizraujošām komandu sporta
spēlēm. Šis pasākums vienkopus pulcēja visus sākumskolas
audzēkņus. Septembra beigās Rīgas ielas nama skolēni
piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā
Olimpiskajā dienā, kuras laikā visi vienojās kopīgā rīta
vingrošanā un stafetēs ar bumbu. Pavisam nesen mazie
smiltenieši devās pārgājienos, kuru laikā tika iepazīta
Tepera ezera apkārtne un Niedrājs. Aizraujošā piedzīvojumā
izvērtās Smiltenes tehnikuma apmeklējums un viesošanās
Raunas ceplī. Skolotāju dienā Dakteru ielas nama
vidusskolēni labprāt palutināja mazo klašu audzinātājas,
prasmīgi vadot mācību stundas sākumskolā. Mazo censoņu
sarūpētas krāšņās rudens veltes rotājās Miķeļdienas izstādē
Dakteru ielā, kā arī Rīgas ielas nama Miķeļdienas tirdziņā.
Pa šo laiku sākumskolas audzēkņi ir paspējuši papildināt
zināšanas par drošību, tiekoties ar policijas darbiniekiem.
Straujā ikdienas ritmā skolēni paguvuši gan cītīgi mācīties,
gan jautri pavadīt laiku klašu ballītēs. Mazie aktīvi
piedalījušies Rīgas Zooloģiskā dārza rīkotajā ozolzīļu
vākšanas akcijā. Pateicoties tam, garda maltīte būs
pekariem, briežiem, žirafēm, grauzējiem, mandarīnpīlēm,
kukaiņiem un lāčiem. Skolā aktīvi darbojas bibliotēka.
Skolēni aicināti iesaistīties „Bērnu un jauniešu žūrijā”.
Aktuāls šobrīd ir konkurss “Čaklākais lasītājs”. Savukārt
Rīgas ielas namā lasītājus sagaida rozā lācis. Oktobrī
Smiltenes vidusskolā norisinājās karjeras nedēļa, kuras
ietvaros skolēni prātoja par nākotnes profesijām.
Laiks skrien vēja spārniem, un pavisam drīz skolēnus
Smiltenes vidusskolā gaidīs atkal jauni, vēl nebijuši
notikumi, spilgti iespaidi un krāsaini piedzīvojumi. Lai
piepildās visi mūsu un Jūsu sapņi!

SMILTENES VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJI
SKOLOTĀJA EVIJA ŽŪKURE
Evija ir sākumskolas skolotāja jau 13 gadus.
Izglītību ieguvusi RPIVA. Runājot par bērnu dienām,
Evijai siltās atmiņās palicis laiks, kas ritējis mīlošā
ģimenē, tuvu cilvēku lokā. Pirmie trīs dzīves gadi
pavadīti Bilskā, vēlāk ģimene pārcēlusies uz Smilteni.
Kopā ar krustmāti Anitu kafejnīcā ēstā šokolādes
saldējuma garšu Evija atceras vēl aizvien. Īpaša vieta
sirdī vienmēr būs vecmāmiņai un vectētiņam, bet
vissvarīgākie cilvēki viņas dzīvē ir mamma un tētis.
Skolas laika atmiņās visspilgtāk iezīmējas ar
piedzīvojumiem piesātinātie vidusskolas gadi.
Par izvēlēto profesiju Evija saka: „Man skolotāja
profesija asociējas ar aizraušanos, radošumu un
nemitīgu sevis pilnveidošanu. Tas nozīmē – būt
aizrautīgam darbā un ar savu aizrautību aplipināt arī
citus, īpaši jau skolēnus! Reiz lasīju rakstu, ka
skolotājs ir kā diriģents, skolēni ir viņa orķestris.
Katrs skolēns spēlē citu instrumentu, turklāt atšķirīgā
prasmes līmenī. Skolotāja darbs ir attīstīt šīs
prasmes un panākt, lai visi instrumenti saliedētos
vienotā skanējumā un kopā radītu mūziku!” Kolēģiem
Evija novēl „darīt visu, kas mūsu spēkos, censties
raudzīties uz dzīvi pozitīvi un rīkoties saprātīgi”.
Skolēniem viņa aicina būt gudriem, drosmīgiem un ar
humora izjūtu. Tas ļauj dzīvi nodzīvot krāšņās krāsās.
Ne vienmēr skolotājs ir pakļauts noteiktai dienas
kārtībai. Laiks paskrien ļoti ātri, darba diena
nebeidzas pēc stundām. Evija: „Vislielāko spēku man
dod ģimene, ir ļoti svarīgi, ka tā tevi atbalsta. Pozitīvu
lādiņu man dod mani mazie skolēni, kuri katru rītu
mani sagaida ar prieku un vēlmi mācīties.”
Skolēni Eviju raksturo kā labu, izpalīdzīgu, foršu,
mīļu, jautru, jauku, gudru, elegantu un skaistu. Viņa
mākot izskatīties moderni. Skolēni savu audzinātāju
pielīdzina mammai. Skolotājai patīkot puķes, smaržas
un smaidīgi bērni, pucēšanās un palīdzēšana citiem.
Prieku sagādā braukšana ar automašīnu un skatīšanās
laukā pa klases logu Dārza ielā, vērojot rudens norises
dabā. Mazie savai audzinātājai novēl paklausīgus
skolēnus, veiksmi un smaidu. Vēl skolotājai būt
laimīgai.

Skolotājs ir cilvēks, kurš ieņem neaizvietojamu lomu
skolēnu dzīvēs un atmiņās. Visos laikmetos ir bijuši
zinību sniedzēji, atbalstītāji, ceļa rādītāji. Sabiedrība
vēsturiski ir centusies pieprasīt ideālo. Skolotājam gan
kā cilvēkam - personībai, gan kā savas jomas
profesionālim, ir izvirzītas augstas prasības. Iepazīsim
Smiltenes vidusskolas skolotājus!

PLĀNOTIE PASĀKUMI 1.- 4.KLASĒM
7.11.2016.-11.11.2016. EKO skolas rīcības dienas.
10.11.2016. Mārtiņdienas tirdziņš Dakteru ielas namā.
10.11.2016. Mārtiņdienas ķekatas Rīgas ielas namā.
11.11.2016. Gaismas ceļš.
16.11.2016. Latvijas dzimšanas dienas svinības Dakteru
ielas namā.
17.11.2016. Latvijas dzimšanas dienas svinības Rīgas
ielas namā.
16.12.2016. Sākumskolas Ziemassvētki Smiltenes
pilsētas Kultūras centrā kopā ar vecākiem (Dakteru un
Dārza iela).
21.12.2016. Sākumskolas Ziemassvētki kopā ar
vecākiem Rīgas ielas namā.

SKOLOTĀJA VIJA SOKOLOVA
Vija strādā par skolotāju 35 gadus, bet šajā
profesijā ir no 12 gadu vecuma. Viņa ir pirmsskolas
audzināšanas metodiķe un pedagoģijas/psiholoģijas
pasniedzēja; sākumskolas skolotāja; vizuālās
mākslas skolotāja 5.-6.klasēm; EKO skolas
koordinatore. Vijai ir profesionālais maģistra grāds
pedagoģijā. Izglītība iegūta Rīgas pedagoģiskajā
skolā, beigusi V. Lāča Valsts pedagoģisko institūtu,
LU PPMF.
Skolas laikā pa vasarām Vija strādāja bērnudārzā.
Izvēlēties skolotājas profesiju viņu iedvesmoja
audzinātāja Elza Cāle. Vija: „Daudz mācījos no
savas bērnudārza audzinātājas, kā pareizāk strādāt ar
bērniem. Reizēm arī kļūdījos. Viņa man izskaidroja,
kā pareizāk rīkoties. Es vienmēr zināju, ka strādāšu
ar bērniem.” Skolotāja Vija ir smilteniete vairākās
paaudzēs. Beigusi Smiltenes vidusskolu. Vija:
„Lepojos ar to, ka šo skolu beidza mana mamma, es,
arī mani bērni.” Skolas gados Vija piedalījusies
orientēšanās pulciņā, ar kori dziedājusi Dziesmu un
deju svētkos Rīgā. Mīļākie mācību priekšmeti bijuši
ģeogrāfija, sports, mūzika.
Vija domā, ka „skolotājas darbs ir interesants,
vienmēr kaut kas jauns, daudz brīvā laika aizņem
domas par darbu”. Vija gūst iedvesmu un spēku,
strādājot piemājas dārzā. Prieks ir par sakoptu
apkārtni, skaisti uzziedējušām puķēm. Vija:
„Vislabāk es jūtos, mežā sēņojot, strādājot mežā, ja
jāgatavo malka.” Spēku dod bērni un trīs jaukie
mazbērni. Vija ir pateicīga kolēģiem: „Paldies, ka
Jūs esat, mani labie un sirsnīgie kolēģi!”
Skolēni Viju raksturo kā mīlīgu, jauku, foršu,
labu, sirsnīgu, draudzīgu, gudru un jautru ideālo
skolotāju. Viņai patīk smaržīgas puķes, pārsteigumi
un bērni. Priecē, ja skolēni labi uzvedas, ir klusi un
paklausīgi. Skolotāja ikdienā „taisa darbiņus un
paraksta dokumentus, iet e-klasē, liek rakstīt, datorā
kārto lietas, taisa ekskursijas”. Skolēni savai
audzinātājai novēl būt laimīgai, priecīgai. Lai viņai
„labi iet dzīvē”. Skolēni vēlas, lai visu laiku Vija
paliek viņu skolotāja.

