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Tuvojas Ziemassvētki. Gaišums pasauli ietin siltā
villainē, sirdīs ieskandinādams apcerīgas domas. Cilvēki
vēlas, lai ir miers un visapkārt mājo saticība. Lai arī
mūsu dvēselēs mājotu gaišas domas, dalīsimies ar sirds
siltumu un mīlestību!
Uzsniegot pirmajam sniegam, skolēni sāk ilgoties
pēc Ziemassvētkiem. Ar nepacietību tiek gaidīts svētku
vakars ar ģimeni, egles rotāšana, dāvanu saņemšana.
Cītīgi tiek rakstītas vēstules Ziemsvētku vecītim. Lūk,
kāda bērna sapnis, kas atklāj ilgas būt kopā ar ģimeni:
„Tonakt spīdēja apaļš mēness un debesīs rotājās
zvaigžņu tūkstoši. Bet mēs ar brāli, māsu, mammu un
tēti tam visam pa vidu. Pāri sniegotiem laukiem ar
ragaviņām mēs traucāmies bezgalīgās tālēs, un es biju
laimīgs! Mēs devāmies uz mežu pušķot svētku eglīti...”
Kāds cits skolēns raksta Ziemassvētku vecītim:
„Pirms lasi šo vēstuli tālāk, pasmaidi! Šogad es vēlos
lūgt Tev prieku. Ne tikai man, bet visai skolai. Skola ir kā
zvaigzne ar daudziem stariem. Nepietiek tikai ar vienu,
lai tā mirdzētu. Ir jāspīd visiem, tikai tad tā parāda savu
īsto spožumu!”
Smiltenes vidusskolā Jaunā gada sapņi ir ne tikai
skolēniem, bet arī skolotājiem. Lai tiem izaugtu spārni, ir
jātic! Ir Ziemsvētku laiks. Ikviens alkst piedzīvot
brīnumu. Tikai dažkārt piemirstam, ka patiesais
brīnums mīt mūsu sirdīs. Novēlam, lai Jūs ļautu
bezgalīgam priekam iemājot jūsmājās. Lai neaizmirstam
vienkāršo ikdienas mirkļu brīnumaino spēku. Vēlam
svētīgus, siltus Ziemassvētkus un veiksmes piepildītu
Jauno gadu! Ticiet brīnumiem, un sapņi kļūs par
īstenību!
Ilva Dūmiņa

Aiz loga, ietinies sarmā,
Mieg vientulīgs sils.
Pār zemi nāk
Ziemsvētku vakars
Zvaigžņoti zils...

SMILTENES VIDUSSKOLA
ZIEMASSVĒTKU GAIDĀS
Pēc rudens brīvdienām Smiltenes vidusskolā atsākās
jauns darba cēliens. Sākumskolas skolēni aktīvi iesaistījās
mācību darbā un skolas pasākumos. Tāpat kā līdz šim
Rīgas ielā, arī Dakteru un Dārza ielas namos no novembra
skolēniem pieejams vizuālās mākslas pulciņš, kas dod
iespēju sevi radoši, mākslinieciski apliecināt. Skolēni dzied
korī, ansambļos un iesaistās EKO skolas aktivitātēs.
10.novembrī Smiltenes vidusskolā skanīgi un garšīgi
tika svinēta Mārtiņdiena. Rīgas ielas namā rīts iesākās ar
tradicionālo ķekatu gājienu, kura laikā maskās tērpti
pirmklasnieki, jautri dziedot, apciemoja pārējos skolēnus,
radīdami svētku noskaņu. Savukārt, Dakteru ielā 3.un 4.
klases skolēni kopā ar draugiem no 5.klases piedalījās
Mārtiņdienas tirdziņā. Uz pasākumu kuplā skaitā atbalstīt
bērnus bija ieradušies vecāki, vecvecāki, skolotāji, brāļi un
māsas. Iepirkt garšīgus, smaržīgus kārumus un citas
noderīgas lietas ieradās pārējie skolas biedri un skolotāji no
Dārza un Dakteru ielas namiem.
Patriotiskus mirkļus visi kopā piedzīvojām Lāčplēša
dienai veltītā akcijā „Gaismas ceļš”, pie skolas ēkām
iededzot skolēnu izdekorētas sveces. Latvijas dzimšanas
diena Dakteru un Dārza ielas namos tika atzīmēta jau
16.novembra rītā. Pēc patriotiskā gaisotnē aizvadītas
klases stundas, sākumskolas bērni pulcējās zālē, lai
godinātu Latviju. Ar dziesmām, muzicēšanu un dzejoļu
deklamēšanu izskanēja mazo sveiciens mūsu valstij.
Savukārt Rīgas ielas namā patriotiski iesākās 17.novembra
rīts. Skolas zālē, kuru rotāja bērnu zīmējumi, visi tika
pulcināti uz svinīgu līniju. Pēc tās ar lielu ieinteresētību un
azartu skolēni piedalījās erudīcijas spēlē “Es mīlu Tevi,
Latvija”. Skolēni aktīvi minēja un aizrautīgi dziedāja
dziesmas, pārbaudīja savas zināšanas kino pasaulē un
atbildēja uz dažādiem jautājumiem par mūsu valsti.
Ozolzīļu vākšanā ieguldītais darbs nesis augļus.
Saņemtas labas ziņas no Rīgas Zooloģiskā dārza. Visiem
„Zoozīļuka” akcijas dalībniekiem piešķirta 50% atlaide
ieejas biļetēm zoodārzā.
Skolotāji aktīvi darbojas un rosina skolēnus iesaistīties
ne tikai mācību darbā, bet arī ārpusklases aktivitātēs, lai
sākumskolēni produktīvi pavadītu brīvo laiku. Skolēni
turpina gatavoties gada gaišākajiem svētkiem un gaida
ciemos Ziemassvētku vecīti! Ir brīnumu laiks!

LOGOPĒDS SMILTENES VIDUSSKOLĀ
Logopēds strādā pamatā ar 1.–4. klašu
skolēniem lasīšanas, rakstīšanas traucējumu
korekcijai. 2016./2017.m.g. logopēdijas nodarbības
Dakteru ielā apmeklē 43 skolēni, mācību gada
1.semestrī traucējumi pilnībā novērsti 8 skolēniem.
Rīgas ielā nodarbības apmeklē 26 skolēni.
Logopēds kopā ar skolas psiholoģi piedalās nākamo
pirmklasnieku t.s. „Iepazīšanās nodarbībās”, kur
novēro viņu gatavību mācībām skolā, uzvedības
paradumus,
valodas
attīstību,
konstatē
nepieciešamos uzlabojumus, sadarbojas ar nākamo
skolēnu vecākiem un skolotājiem.
Ārija Baumane: „Nodarbības notiek individuāli un
atsevišķās grupās (4 bērni) logopēda kabinetā. Tiek
izmantots daudzveidīgs metodisko materiālu klāsts,
kā arī spēles un rotaļas. Sākot strādāt ar skolas
vecuma bērniem, es saskaros ar sekām, kas
nepadodas ātrai un pilnīgai korekcijai. Jo agrāk tiek
pamanīta problēma un ar to tiek strādāts, jo
iespējama veiksmīgāka habilitācija. Vispateicīgākais
valodas korekcijai ir bērna agrīnais vecums. Runa
tiešā veidā ietekmē bērna domāšanu. Traucēta runa,
diemžēl, neizbēgami pasliktinās bērna sekmes
skolā, spēju komunicēt ar vienaudžiem. Logopēds
vienmēr varēs objektīvi novērtēt situāciju un dot
padomu,
kā
attiecīgajā
brīdī
rīkoties.
Nepieciešamības gadījumā, protams, labākais
risinājums ir runas terapijas kurss pie logopēda, kas
absolūtā vairākumā gadījumu sniedz gaidītos
rezultātus. Decembrī pirmklasniekiem tiek veikta
lasītprasmes pārbaude pēc pasaulē atzīta agrīnās
lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next testa.”
Mirdza Pīterniece: „Aktīvi strādāju ar Rīgas ielas
skolēniem. Vairāk gribētos vecāku ieinteresētību
problēmu risināšanā.”
Ar skolas logopēdi Āriju Baumani vecāki var
konsultēties katru pirmdienu 8.00 Dakteru ielā 27,
34.kabinetā.
Ar skolas logopēdi Mirdzu Pīternieci vecāki var
konsultēties darba dienās no 11:40 līdz 14:30 Rīgas
ielā 16c, 31.kabinetā.

SKOLOTĀJA LĪGA OSMA
Līga ir sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt informātiku.
Ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā. Līga atceras: „9.klasē
audzinātāja Ligita Blīgzna teica, ka piemērotākā profesija man būtu
skolotāja. Tajā brīdī nepiekritu, bet vēlāk manas domas mainījās. Caur
RPIVA organizēto konkursu „Es būšu skolotājs” jau 12.klases pavasarī
biju iestājusies augstskolā un, izejot pirmās prakses, sapratu, ka būt
skolotājai ir mans aicinājums.”
Līga bērnību pavadījusi vecāku mājās Brantu pagastā. No 3 gadu
vecuma apmeklējusi bērnudārzu „Zemenīte”. Līga: „Tā kā man ar
brāļiem ir liela gadu starpība (10 un 12 gadi), bērnībā biju luteklīte. Lai
gan biju „meitiņa peciņa”, lieliski zināju, ko nozīmē dzīvot un strādāt
laukos. Vasaras tika pavadītas siena pļavā un biešu dārzā. Tomēr tajā
bija arī jautrība, piemēram, vizināšanās uz sienas kravas no pļavas līdz
šķūnim.” Līga bija godīga meitene, nevienu nedarbu neatceras. Skolas
gaitas uzsāka 6 gadu vecumā Smiltenes vidusskolas 1.d klasē.
„Interesanti, ka šogad esmu audzinātāja Smiltenes vidusskolas 1.d
klasei!” secina Līga. Skolā iet viņai patika. Mīļākie mācību priekšmeti:
sports, mūzika. Līga apmeklēja Smiltenes mūzikas skolu. Viņasprāt,
lielākais pārdzīvojums bija pirmais divnieks diktātā. Vēl šodien viņa
atceras, kā to raudādama rādījusi vecākiem. Pamatskolā Līga bija
aktīva, organizēja klases vakarus, piedalījās skolas pasākumos.
Vidusskolā viņa iesaistījās skolas pašpārvaldē, atbildēja par pasākumu
organizēšanu un norisi.
Mācoties Rīgā, Līga praksi izgāja Smiltenē pie skolotājas Vijas
Sokolovas. Līga: „Vija ir lieliska prakses vadītāja. Arī tagad darbā nereti
atceros viņas dotos padomus.” Savas darba gaitas uzsāka kā
pirmsskolas izglītības skolotāja. Līgai nešķiet, ka pagājuši jau 12 gadi
un viņas 1.skolēni šogad beigs vidusskolu. Līga saka: „Būt skolotājai
nav tikai darbs, tā ir mana sirdslieta. Bērnu smaids, prieks par paveikto
ir tas, kas mani iedvesmo. Man patīk būt klases audzinātājai, dzirdēt
bērnu čalas un smieklus. Labprāt esmu ne tikai pieaugušais - skolotājs,
bet arī draugs un palīgs. Varu uzmundrināt, ja vajag arī kādu asaru
notraust no mazā vaiga, kā arī varu dejot un smieties kopā ar bērniem.”
Līga: „Ziemassvētki ir brīnumu laiks! Kopš pati esmu māmiņa,
Ziemassvētku gaidīšanai pievēršu lielāku uzmanību. Jau no pirmās
Adventes kopā ar meitiņām gaidām rūķīti, cepam piparkūkas, rotājam
eglīti. Bērni ir tie, kas pieaugušajiem liek atrauties no ikdienas darbiem
un ticēt vai radīt brīnumus. Šogad rūķītis apciemo arī manas klases
skolēnus. Neviltots ir bērnu prieks, katru rītu pieejot pie Ziemassvētku
zeķītes. Ieraugot mirdzumu bērnu acīs, es saprotu, cik maz vajag, lai
radītu brīnumu. Es novēlu ikvienam noticēt Ziemassvētku brīnumam, jo
brīnumi notiek, ja vien tiem tic!”
Skolēni saka, ka Līga ir mīļa, kārtīga, labi uzvedas, ir izpalīdzīga.
Viņai garšo āboli un šokolāde. Skolēni audzinātājai vēl laimi, prieku,
mīlestību, labu Ziemassvētku dienu. Mazie saka: „Lai audzinātājai
izdodas mūs pārsteigt!” Ziemsvētku vecītis Līgai atnesīšot krelles,
kucēnu, zelta auskarus, rozes, gredzenu, basketbola bumbu, kaķēnu,
šokolādi, kleitu.

PLĀNOTIE PASĀKUMI 1.- 4.KLASĒM
16.01.2017. Radošas EKO darbnīcas
sākumskolas skolotājiem.
20.01.2017. Barikāžu atceres diena
Smiltenes vidusskolā.
10.02.2017. 100 dienas pirmajā klasē
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
10.03.2017. Sportiskas aktivitātes
sākumskolas skolēniem.

SKOLOTĀJA REGĪNA ZARIŅA
Regīna ir pamatskolas skolotāja ar ievērojamu pieredzi
darbā. Viņa skolā strādā jau 40 gadus. Skolotāja dzimusi
Apē. Viņas vēstures skolotājs sacerējis dzejoli par dzimto
vietu, kas atspoguļo Regīnas bērnības izjūtas.
Eju es pa klusām ielām,
Un uz katra soļa
Kā no senām, tālām dienām
Bērnība man pretī nāk.
Ape, dzimtā, sirdī Tu man kļautā
Pilsētiņa maziņā,
Zaļiem mežiem Tu un druvām skauta,
Ape mana mīļotā.
Bērnību Regīna raksturo kā mīļuma, sirsnības apņemtu
laika posmu. Skolotāja dalās atmiņās: „Par mani un māsu
ļoti rūpējās vecāki. Spēlējāmies ar latviešu, krievu, igauņu
bērniem. Daudz laika aizņēma rokasbumbas treniņi.”
Regīnas bērnībā bijušas skolas formas: svētkos balts
priekšauts, ikdienā – melns. Atmiņās palicis Žetonu vakars,
kurā ar klasi spēlēta luga „Palmas zaļo vienmēr”. Regīnai
skolā patika matemātika un latviešu valoda, bet nepatika
ķīmija. Atmiņās palikusi matemātikas skolotāja, kura spējusi
ne tikai labi izskaidrot mācību saturu, bet arī bijusi cilvēcīga.
Regīna saka: „Priekšstats, ka matemātiķi ir „sausiņi”,
neatbilst patiesībai”.
Regīna uzskata, ka „skolotājs ir cilvēks, kurš jebkurā
situācijā centīsies saprast savus skolēnus un mācību saturu
izskaidros „saprotamā valodā””. Izvēlēties skolotājas
profesiju viņu iedvesmoja krustmāte. Regīnai vienmēr
paticis vērot, kā viņa strādājusi ar bērniem.
Skolotājai ikdienā spēku dod labas grāmatas, iedvesmo
tikšanās ar draugiem. Prieku sagādā mazbērni un mūzika.
Domājot par Ziemassvētku tuvošanos, Regīna atklāj:
„Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Tas ir ģimenes kopā būšanas
laiks.” Viņa novēl ikvienam, lai „apņemšanās, saņemšanās
un griba būt veiksmīgam ir katra darbības moto!” Regīna
saka: „Ticu Ziemassvētku brīnumiem, jo ticēt un gaidīt to ir
brīnišķīgi!”
Ieklausies brīnumā, ieklausies!
Pazudis nav tas nekur!
Zvaigžņotu taku šovakar
Viņš uz pleca Tev tur!
Regīnas skolēni audzinātājai vēl vienmēr būt priecīgai
un veselai. „Lai daudz dzer sīrupu!” Bērni vēl skolotājai
palikt tikpat jautrai, foršai, izturīgai, pacietīgai, mīļai, stingrai.
„Lai audzinātāja ir atpūtusies, un Ziemsvētku vecītis viņai
atnes grāmatu, pildspalvu, dzīvu pūci kā Harijā Poterā un
visas tās lietas, ko viņai pašai gribas.”

