
12 www.aluksniesiem.lv 
2018. gada 21.decembris

Svētki tuvojas!

Ir pagājis tikai mēnesis, kad atzī-
mējām savas valsts skaisto jubi-
leju, un tepat, tepat jau drīz Zie-

massvētki un arī Jaungads klauvē 
pie sliekšņa.

Tā no svētkiem līdz svētkiem 
mēs katrs esam savā ikdienas steigā, 
darbos, pienākumos. Bet skaistākais 
jau ir pats svētku gaidīšanas laiks… 
Laiks, kad pārdomā, kā tiks svinētas 
šīs dienas, kad atmiņās tiek atsauk-
tas iepriekšējās reizes, kad domāts 
par līdzcilvēku iepriecināšanu.

Laikā ap gadumiju bieži ir skum-
jas jeb nostalģiskas jūtas par pagāju-
šo, tomēr tas ir arī laiks ar jauniem 
mērķiem, jaunu apņemšanos. 

Šajā gadā Alūksnes novada vi-
dusskolā ir notikušas lielas pārmai-
ņas. Ir renovētas telpas – gan elek-
troinstalācija, gan pārmaiņas apku-
res sistēmā, gan kosmētiskais re-
monts. No jauna ir ievilkta 

ventilācijas sistēma. Procesā ir dato-
ru nomaiņa, un drīzumā gaidām 
jaunos solus un krēslus, katrā mācī-
bu telpā ekrānu uzstādīšanu. Tā ir 
lieliska dāvana ne tikai pašreizējiem 
skolēniem un skolotājiem, bet arī 
absolventiem, bijušajiem darbinie-
kiem, kuri visi mīļi tiks gaidīti 2019.
gada 2.februārī, kad skola kā mācī-
bu iestāde atzīmēs savu 80. dzimša-
nas dienu. Skolai gadu gaitā ir mai-
nījušies dažādi nosaukumi, pirms 7 
gadiem tika pievienota vakarskola, 
līdz ar to gan bijušo darbinieku, 
gan absolventu ir krietns pulciņš. 
2.februārī pulksten 12.00 tiksies 
skolotāji, tehniskie darbinieki un 
viesi, bet pulksten 16.00 - absolven-
ti.

Šogad Latvijas skolās tika uzsākts 
brīnišķīgs projekts “Skolas soma”, 
kurā katram skolēnam ir iespēja ap-
meklēt kādu kultūras pasākumu. 
Mums, alūksniešiem, ir bezgala vei-
cies, jo tepat ir skaists Kultūras 
cents, kur plāno un notiek augstvēr-
tīgi pasākumi. Ir muzeji ar intere-
santām izstādēm un vērtīgām no-
darbībām.

Jau vairākus gadus ar laikraksta 
“Alūksnes Ziņas” starpniecību mēs 
stāstījām par dažādiem notikumiem 
skolā, izglītībā. Ļoti ceru, ka arī 
turpmāk būs šāda iespēja.

Paldies visiem par sadarbību, 
konstruktīviem ieteikumiem, palī-
dzību un atbalstu! Lai veiksmīgs un 
darbīgs jaunais gads!

 
— Alūksnes novada vidusskolas  

direktore Ilze Līviņa

Starptautiskā  
sadarbība
Augustā apstiprināja “eTwin-
ning” projektu „Let’s celebra-
te 100th Latvia Independence 
Anniversary - greeting cards” 
(„Svinēsim Latvijas neatkarī-
bas 100.gadadienu – apsvei-
kuma kartītes”). Pirmā sadar-
bības valsts bija Polija. Skolo-
tāja Agnieška no Polijas 
pilsētas Opoles sadarbojās ar 
Alūksnes novada vidusskolas 
skolēniem arī iepriekšējā 
mācību gadā. Sadarbība bija 
veiksmīga, tādēļ nolēmām arī 
šajā mācību gadā to turpināt.

Apmeklējot “eTwinning” kursus 
Briselē, vairāki skolotāji no citām val-
stīm izteica vēlmi iesaistīties šī pro-
jekta īstenošanā. Skolotājas no Kipras 
un Polijas aktīvi iesūtīja apsveikuma 

kartītes uz Latvijas simtgadi. Abas 
skolotājas paspēja savu skolēnu ap-
sveikumus iesūtīt līdz 18.novembrim. 
Pārsteidzoši, ka skolotāja un skolēni 
no Kipras iesūtīja apsveikuma kartī-
tes latviešu un krievu valodā. Šie sko-
lēni bija ļoti pacentušies mūs ieprieci-
nāt valsts svētkos, kas mūs patīkami 
pārsteidza. 

Mūsu nākamais solis ir iepriecināt 
arī viņus. Ar skolēniem aktīvi gatavo-
jam Ziemassvētku apsveikumus, sa-
gādāsim aprakstus par Alūksnes ie-
vērojamākajām vietām un turpinā-
sim meklēt sadarbības iespējas ar šīm 
un citām skolotājām no dažādām 
valstīm.

— Projekta koordinatore skolā  
Karina Semjonova

Programmēšanas 
un matemātikas 
aktivitātes
Šogad jau trešo gadu Vents-
pilī notika konkurss “Vents-
pils IT challenge”, kurā varēja 
piedalīties 1.-12.klašu skolē-
nu komandas no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas. 

Konkurss skolēnus aicina sacens-
ties un pierādīt savas prasmes radošā 
tehnoloģiju pielietošanā. Tas norisi-
nās divās kārtās - neklātienes kārtā, 
kurā komandas aicinātas veikt mājas-
darbu, kas atšķiras katrai vecuma 
grupai. Labākās komandas tika aici-
nātas uz Ventspili sacensties lielajā fi-
nālā, baudīt Ventspils viesmīlību un 
dibināt jaunus kontaktus, kā arī gūt 
neaizmirstamus piedzīvojumus. 

Vecākie skolēni Ventspilī ieradās 
jau dienu agrāk par mazajiem, iepazi-
nās, veidoja starptautiskas komandas 
un veica dažādus uzdevumus.

Konkursā bija iespējams pieteikt 
komandu kādā no četrām vecuma 
grupām: A (1.-3.klase), B (4.-6.klase), 
C (7.-9.klase) un D (10.-12.klase). 
Katrā komandā startēja trīs skolēni 
un viens skolotājs vai konsultants. 
Alūksnes novada vidusskolas ko-
manda “Krijāra” (Ralfs Bondars, Jānis 
Platačs, Marta Bondare) ieguva ie-
spēju piedalīties finālā 1.-3.klašu gru-
pā, bet komanda “Trīs ninjas” (Ri-
hards Ozoliņš, Deivids Borenkovs, 
Arvils Čečiņš) – 4.-6.klašu grupā.

Konkursa neklātienes kārtā 1.-3.
klašu grupai bija jāveic uzdevums 
“Scratch” vidē. Komanda veidoja dar-
bu, kurā, pielietojot savas program-
mēšanas prasmes, ar gariņu palīdzību 
iepazīstināja ar svarīgāko un intere-
santāko savā klasē. 4.-6.klašu grupas 
uzdevums bija izveidot video vai ani-
māciju, kurā vajadzēja izskaidrot, kā, 
izmantojot tehnoloģijas, varētu parā-
dīt vai izskaidrot savas skolas vēsturi. 

Konkursa finālā komandas veica 
citus uzdevumus un guva pieredzi, 
gan darbojoties jau zināmās prog-
rammēšanas vidēs, gan iepazīstot 
jaunas tehnoloģiju iespējas.

Konkursu “Ventspils IT izaicinā-
jums 2018” organizē Ventspils Digi-
tālais centrs un Ventspils pilsētas do-
me sadarbībā ar Ventspils pilsētas 
domes Izglītības pārvaldi, Ventspils 
Augstskolas un Ventspils pedagogu 
pārstāvjiem. Tāpat konkursa organi-
zēšanā piedalās Lietuvas partneri 
„Network of innovative informal 

education for youth (INPUT)” un 
Igaunijas partneri „Information Te-
chnology Doundation for Education 
(HITSA)”.

Alūksnes novada vidusskola jau 
vairākus gadus organizē un piedalās 
dažādos programmēšanas dienas pa-
sākumos. Šajā gadā sākumskolas bēr-
ni apguva pamatiemaņas program-
mēšanas vidē “https://www.tynker.
com/”, 4.klases komanda (Deivids 
Borenkovs, Lauris Luguzis, Arvils 
Čečiņš) piedalījās “Minecraft” sacen-
sībās par tēmu „Kad pagātne satiekas 
ar nākotni“, kurā bija aicināti piedalī-
ties skolēni, lai veidotu un būvētu in-
teresantas un iedvesmojošas Latvijas 
kultūras mantojuma daļas. Koman-
das darbā, veidojot Alūksnes skaistā-
kās vēstures un kultūras vietas, iesais-
tījās arī citu klašu skolēni: Māris Ba-
landis, Oļegs Prostjakovs, Niks Giba-
la, Everts Dzelzskalējs-Kalējs. Lielāko 
klašu skolēni, skolotāji un vecāki va-
rēja piedalīties īpašā Latvijas simtga-
des programmēšanas stundā 

“https://100gadesstunda.lv/”.
Šogad pirmo reizi mēs piedalījā-

mies 8. Vispasaules reizināšanas die-
nas pasākumos. Skolēniem bija ie-
spēja risināt dažādus uzdevumus, 
aktualizējot savas prasmes reizināša-
nas tabulas labākā apguvē. No Latvi-
jas piedalījās 6 skolas, bet pavisam 
šogad iesaistījušās 4579 skolas no vi-
sas pasaules.

Šobrīd esam uzsākuši dalību kon-
kursā/sacensībās “Rēķini galvā 
2018-2019”, kurā skolēni piedalās trīs 
neklātienes kārtās, bet pavasarī 14 la-
bākie no katras vecuma grupas dosies 
uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas finālā. 
Līdztekus Latvijas konkursam 
Alūksnes novada vidusskolā jau di-
vus gadus ir norisinājies “Galvas rēķi-
nu” konkurss, kurā piedalās Alūksnes 
un Apes novada skolu skolēni ar 
mērķi uzlabot savas prasmes mate-
mātikā. 

— Matemātikas skolotāja  
Līga Krūmiņa
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