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Akcija turpinās!

Turpinās vecāku padomes izsludinātā akcija par interaktīvās
tāfeles ActivBoard 387Pro iegādi. Tā maksā 989LVL. It kā liela
summa, bet, ja katra no 316 skolēnu ģimenēm un katrs no1236
absolventiem ziedo 1LVL, tad sanāk krietni vairāk.
Līdz 10.aprīlim naudu ziedojuši jau 27 atbalstītāji. Ziedotā
summa 107LVL.
Naudu ziedot var gan ziedojumu lādītē pie skolas dežurantes,
gan ieskaitot ziedojumu kontā:
Saldus pagasta pārvalde
Reģ.Nr.LV90000013254
Banka Swedbank AS
Konts LV10HABA0551017979369
Kods HABALV22
Norāde: Interaktīvā tāfele DV
Vairāk par akciju, par iespējamajām nodokļu atlaidēm,
ziedotāju sarakstu lasiet skolas mājas lapā www.druva.lv! Tur
varat noskatīties arī videofilmiņu.
Atbalstīsim labas idejas un darbus!
Vecāku padome

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos,
skatēs
Pavasaris kavējas mūs iepriecināt ar plaukstošiem
pumpuriem un putnu dziesmām, taču ir atnācis ar jauniem mūsu
skolas skolēnu sasniegumiem dažādās jomās!
Kurzemes novada skatuves runas konkursā 1. pakāpe
K. Daubarim (sk. L. Kaļišuka).
Skatuves runas konkursa novada kārtas finālā 1. pakāpe
K. Daubarim un G. Zadovskim (sk. L. Kaļišuka), E. Lācei (sk.
I. Koreņika), Dž. Jaunbrālim (sk. I. Zālīte).
Ģeogrāfijas 30. valsts olimpiādē piedalījās K. Korotkijs un
G. Zadovskis (sk. J. Levics)
15. Latvijas teātra sporta finālturnīrā 3. vieta 6.-7. klases
komandai- B. Dīriņa, L. Hmeļņicka, K. Roba, I. Strakšs, E. Špade,
E. Vilne, E. Hremenkina. Arī vidusskolas komandai 3. vietaA. Teiha, P. Anšics, D. Egle, I. Lapčinskis, Z. Mazdrēvics,
A. Štrāls (sk. I. Vēja). Kurzemes reģionālajā teātra sporta
pusfinālā abām komandām 1. pakāpe.
Katru gadu 2. semestrī 11. klases skolēni aizstāv zinātniski
pētnieciskos darbus. Novadā tika aizstāvēti 16 pētnieciskie darbi,
no kuriem 11 darbu autori veiksmīgi aizstāvēja savus ZPD
Kurzemes reģiona konferencē. Savukārt 6 darbu autori tika
izvirzīti uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci.
Kurzemes reģiona 4. zinātniski pētniecisko darbu
konferencē 1. pakāpi ieguva L. Pole (sk. L. Liepa), P. Daukšis,
M. Kazakevičs (sk. S. Beļkevičs), D. Egle (sk. N. Svētiņš). 2.
pakāpe M. Rorbahai (sk. S. Burve). 3. pakāpe- Ž. Kiseļevai (sk.
S. Burve), P. Anšicam, E. Stepiņai (sk. I. Zīrupa), A. Grīnblatei
(sk. Dž. Rubule). Pateicības par piedalīšanos saņēma A. Tīsa
(sk. Z. Sileviča), D. Račkova, A. Raudone (sk. D. Lāva),
N. Žentiņa (sk. I. Kļava).
ZPD konferencē novadā 1. pakāpe Ž. Kiseļevai, M. Rorbahai,
E. Stepiņai, N. Žentiņai, D. Eglem. 2. pakāpe P. Anšicam,
P. Daukšim, M Kazakevičam., A. Tīsai, D. Račkovai,
A. Raudonei. 3. pakāpe- L. Polei, A. Grīnblatei. K. Svilānei.
Piedalījās E. Gruze (sk. S. Burve), M. Circene (sk. E. Rožkova),
A. Štrāls (sk. S. Ķeire), L. Andersone (sk. I. Role).
Uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci tika izvirzīti:
L. Pole (sk. L. Liepa), P. Anšics (sk. I. Zīrupa), E. Stepiņa (sk.
I. Zīrupa), P. Daukšis, M. Kazakevičs (sk. S. Beļkevičs),
A. Grīnblate (sk. Dž. Rubule), D. Egle (sk. N. Svētiņš).
1.pakāpe starpnovadu un arī Kurzemes reģiona koru
konkursā „Dziesmai būt” meiteņu korim „Mēs” (diriģente
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S. Snipke, koncertmeistars Z. Turss). D Aleksandrova.,
K. Blumberga, S. Pavlova, A. Sleže, J. Šeibaka, M. Braznovska,
A. Ķēniņa, I. Mazdrēvica, R. Roze, E. Špade, B. Dīriņa,
A. Borisēviča, L. Kvetkauska, K. Melbārde, S. Rudaka, S. Aurīte,
E. Kaunese, A. Balandīna, M. Kronberga, K. Roba, E. Vilne,
L. Hmeļņicka, E. Roga, K. Stengreviča, S. Ančevska, I. Ozoliņa,
J. Ševele, L. Vištarte, M. Zunde, L. Matule, L. Oliņa,
K. Šreitmane, L. Šilke, P. Demitere, E. Hremenkina,
D. Muižniece, K. Skurule, K. Aploka, R. Arāja, L. Ķeire,
A. Vīgante, K. Šreitmane, E. Lāce, A. Ose. Koncertu kuplināja
solisti G. Zadovskis, E. Pavārs, J. Kazradzis.
Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
piedalījās K. Ķuzis (sk. A. Ozolnieks).
9. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „GAISS” ir
uzaicināti piedalīties J. Šeibaks un Mārcis Ozoliņš (sk.
A. Ozolnieks).
Mājturības konkursā piedalījās S.Plāce (sk. Z. Sileviča).
Kombinētajā sākumskolas olimpiādē 1. vieta Akselam
Baltiņam (sk. I. Zālīte). Piedalījās E. Ozola (sk. Dz. Januze),
K. Ziņģe (sk. Z. Sileviča), R. Liepa (sk. R. Markevica), E. Baltiņa
(sk. I. Otto)
Starpnovadu informātikas olimpiādē, kura notika Druvas
vidusskolā, 1. vieta L. Šilkei, 2. vieta J.Sproģim, piedalījās
D. Rokols (sk. N. Svētiņš).
Starpnovadu krievu valodas olimpiādē 2. vieta
L. Šķirmantei, atzinība A.Pikurai, piedalījās L. Hremenkins,
J. Ševele (sk. E. Rožkova).
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē
3. vieta L. Šilkei (sk. S. Blūma), atzinība L. Hmeļņickai (sk.
S. Blūma), piedalījās M. Kaļišuks, J. Šeibaka, L. Oliņa (sk.
I. Koreņika), E. Špade, R. Roze (S. Blūma), P. Demitere,
E. Hremenkina (sk. D. Tursa).
Kuldīgas novada erudītu konkursā "Aso prātu cīņa" 2.
vietu ieguva A. Štrāls, P. Anšics, Z. Mazdrēvics, L. Pole,
K. Svilāne.
Saldus novada sacensībās volejbolā 1. vieta meiteņu
komandai- N. Žentiņa, K. Bite, R. Ansonska, A. Ļutkus, A. Vītola,
E. Stromčinska, I. Jonase, E. Stepiņa (sk. Z. Zeps). Savukārt
puišu komandai 2. vieta- P. Daukšis, E. Kravinskis,
M. Kazakevičs, R. Fridrihsons, K. Grāvelis, M. Landmanis,
R. Eversons, E. Leinarts (sk. Z. Zeps).
Lai pavasarīgs dzīvesprieks un enerģija!
Direktora vietniece Laine Liepa

Sākumskolas pētnieciskie darbi
Noslēgusies pētniecisko darbu rakstīšana un aizstāvēšana
sākumskolas posmā.
2.klases skolēni pētniecisko darbu veica pirmo reizi. Klasei
bija viena kopīga tēma: Vulkāna modeļa izgatavošana. Tika
izgatavoti 3 dažādi vulkānu modeļi, ar kuru palīdzību varēja
novērot mākslīgus vulkānu izvirdumus.
4. klases skolēni brīvi izvēlējās savas pētījumu tēmas, veica
un pierakstīja dažādus eksperimentus, audzēja augus, iepazinās
ar bibliotēkas un „Saldus labības” darbību. Skolēniem liels
atbalsts bija vecāki.
2. klases audzinātāja Ilga Otto

INFORMĀCIJAS DIENA TOPOŠAJIEM
PIRMKLASNIEKIEM
20. aprīlī plkst. 10.00 skolā gaidām topošos
pirmklasniekus un viņu vecākus.

Teātra sportisti – trešie valstī!

Mūsu korim 1. pakāpes diploms!

2013. gada 15. martā 10.-11. kl. un 6.kl. teātra sporta
komandas un mūsu trenere Inguna Vēja devāmies uz Dundagu,
kur notika Kurzemes reģionālā teātra sporta skate. Braucām ar
domu piedalīties, nevis katrā ziņā cīnīties tikai par pirmo vietu.
Vēlējāmies no šī pasākuma gūt pēc iespējas vērtīgu pieredzi un
jautrību. Tieši to arī saņēmām - no sacensībām netipiski
draudzīgās gaisotnes un komandu labā snieguma. Improvizācija
aizrāva. Nedomājot par rezultātiem, bijām pat ļoti pārsteigti, kad
uzzinājām - esam ieguvuši 1. vietu un ceļa zīmi uz Iecavu. Tur
22. un 23. martā notika 15. Latvijas teātra sporta finālturnīrs. Šeit
bija jūtams pavisam cits līmenis, un, kāpjot uz skatuves, visiem
spēkiem centāmies turēt līdzi citu sniegumam. Abas komandas
ieguvām 3. vietu valstī!

Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā “Dziesmai būt” mūsu
skolas 5.-9.kl. koris Ieguvis 1. pakāpes diplomu.
Liels paldies Sandrai Snipkei, kura sagatavoja kori un aizveda
līdz nozīmīgajai uzvarai! Protams, liels paldies arī
koncertmeistaram Zigurdam Tursam. Skolotājai Aijai Ellerei un
izpalīgam Uldim Kuģim, kurš palīdzēja bērnus nogādāt Ventspilī!
Liels prieks, ka mūsu koris spēj uzrādīt labus rezultātus un
sasniegt mērķi ar neatlaidīgu darbu, lielu skolotājas entuziasmu
un pacietību!
Puišu partiju dziesmā izpildīja Edgars Pavārs un Jānis
Kazradzis!
Direktora vietnieks Mārtiņš Bergmanis

Pēc mūsu priekšnesuma beigām bija patīkami apzināties, ka
uz skatuves izlikām visu, kas bija mūsu spēkos. Nu, kad šis
nozīmīgais brīdis garām, var atvilkt elpu un izbaudīt citu komandu
improvizācijas prasmes. Sirsnīgi atbalstījām visus kurzemniekus,
lai skatītāju balsojumā viņi iegūtu papildu punktus. Vakarā visi
satikāmies kopējā ballītē, kā arī pašu organizētās spēlēs Iecavas
skolas gaiteņos. Nākamajā dienā pēc superfināla mājās braucām
ar atziņu, ka tā bija lieliska pieredze un neaizmirstams
sadraudzības pasākums. Paldies Druvas vidusskolai un Saldus
BJC par atbalstu! Mēs varam!
11. e klases skolnieks, teātra improvizators Andis Štrāls

Pētnieciskie darbi 8.klasē
Kā jau katru gadu arī šogad mūsu skolas 8.klases skolēni
rakstīja un aizstāvēja savus pētnieciskos darbus, kas aptvēra
visdažādākās tēmas. Komisija noklausījās 17 prezentācijas un
ļoti atzinīgi izteicās par paveikto. Skolēni bija nopietni
pastrādājuši, jo šāda darba veikšana mācību gada laikā papildus
ikdienas stundu darbam prasa daudz laika, uzņēmības un
izturības. Tagad novēlēsim veiksmi tiem, kuru darbi tika izvirzīti
nākošajai atlases kārtai!
Klases audzinātāja Ene Rožkova

„Aprīļa raibumi”
JDK „Puzurs” savu pavasari iesāka 5.aprīlī, kad kopā ar
draugiem no Lutriņiem (JDK „Vilks”), Saldus (TDA „Kursa” un
JDK „Meduslāse”) un Skrundas (JDK " Tikai tā") raiti aizpildīja
Druvas Kultūras nama skatuvi. Koncertu „Aprīļa raibumi”
dzīvīgāku padarīja arī Druvas vidusskolas 1.klases un 2.-3.klases
deju kolektīvi. „Puzuru” ar savu klātbūtni un pāris dejām
iepriecināja arī „Puzura seniori” jeb „Puzuram” uzticīgie studenti,
kuri ar tagadējo dejotāju palīdzību spēja pēc viena mēģinājuma
ielekt pareizajā ritmā un orientēties telpā. Kopīgi tika izspēlēti
jauni un veci ticējumi, kuri noteikti palīdzēs kolektīviem gan skatē,
gan atlikušajā gadā un, protams, pats svarīgākais, Dziesmu un
deju svētkos.
Lielais paldies „Puzura” vārdā jāsaka skolotājai Lainei Liepai
un Ingunai Vējai, kā arī abiem vakara vadītājiem Karlīnai
Rumjancevai un Andim Štrālam.
JDK dejotājas Māra Lagzdiņa un Ariāna Grīnblate

Pirmais CE – aiz muguras
Šis bija pirmais mācību gads, kad angļu valodas centralizētais
eksāmens vidusskolu beidzējiem jākārto nevis eksāmenu sesijas
noslēgumā, bet jau martā. Mērķis – samazināt skolēnu spriedzi
jūnijā un paātrināt sertifikātu saņemšanu. IZM pašlaik tiek
pārskatīta visa CE sistēma, un tajā paredzamas izmaiņas. Kā to
vērtē skolēni un skolotāji?
„Mazāka noslogotība mācību gada beigās ir vienīgais pluss.
Ja vēlas veikt tādas izmaiņas, tad ir jāmaina daļa mācību
programmas. Mani neapmierina labošanas kārtība - ja arī
eksāmeni ir ātrāk jākārto, tos varētu ātrāk arī izlabot.”
12. e klases skolnieks Jānis Kazradzis
„Pozitīvi ir tas, ka nu par angļu valodu var neuztraukties.
Manuprāt, tagad varētu samazināt angļu valodas stundu skaitu
nedēļā, bet to vietā ielikt papildus matemātikas un latviešu
valodas stundas – tas būtu lietderīgāk.”
12.e klases Edgars Pavārs,
„Uzskatu, ka nebiju gatava CE angļu valodā. Liekas savādi,
ka esam uzrakstījuši CE angļu valodā, bet tagad turpinām izņemt
nepabeigto grāmatu.”
12. d klases skolniece Madara Džeriņa
„Uzskatu, ka tas ir veids, kā labāk un kvalitatīvāk
sagatavoties pārējiem eksāmeniem. Diemžēl jaunieši neaptver,
ka šis laiks pienāk tik ļoti ātri- jau martā. Vajadzētu to vienkārši
saprast un laicīgāk sākt gatavoties. Ir grūta pāreja no ikdienas
rutīnas uz eksāmena dienām, kas mazliet izsit no ritma, un tagad
atkal pēc brīvlaika un eksāmena nedēļas ir jāturpina mācīties.
Kopumā es atbalstu šo risinājumu, un man tas liekas
pieņemams.”
12. d klases skolniece Annija Šperliņa
Uzzinājām arī angļu valodas katedras vadītājas Liāras
Beļkevičas viedokli.
„Tagad pēc eksāmena varu teikt- tam nav lielas nozīmes- 2
mēneši ātrāk vai vēlāk.
Mācoties valodu, nevienā brīdī nevar teikt- tagad es zinu visu.
Ņemot vērā, ka skolēni angļu valodu apgūst no 3.klases, 2
mēneši mācību procesā maz ko izšķir. Jebkurā gadījumā pirms
eksāmena ir uztraukums un sajūta, ka vēl daudz nepadarītā- gan
skolēniem, gan skolotājiem.
Tā kā par izmaiņām tika paziņots jau sākoties mācību gadam,
protams, bija pretestība un satraukums. Kā jau par visu, kas
notiek pirmoreiz.
Pats eksāmens, manuprāt, bija sastādīts kvalitatīvi. No
uzdevuma uz uzdevumu tas bija ar vienmērīgi pieaugošu
grūtības pakāpi. Runāšanas daļu tēmas bija jauniešiem
izprotamas- gan stundās izrunātas, gan presē atspoguļotas.
Nebija knifu un pārsteigumu. Es pat teiktu, viss eksāmens bija
nedaudz vieglāks kā citus gadus.
Arī eksāmena organizācija mūsu skolā bija labā līmenī. Par
visu iepriekš bijām informēti un sagatavoti. Eksāmena dienās, lai
arī ļoti saspringtās un nogurdinošās, jutāmies aprūpēti.
Liela daļa skolēnu eksāmenu uztvēra nopietni un tam laikus
gatavojās. Domāju, ka gan skolotājas G. Karole un A. Dukāne,
gan skolēni esam krietni pastrādājuši un varam cerēt uz labiem
rezultātiem.”
Paldies par godprātīgu darbu, skolotāji un skolēni!
Direktora vietniece izglītības jomā Inguna Vēja

