ruvas

vēstis

idusskolas
Paldies!

Noslēdzoties gadam, skolas kolektīva vārdā vēlos pateikt vēl
nepateiktos Paldies par atbalstu skolai!
«Ja Tu kaut ko ļoti vēlies, visa pasaule sadodas rokās,lai Tev
palīdzētu!» (P. Koelju). Šo patiesību ļoti pārliecinoši apstiprināja
skolotājas Ilgas Otto lielā vēlme iedzīvināt skolā Montessori pedagoģijas

2014. gada decembris
Lielu darbu ir ieguldījusi Agita Skrebele. Liels un sirsnīgs Paldies
Agitai par 2. un 3. klases skolēnu iknedēļas dancināšanu!
Paldies par nesavtīgo atbalstu! Tas iepriecina un iedvesmo!
Skolas direktors Sergejs Beļkevičs

Lai izdodas pakāpties!
Šogad man divreiz bija iespēja pakāpties, uzlidot augstāk par
zemi. Pirmoreiz, kad skolas jubilejā kolēģi man un man tuvākajiem
uzdāvināja iespēju uzlidot ar gaisa balonu, paraudzīties uz 25 gados
sasniegto un palūkoties, kas vēl priekšā!
Otrreiz, kad kopā ar skolotāju Sandru Burvi kāpām uz Draudzīgā
aicinājuma balvas pasniegšanas skatuves jaunajā Vidzemes
koncertzālē. Kad pirmoreiz bijām spēcīgāko valsts skolu vidū, to
galvgalī.
Lasot «Paldies» sleju, redzam, cik daudzu cilvēku nesavtīgi
atbalstījuši, palīdzējuši skolai viena vien semestra laikā. Es to uztveru
kā uzticību mūsu skolas darbam, apliecinājumu mūsu izvēlētajam
ceļam un vēlmi sadarboties.
Lai mums kopā izdodas pakāpties augstāk par zemi!
Skolas direktors Sergejs Beļkevičs

Talantu skolas

I. Otto ar Montessori mācību materiāliem
atziņas un metodes, kuras viņa apguva starptautiskajos Montessori
pedagoģijas kursos. Ilga Gunas un Jāņa Zagorska personā atrada
sponsoru vēl divu mūsu skolotāju kursu apmaksai. «Tirdzniecības
nams Kurši» ar Saldus veikala vadītāja Armanda Ceimera gādību,
ziedoja 1000 euro atbilstošu mācību līdzekļu iegādei, bet prasmīgais
meistars Andris Zagorskis mācību līdzekļu klāstu papildina savām
rokām. Prieks un milzīgs Paldies visiem iesaistītajiem!
Skolas jubilejas dienā absolvents, tagad veiksmīgs uzņēmējs
Kristaps Melbārdis piesolīja palīdzēt skolai finansiāli. Savu vārdu viņš
turēja, un nu par viņa ziedotajiem 1000 euro skola iegādājusies divus
projektorus mācību procesa uzlabošanai. Sirsnīgs Paldies!
Savu mākslas skolas beigšanas diplomdarbu 9. klases skolniece
Paula Demitere uzdāvināja skolai. Mākslas darbs «Garšīgais
spogulis» tagad ļoti piemēroti rotā biedrību atbalsta telpu jeb
kulinārijas kabinetu. Paldies Paulai un viņas vecākiem!
Druvas saldējums ir visgaršīgākais! Par to pārliecinājās
vairāk nekā 120 novada 4. klašu skolēnu, kuri piedalījās «Prāta
spēlēs» un mielojās ar «Druva Food» uzsaukto saldējumu. Kārtējo
reizi Paldies Sandrai un Aldim Ošeniekiem un visiem darbiniekiem!
Par tradīciju jau kļuvusi Norvēģu uzņēmumu Norplast, Libra, Jets
un Compocean palīdzība skolām. Arī šogad pieci skolēni saņem
brīvpusdienas, vairāki skolēni var saņemt atbalstu mācību ekskursijai
vai kādam citam lietderīgam pasākumam, centīgākie saņems
dāvaniņas Ziemassvētkos un mācību gada beigās varēs doties
ekskursijā. Atstarotāji jau ir izdalīti un to esamība pārbaudīta policista
klātbūtnē. Liels un vērtīgs atbalsts. Paldies!
Apjomīgu palīdzību gada nogalē saņēmām no SEB bankas Saldus
filiāles (vadītāja Anita Rozentāle). Lietotās mēbeles ir ļoti labā stāvoklī
un būs ļoti noderīgas gan klašu kabinetos, gan internāta istabiņās un
virtuvēs, gan noliktavās! Priecājas daudzi! Sirsnīgs Paldies!
Šogad Lielgājiena maršruts vijās cauri Jaunlutriņiem uz atpūtas
bāzi «Juku dzirnavas» un visur sastapām labus, atsaucīgus cilvēkus.
Paldies Jaunmuižas Jauniešu centra vadītājai Maijai Zaļumai un
vēsturniecei Ilzei Lācei par iespēju dienas garumā iepazīties ar
Jukuma Vācieša personību un baudīt Jaunmuižas viesmīlību! «Juku
dzirnavu» tirdzniecības menedžerim Kārlim Dēķenam sirsnīgs
Paldies par lielajām atlaidēm!
Paldies SIA «Matss» valdes priekšsēdētājam Ivaram Skrebelim
par Kurzemes jauno uzņēmēju skolas dalībnieku iepazīstināšanu ar
veselīgo un gardo «Cannelle Bakery» produkciju!

Uz aicinājumu «Nāciet!» septembrī atsaucās 154 zinātkāri un aktīvi
skolēni no 13 skolām Saldus novadā. Katra mēneša trešajā piektdienā
pie mums ierodas jaunieši, lai pēcpusdienu pavadītu radošā,
izzinošā un sadarbību veicinošā gaisotnē sešās talantu skolās.
Vispopulārākā šogad izrādījusies Kurzemes jauno biologu skola,
kurā pulcējas vairāk nekā 30 skolēnu. I. Ādlere nodarbības vadīt
aicinājusi gan zooloģijas speciālistus, gan mežzini, gan vetārsti. Ļoti
interesantu nodarbību par cilvēka labākajiem draugiem – suņiem,
novadīja kinoloģe R. Butkus kopā ar savu suni Rego.
Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolā J. Levics nodarbina skolēnu prātus
ar grūtiem, bet izglītojošiem konkursiem. Savukārt, LU Ģeogrāfijas un
zemes zinātņu fakultātes pasniedzēji stāstījuši par putekļu pētīšanu,
par vēlēšanu ģeogrāfiju, par trokšņu mērīšanu u.c. Ģeogrāfi šoruden
neklātienē aizceļojuši uz Kamčatku, Stambulu un Tadžikistānu.
Programmētāju skolā darbojas 23 skolēni – pārsvarā no 5.–6. kl.
N. Svētiņa pieredze rāda, ka tikai tie, kuri mājās patstāvīgi trenējas,
ar laiku var kļūt par pilntiesīgiem Kurzemes jauno programmētāju
skolas dalībniekiem.
Jauno matemātiķu skolā šogad izveidotas divas grupas – 5.–6. kl.
un 7.–8. kl. skolēniem. Skolotājas R. Gulbe un E. Zariņa patiesi
priecājas par zēniem un meitenēm, kuri piektdienas vakarā tiek galā
ar grūtiem olimpiāžu uzdevumiem un gatavi rēķināt arī mājas darbus.
Kurzemes jauno uzņēmēju skolas dalībnieki kopā ar skolotāju
S. Ķeiri šoruden apmeklējuši gan zemnieku saimniecības, gan
uzņēmumus, gan ugunsdzēsēju depo. Decembra nodarbībā,
ciemojoties SIA «Matss», jaunieši paši savām rokām gatavoja
veselīgo un gardo «Cannelle Bakery» produkciju.
Sava stila skolas nodarbību vadīšanā skolotāja D. Lāva šogad
veiksmīgi iesaistījusi mūsu skolas absolventus – etnomuzikoloģi
Ievu Svētiņu, modes dizaineri Līgu Gardu un latviskās dzīvesziņas
pētnieci Elīnu Vilmani-Meženieci.
Talantu skolas Druvā – tā ir iespēja pilnveidoties, radoši izpausties
un uzzināt jaunāko!
Projektu koordinatore Ilze Kļava

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos,
sacensībās
Svētki atnāk ar piparkūku smaržu, gaišām domām un labiem
darbiem.
Labo darbu sarakstu bagātina skolēnu sasniegumi, zinātkāre un
sabiedriskā aktivitāte.
Semestris sākās ar strauju ritmu, ko apliecina daudzie sasniegumi
sportā:
Futbolā 3. vieta vidusskolas un 8.––9. klases komandai. Florbolā
1. vieta 8.–9. klases komandai. Rudens krosā 1. vieta M. Brucim,
Ģ. Brucim, A. Virbickim, E. Tapiņam, 2. vieta – P. Kalniņam, K. Ķuzim,
M. Zundei, P. Demiterei. Kalnsētas apļos 1. vieta K. Ziņģei, 2. vieta
A. Bērziņai. Lāčplēša krosā 1. vieta K. Ķuzim. Prieks par sportiskiem
un aktīviem jauniešiem un viņu skolotājiem – J. Zilveru un Z. Zepu!
Starpnovadu bioloģijas olimpiādē atzinība R. Kuģim (sk. I. Ādlere).
Mūsu skolā tā jau ir kļuvusi kā tradīcija – piedalīties dažādos
literāros konkursos. Arī šogad G. Merķeļa literārajā konkursā
R. Kurpniecei 2. vieta, eseju konkursā «Kā es redzu savu nākotnes
Kurzemi» 1. vieta I. Bušinskim un 3. vieta M. Zundei (sk. S. Burve).
R. Blaumaņa literārajā konkursā atzinība M. Krauzei (sk. L. Kaļišuka).
«Mums patīk dejot «Puzurā»!» tā vēl joprojām saka bijušie
dejotāji. Tāpēc «Ziemassvētku kausā 2014» piedalījās gan esošie,
gan arī bijušie «Puzura» dejotāji un ieguva 3. vietu dejā.
Piedzīvojumu spēles «Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus»
finālā piedalījās 20 jauniešu komandas, kuras spēles pusfinālā savā
reģionā ieguva pirmās divas vietas. Starp tām arī komanda no Druvas
vidusskolas «Druvas Spēks». Jaunieši un viņu skolotājs A. Tērauds
balvā ieguva ceļojumu uz Stokholmu.
Konkursā «Gadalaiki – rudens» E. Jakubausks ieguva 3. vietu (sk.
A. Ozolnieks).
Novada matemātikas konkursā» Līdz XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkiem vēl pussolis» 3. vietu ieguva 11. ed klases
komanda.
Novada konkursā «Valodu karuselis» 3. vieta A. BartkevičamValdmanim, J. Ševelei, M. Krauzei, B. Balandīnai, R. Kuģim.
2014.gada turnīrs «Druvas Dūzis» ir vislielākais, jo dalībnieki
bija ieradušies no 9 valstīm. B finālā 3.vietu ieguva Kārlis Ķuzis un
Kristaps Krauze (sk. N. Svētiņš).
Mēs lepojamies, ka Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā, kurā
visas Latvijas vidusskolas tika izvērtētas pēc skolēnu gūtajiem
rezultātiem centralizētajos eksāmenos, Druvas vidusskola iekļuvusi
labāko lauku vidusskolu septītniekā un saņēma balvu par otro labāko
rezultātu latviešu valodas centralizētajā eksāmenā pagājušajā
mācību gadā (sk. S. Burve, L. Liepa, L. Kaļišuka)!
Mēs lepojamies, ka Saldus novada «Gada skolotāja 2014» ir
mūsu skolotāja Zenta Sileviča.
Mēs lepojamies, ka Izglītības ministrijas Atzinības rakstu par
nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā
saņēma latviešu valodas katedras vadītāja Sandra Burve un par
augstajiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, olimpiādēs,
konkursos, kā arī par aktīvu darbu Jauno talantu skolās Saldus
novada domes apbalvojumus saņēma Rita Gulbe un Sanita Ķeire.
Mēs lepojamies, ka par augstiem sasniegumiem mācībās
un aktivitāti sabiedriskajā darbā mūsu absolventes – E. Burve
un Ž. Kiseļeva – saņem Saldus novada pašvaldības stipendiju
«Medusmaize»!
Paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kuri labi un ar mīlestību
dara savu darbu! Paldies vecākiem par ticību saviem bērniem un
atbalstu!
Lai mīļi un gaiši svētki!
Direktora vietniece izglītības jomā Laine Liepa

Lai mazie pētnieki aug pacietīgi un
emocionāli!
Pirmssvētku laikā savās pārdomās un vērojumos aicinājām
dalīties nominācijas «Gada skolotājs 2014» un A/S «Swedbank»
balvas ieguvēju skolotāju Zentu Sileviču.
«Aizvien pieaugošā jauno tehnoloģiju ietekme pēdējo desmit gadu
laikā ir skārusi mūs visus, bet jo īpaši – pašus mazākos skolēnus.
Ja iepriekšējā mūsu skolēnu paaudze bija datora bērni, tad šobrīd
skolēnu «neklātienes» skolotājs ir krāsainais, maziem kvadrātiņiem
izraibinātais, skārienjūtīgais ekrāns, kas veido mūsu mazo bērnu
domāšanu, uztveri un dzīvesveidu, bieži vien noārdot stingri noteiktu
robežu starp reālo un virtuālo pasauli. Protams, tā ir iespēja
daudzpusīgi attīstīties un pieredzēt maksimāli daudz dažādu lietu,
emociju. Jau jūtams, ka nākotnes cilvēkiem nebūs pacietības un

1. re klase pēta, kas lellei «sāp»
ilgstošas koncentrēšanās spēju, uzmanības noturēšanas laiks
sarucis līdz 8 sekundēm, lasīt izvēlas īsus fragmentus, dažādu
informāciju.
Vissarežģītāk šajā zibenīgi mainīgajā situācijā klājas vecākiem
un skolotājiem, kuriem jāmāca, ka dators ir nevis izklaide, bet gan
vērtīgs instruments. Bērniem ir jāzina, kur un kā meklēt ticamu un
vērtīgu informāciju, kā tehnoloģijas var palīdzēt mācību procesā. To
arī šajā mācību gadā dara mūsu sākumskolas skolotājas. Neviens
skolotājs kā informācijas avots nevar konkurēt ar internetu, bet
ikviens sākumskolas skolotājs daudz mācās, apbruņojies ar milzu
pacietību, strādā radoši stundās un ārpusstundu nodarbībās.
Ja skolotāji kopā ar vecākiem paļausies uz bērna iedzimto
pētnieka instinktu, ja atslēgs viņus no tiešsaistes – tiešā un pārnestā
nozīmē – bērns darbosies, pētīs un meklēs nodarbes pats! Iecietību
un pacietību visiem!»
1. re klases audzinātāja Zenta Sileviča

Skrienam līdzi laikam
Informātikas priekšmets Latvijā jau sen prasīties prasās pēc
reformām. Mācības šajā tik ļoti mainīgajā priekšmetā notiek pēc
2006. gada standarta. Sabiedrībā ir nobriedis uzskats, ka informātiku
jāsāk mācīt ar 1. klasi un jāvelta papildus uzmanība algoritmiskās
domāšanas attīstīšanai un programmēšanas pamatu apguvei. Šādu
viedokli pauž arī Latvijas uzņēmēji. Druvas vidusskolā jau sākot ar
šo gadu ieviesām integrētu datorapmācību, kurā 1. klases skolēni
apgūst pareizas rakstīšanas principus, strādājot ar datoru. Bez tam
4. klasē ieviesām priekšmetu, kas attīsta algoritmisko domāšanu
un programmēšanas iemaņas. Arī IZM, atsaucoties sabiedrības
spiedienam, sākusi domāt par informātikas priekšmeta modernizēšanu
Latvijas mērogā. Ir izveidota pieredzējušu pedagogu darba grupa,
kas šobrīd veido jauno informātikas standarta modeli. Tas paredz
informātikas apmācību no 1. līdz 9. klasei un programmēšanas
pamatu apguvi, sākot no 4. klases. Standarts tiks izveidots līdz
nākamā gada sākumam, lai pilotskolas to varētu testēt jau sākot ar
2015. gada 1. septembri. Druvas vidusskola ir pieteikusies būt par
šādu pilotskolu visās pamatskolas vecuma grupās.
Druvas vidusskolas informātikas skolotājs Normunds Svētiņš

Čau!
Mācību pusgads ir jau galā, ir nokārtoti pēdējie darbi un atrasti
iemesli, kāpēc atzīmes ir tieši tādas un ne citādākas. Neaizmirsīsim
pateikties skolotājiem, draugiem un vecākiem par atbalstu un
palīdzību!
Rūpējoties par Tavu drošību, vēlos atgādināt dažus noteikumus,
kurus vajadzētu ievērot pirms došanās ziemas brīvlaikā. Pirmkārt,
pirms kāp uz ezera, pārliecinies,
ka tas ir aizsalis! Otrkārt, liec
pie apģērba atstarotājus un esi
uzmanīgs uz ceļa! Treškārt, izbaudi
ziemas brīvlaiku uz visiem 100%,
lai spēka pietiktu arī otrajam
pusgadam!
Novēlu Tev ziemas brīvlaikā
izmēģināt ko jaunu un ļauties
ziemas priekiem!
Priecīgus svētkus vēlot –
skolēnu domes prezidents
Dāvids Dāvis Gailītis
P.S. Atceries,
ka dabīgs sniegs ir baltā krasā!

