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Bērzpils pamatskolas laikraksts

Foto no Valērijas Borovikovas personīgā arhīva

Redaktora sleja
Valērija Borovikova

Labdien,
Bērzpils pamatsskola laikrakstiņa lasītāj!
Mēs, avīzes veidotāju komanda, novēlam
Jums veiksmīgu mācību gadu, možumu,
noteikti labu veselību. Arī šogad mēs
mācāmies paaugstinātas drošības apstākļos,
kas, protams, ienes savas korekcijas skolas
ikdienā. Es uzskatu, ka šī sarežģītā situācija
iemāca ikvienam domāt citādāk, liek
pārskatīt savas vērtības. Pārmaiņas ir
skārušas arī skolas laikrakstu.
Tas tagad ir Bērzpils pamatskolas laikraksts.
Arī ar šo statusa maiņu jāaprod gan
skolēniem, gan skolotājiem.

Šogad atkal ir mainījusies avīzes veidotāju
komanda. Avīzes redaktore būšu es – Valērija
Borovikova, mana vietniece – Līva Raciborska,
žurnālisti– Evita Prole, Aiva Zdanoviča, Karolīna
Maderniece, Rēzija Ziemele, Gints Čivčs. Mēs
turpināsim godprātīgi atainot skolas dzīvi, sekot
līdzi aktualitātēm.
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Eko skolas vides kodekss
2021./2022.m.g.
Apkārtni mēs sakopsim.
Atkritumus savāksim un šķirosim.
Par veselību gādāsim.
Augļus, ogas, dārzeņus mēs ēdīsim.
Resursus mēs taupīsim.
Enerģiju pētīsim.
Un videi draudzīgi mēs dzīvosim.
Augot Latvijai, planētu mēs
saudzēsim!

Šajā numurā
Eko skolas vides kodekss- 1. lpp.
Direktores apsveikums Valsts svētkos- 2. lpp.
Lāčplēša dienas atzīmēšana- 3. lpp.
Mārtiņdienas pasākums- 4. lpp.
Karjeras nedēļa- 5. lpp.
4. klases ekskursija- pārgājiens- 6. lpp.
Skolotāju diena- 7. lpp.
Intervija ar skolotāju Ivetu Zelču- 8. lpp.
Iepazīšanās ar avīzes veidotājiem- 9., 10. lpp.
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APSVEIKUMS VALSTS SVĒTKOS
Tu esi tik maza, tu būsi tik liela,
Cik lielu mēs tevi ar savām rokām,

Cik lielu mēs tevi ar savām domām un sirdi
Pasaulē audzēsim.
L. Brīdaka
Novembris nāk ar diviem mūsu valsts vēsturei svarīgiem datumiem. 11. novembrī -Lāčplēša
dienā mēs, iededzot svecīti, godinām karavīrus, kuri cīnījās par valsts brīvību.18. novembris ir
mūsu valsts dzimšanas diena.
Ir tik labi, ka uz šīs pasaules ir valsts, kuru mīlēt un saukt par savu. Es lepojos ar savu
valsti, tautu, dabu, valodu, tradīcijām! Vēlu katram no mums būt laimīgiem savā ģimenē, savā
zemē!
Latvija sākas mūsu sirdīs, darbos un domās! Katrs labais darbs, katrs sasniegums
mācībās, stiprina ne tikai mūs pašus, bet arī mūsu valsti, tās nākotni! Vēlu ikvienam
panākumus un izaugsmi!

Ģimenisku, prieka un mīļuma pilnu
mūsu Latvijas dzimšanas dienu!
Bērzpils pamatskolas direktore Ilona Stepāne
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Lāčplēša diena!
11. novembris ir par Latvijas neatkarību kritušo
karavīru piemiņas diena, kas īpaši atzīmē Latvijas
armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 11.11.1919.
Arī mūsu skolā Lāčplēša diena parasti tiek atzīmēta ar
dažādiem pasākumiem. Šogad gan nenotika ierindas
skate, taču pirmskolas grupiņas bērni un 1.-3. klases
skolēni kopā ar audzinātājām un skolas darbinieki sev
ērtā laikā, ievērojot
šobrīd valstī noteiktos ierobežojumus, devās pie
pieminekļa ‘’Brīvības cīņu karavīriem (1918-1920) un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem’’, lai noliktu svecītes,
tādējādi godinot viņu paveikto varoņdarbu Latvijas labā.
Valērija Borovikova
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MĀRTIŅDIENAS PASĀKUMS!
10. novembrī visā Latvijā tiek atzīmēta Mārtiņdiena. Arī mūsu
skolas 1.-3. klases skolēni un pirmskolas izglītības grupas atzīmēja
Mārtiņdienu ar dažādām aktivitātēm. Bērzpils pamatskolas 1.-3.
klases skolēni vizuālās mākslas stundās skolotājas J. Dundenieces
vadībā cītīgi zīmēja un veidoja maskas. Skolā ir skatāmas arī divas
zīmējumu izstādes- viena veltīta Mārtiņdienai, otra- Valsts svētkiem.
Mārtiņdienas atzīmēšanā aktīvi iesaistījās arī Bērzpils pamatskolas
un Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāles pirmsskolas grupiņas.
Bērzpils pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas bērni veidoja
maskas un zīmēja Mārtiņdienas gaiļus, asti pēc tam izgreznojot ar
krāsainām spalvām. Savukārt Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāles
pirmsskolas izglītības grupiņa gatavoja maskas, skandēja
tautasdziesmas, dziedāja un gāja rotaļās.

Foto no Velgas Žeikares un Elīnas Raciborskas personīgā
arhīva

Foto no Sanitas
Pauliņas
personīgā arhīva
Foto no Jolantas
Dundenieces
personīgā arhīva
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Karjeras nedēļa
No 11. 10. līdz 15.10. skolā norisinājās Karjeras nedēļa, kas ir
ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas
tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās
dzīves veidošanā. Katru gadu Karjeras nedēļas laikā ir speciāli
sagatavota pasākumu programma. Šogad Karjeras nedēļastēma
bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares
iepazīšanai- “IKT tavai karjerai.”
Arī mūsu skolā Karjeras nedēļas laikā notika dažādas aktivitātes.
6. klase projektā “Matemātika un profesijas” skolotājas I. Stepānes
vadībā centās noskaidrot, kurās profesijās matemātika ir visvairāk
nepieciešama. Skolēni I. Madernieces stundās noskaidroja, kādas
profesijas skolēni zina un ko katrs no skolēniem varētu iemācīt
citiem. 2. klases skolēni, audzinātāja I. Lininska, noskatījās filmu,
noskaidroja, kas ir “profesija”un kādi priekšmeti, rīki nepieciešami
filmā redzētajām profesijām. 1. un 3. klase, audzinātāja S.
Verjanova, pētīja, kādas profesijas ir mūsu skolā. 4. klase ar
audzinātāju L. Krauču devās ekskursijā uz Krišjāņu pagastu, kur
iepazinās ar tūrisma objektu “Noras” un apmeklēja bibliotēku. 6.
klase, audzinātāja V. Reine-Rižā, sadarbojās ar vecākiem un
noskaidroja, kuru no vecāku profesijām labāk izvēlētos. 9. klase
skolotājas E. Vizules vadībā apguva elektriķa profesiju un paši
izveidoja radio. 6. klase ar skolotāju E. Vizuli piedalījās Meža
ekspedīcijā, kur skolēni iepazinās ar mežziņa profesiju. Vēl 6. klase
kopā ar vēstures skolotāju noskatījās video, kā strādā arheologs.
7.klasē, skolotāja I. Zelča, noslēdzot ģeometrijas tēmu, izpētīja, kur
būtu nepieciešama ģeometrija.
Secinājums bija viens –visur. 7. klase intervēja arī vecākus
par viņu profesiju, aktualizējot jautājumu par IT
nepieciešamību profesijā, skolotāja L. Kokoreviča. 4. klase
vizuālās mākslas skolotājas J. Dundenieces vadībā veidoja
mūzikas instrumentus ar latvju zīmēm. Profesiju iepazīšana
aktīvi norisinājās arī mūzikas stundās, skolotāja D.
Griestiņa. ar 1. un 3. klasi izdziedāja profesijas, bet 6. klase
pētīja, kur var apgūt mūziķa profesiju un cik daudz ir
profesiju saistībā ar mūziku.
Arī pirmsskola iesaistījās Karjeras nedēļa. V. Žeikare ar
pirmsskolas bērniem noskaidroja, kādas profesijas ir
vecākiem, kura profesija bērnam patīk labāk. S. Pauliņa ar
pirmskolas bērniem iepazina dārznieka, pavāra, kurinātāja
profesiju.
Valērija Borovikova
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4. klases ekskursija - pārgājiens
Ekskursija- pārgājiens uz Krišjāņiem
Saulainajā 7. oktobra rītā mēs, 4. klases skolēni un
audzinātāja L. Krauča, devāmies izzinošā ekskursijāpārgājienā uz Krišjāņiem.
Pie Krišjāņu baznīcas mūs sagaidīja Vinnijs Pūks.
Viņš mums pastāstīja par baznīcas vēsturi. Tālāk mēs
devāmies pie uzņēmējiem uz atpūtas vietu “Noras”,
kur mūs laipni sagaidīja īpašnieki Valdis un
Anna Lūzenieki. Kopā mēs izstaigājām viņu veidoto
dabas taku.
Vēlāk mēs iegriezāmies Krišjāņu bibliotēkā, kur
bibliotekāre mums pastāstīja par savu profesiju.
Mūsu jaukā ekskursija- pārgājiens noslēdzās
Krišjāņu Staburagā, tur mēs sarīkojām pikniku,
spēlējām spēles.
4. klase

Foto no Līgas Kraučas personīgā arhīva
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SKOLOTĀJU DIENA!
Skolotāju diena Bērzpils pamatskolā.
5. oktobris Bērzpils pamatskolā bija īpaša diena ne tikai
skolēniem, bet arī skolotājiem. Skolēni nāca ar
rudenīgiem ziedu pušķiem, bet skolotāji ar smaidu sejā,
jo jau pie parādes durvīm skolotājus sagaidīja norādes,
kas un kā šodien jādara. Skanot svētku mūzikai,
pirmajā pieturā skolotāji saņēma pozitīvas enerģijas
devu visai dienai “Lion”, otrajā pieturā – sarkanu ābolu
grozu –vitamīnu un možuma devu visai dienai.
Skolotāju istabas durvis priecēja ar uzrakstu “Skola bez
Tevis nebūtu skola! Skaistai dienai, priekam un
pozitīvām emocijām!” un tur skolotāji saņēma
apsveikuma kartīti un ziedu pušķi no 9.klases. Tad, kad
iesila diena un uzspīdēja saulīte, skolēni aicināja
skolotājus skolas pagalmā, lai skolotāji varētu “pierādīt”
savu uzmanību un attapību, lai ieklausītos galvenajos
faktos par skolotājiem un atpazītu sevi. Svētku dienas
izskaņā skolēni sveica skolotājus ar ziediem un
pateicības vārdiem.
9. kl. skolniece Valērija Borovikova
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Intervija ar Bērzpils
pamatskolas skolotāju
Ivetu Zelču
Valērija Borovikova

Piedāvājam Tev izlasīt interviju ar Ivetu Zelču,
kura šogad strādā Bērzpils pamatskolā par
matemātikas skolotāju.
Kāda ir Jūsu mīļākā
krāsa?
Visas rudenī sastopamās krāsas.

Kāds ir Jūsu mīļākais dzīvnieks?
Kaķītis un sunītis.

Kāda ir Jūsu brīvā laika
nodarbošanās?
Rokdarbi un grāmatu lasīšana.

Kura filma Jums patīk visvairāk?
Seriāls ‘’Likteņa līdumnieki”.

Cik gadus Jūs strādājat skolā?
19 gadus Tilžas internātpamatskolā un nu jau
trešais mēnesis Bērzpils pamatskolā.
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Kādas ir Jūsu striprās puses?
Mēģinu atrast katram cilvēkam pieeju.

Īsi raksturojiet mūsdienu skolēnus!
Skolēni aktīvi, daudzpusīgi savās
interesēs, komunikatīvi, strādājot ar
skolēniem nav iespēja novecot.

Ko cilvēkos Jūs vērtējat visaugstāk?
Spēju pieņemt citādo, nezināmo.

Kādi ir Jūsu mīļākie svētki?
Ziemassvētku vakars.
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Iepazīšanās ar avīzes veidotājiem
Mani sauc Gints. Man ir 15 gadi.
Man skolas gaitās veicās labi, jo cenšos visus darbu
paveikt laicīgi.
Skolā man parasti ir labs noskaņojums,starpbrīdī jautri
pavadu laiku ar klasesbiedriem. Atbraucot mājās, palīdzu
vecākiem mājas darbos.
Mani hobiji ir braukšana ar divriteni, rokdarbi.

Mani sauc Valērija. Man ir 14 gadi.
Mana mīļākā krāsa ir zila un balta.
Es mācos Bērzpils pamatskolā.
Man ļoti patīk dzīvnieki.
Man ir daudz hobiju, daži no tiem ir skrituļošana ar
skrituļslidām, braukšana ar divriteni, nodarbošanās ar
mākslu un avīzes gatavošana.
Man patīk pavadīt laiku ar klases biedriem, mani top 3
mīļākie priekšmeti ir sports, mājturība un matemātika.
Mani sauc Aiva.
Man ir 12 gadi. Es mācos Bērzpils pamatskolā.
Mans mīļākais mācību priekšmats ir matemātika.
Uz skolu eju ar prieku gan mācīties, gan satikt
draugus.
Savā brīvajā laikā es lasu grāmatas, eju ārā, palīdzu
mammai un spēlēju spēles ar draugiem.
Mani vismīļākie hobiji ir braukt ar divriteni un
skrituļslidām.
Vēl es esmu dzīvnieku mīle, man pašai mājās ir
astoņi kāmīši, viens papagailis un kaķis, bet es vēl
rūpējos par pieklīdušu kaķi.

Mani sauc Karolīna.
Man ir 12 gadi. Es mācos Bērzpils pamatskolā. Mans mīļākais mācību
priekšmets ir vizuālā māksla. Uz skolu es dodos ar domu, ka iemācīšos daudz ko jaunu.
Mani vismīļākie hobiji ir sports un zīmēšana.
Savā brīvajā laikā es eju ārā, spēlēju spēles un nodarbojos ar sportu.
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Mani sauc Līva.
Mani hobiji ir kūku un saldumu cepšana un
volejbols.
Mani nākotnes mērķi ir kļūt par profesionālu
volejbolisti.

Mani sauc Evita. Man ir 15 gadi.
Mācos Bērzpils pamatskolā.
Mani mīļākie priekšmeti - matemātika, ķīmija, fizika.
Man patīk dzīvnieki.
Man ir daudz hobiju, bet lielākie no tiem ir jāšana ar
zirgiem (konkūrs), kā arī braukšana pajūgos.
Katru dienu tiecos pēc saviem sapņiem - kļūt par
profesionālu jātnieku (konkūristu)

Mani sauc Rēzija Ziemele un mans hobijs ir kļūt par modes
dizaineri un ar to nodarboties nākotnē. Brīvajā laikā, man
patīk satikties ar draugiem, klausīties mūziki, skatīties filmas
un atpūsties. Ļoti patīk atrasties dabā, pabūt vienai ar savām
domām un ar mūziku austiņās.

Avīzi veidoja:
Redaktore Valērija Borovikova
Redaktores vietniece Līva Raciborska
Žurnālisti: Gints Čivčs, Aiva Zdanoviča,
Karolīna Maderniece, Rēzija Ziemele, Evita
Prole
Maketēja- Valērija Borovikova
Konsultēja skolotāja Lolita Kokoreviča
Avīze veidota canva.com
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