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PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS CETURKŠĽA ZIĽAS
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12. klases skolēni ieved 1. klases skolēnus svinīgajā pasākumā aktu zālē.

ZINĪBU DIENA
Klāt atkal 1. Septembris! Ar
krāsainiem ziediem rokās, smagās zinību pils durvis vērs pirmklasnieki, kam viss vēl svešs un
nezināms.

gan pirmklasniekiem, gan arī skolotājai šis ir pirmais gads
Pilsrundāles vidusskolā. Pēc diviem darba pilniem mēnešiem skolotāja var teikt, ka bērni ir ļoti aktīvi un forši. Nekad
nav bezdarbība, ja nemācās, tad izpaužas citādos veidos.
Vienmēr ir ļoti interesanti.

Pilsrundāles vidusskolas aktu zālē pulksten 9.00 pulcējās visi
skolēni un skolotāji. Zinību dienas
pasākumā bija svinīgās uzrunas
un novēlējumi skolēniem ar skolas
sākšanos.

Uz jautājumu ―Kas Tev skolā patīk visvairāk?‖ pirmās
klases skolēni atbild dažādi. Kristiānai, Amandai un Anastasijai patīk mācīties. Amanda stāsta, ka bērnudārzā bija
vieglāk nekā skolā, bet Anastasija apgalvo, ka viľai pagaidām mācības vēl nesagādā grūtības. Katrīnai un Robertam
skolā visvairāk patīk satikt draugus, Roberts šeit ir ieguvis
jaunas draudzenes – Nikolu un Kristīni. Nikolu viľš pazīst
jau no bērnudārza, taču tad viľi tikai strīdējās, bet nu ir
draugi.

Noteikti ļoti īpaši šajā dienā
sajutās pirmās klases skolēni un
viľu skolotāja Maija Rikmane, jo

10. klases skolniece Dita Liepiņa
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ĒNU DIENA RUNDĀLĒ
4. septembrī Pilsrundāles
vidusskolas skolēniem Rundāles novads deva iespēju izzināt
vietējo uzņēmēju un iestāžu darbu.
Jauniešiem tika piedāvāts
izzināt Rundāles pils muzeja Zinātniskās restaurācijas nodaļu, kā arī
iekšējās drošības dienestu un iepazīt sarkofāgu restaurācijas procesu.
Par šūšanas smalkumiem un
noslēpumiem varēja uzzināt pie
Solveigas Ikertes, kas vada individuālo uzľēmumu „Novads‖.
Tie, kam aizrauj mazi bērni,
varēja ēnot pirmskolas izglītības
iestādes „Mārpuķīte‖ un speciālās
pirmskolas izglītības iestādes
„ S a u le sp u ķ e ” a u d zi n ā t ā j a s .
Rundāles novada domē ēnas
pieteicās izpilddirektoram Aigaram
Sietiľam, pašvaldības policijas inspektoram Mārtiľam Brikeram, sabiedrisko attiecību speciālistei

Ēnu diena PII”Mārpuķīte”
Foto rundale.lv
Kristīne Kociľai un projektu speciālistei Laurai Ārentei.
Linda Krūmiľa ēnoja pirmskolas izglītības iestādes
“Mārpuķīte” audzinātājas, jo viņai patīk pieskatīt mazus
bērnus, vērot viľus un auklēt. Lindai esot paticis viss, it
īpaši mazo ķiparu barošana un pastaigas ar viņiem. Lai
gan Lindai patīk mazi bērni, tomēr to pieskatīšana varētu
būt tikai kā hobijs, nevis profesija.
9. klases skolniece Diāna Turka

LEKCIJAS VIDUSSKOLĒNIEM
10. un 11.septembrī vidusskolas skolēniem bija iespēja noklausīties apmācību
programmu „Personiskā uzvedības modeļa
izpratne. Mani mērķi” lektores Sandras Pallo
vadībā projekta „AIZIET!” ietvaros.
Pirmajā dienā bija iespēja noteikt savus
mērķus, pildīt dažādus testus, lai noskaidrotu
savas stiprās un vājās puses, uzzinātu savu
motivācijas tipu. Dienas beigās vajadzēja aizpildīt testu ar 462 jautājumiem, kas ļāva labāk izprast savu personības tipu, tomēr daudzi skolēni to atzina par grūti izpildāmu.

Otrajā dienā skolēniem tika dota iespēja
darboties komandā, spēlējot spēles. Viena no
tām bija saistīta ar biznesu- vajadzēja iegādāties papīru, locīt vardes un tās pārdot. Visas
grupas šo uzdevumu izpildīja veiksmīgi, nopelnot lielāku vai mazāku naudas summu.

12.klases skolniece
Kristiana Āriņa
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SKOLĒNI VIESOJAS POLIJĀ
No 27.septembra līdz
2.oktobrim skolas delegācija
devās uz Sv.Jana Pavla II ģimnāziju Polijā, lai turpinātu jau
iesākto draudzību ar poļu skolēniem.
Šī projekta laikā tika pētītas poļu, latviešu un angļu valodas līdzības kā arī tika izzinātas,
tradīcijas, dejotas tautas dejas
un dziedātas poļu un latviešu
dziesmas. Poļu skolēniem notika
latviešu valodas stundas, bet latviešu skolēniem – poļu. Izrādās,
ka poļiem padodas latviešu valoda. Vārdi tiek izrunāti pareizi, un,
ja arī kaut kas nesanāca, skolotāji un skolēni palīdzēja ar vārdu
izrunāšanu. Atklājām, ka poļu
valodā nav Ķ un Ļ burtu.

Poļu un latviešu delegācijas Polijas galvaspilsētā Varšavā
vie materiāli. Bijām arī botāniskajā dārzā un pastaigu parkā.
Parks mums likās interesants ar to, ka tajā dzīvoja pieradinātas vāveres un pāvi. Vāveres barojām, tās rāpās kājās, lai
dabūtu kādu barību.
„Es domāju, ka Latvijas-Polijas pirmais sadraudzības
projekts ir bijis vērtīgs ar iegūto pieredzi, dzīvojot ārpus mājām. Mums bija iespēja salīdzināt poļu un latviešu kultūras,
kā arī tradīcijas klātienē. Esmu patiesi gandarīta, ka projekta
dalībnieki pilnveidoja savas sarunvalodas prasmes angļu
valodā. Jāpiebilst, ka projekta īstenošanas laikā man bija
prieks sadarboties ar jaukiem, aktīviem un radošiem jauniešiem,‖ stāsta skolotāja Aina Simonova.

Vienā no dienām tika organizēta ekskursija uz Polijas galvaspilsētu Varšavu. Pastaigājoties
vecpilsētā, secinājām, ka tā īpaši
neatšķiras no Vecrīgas. Tas pats
stils, uz brīdi pat sajutāmies kā
Latvijā. Apmeklējām Varšavas
Nobeigumā gatavojām poļu tradicionālo ēdienu, kuru
pili. Otrā Pasaules kara laikā pils
paši pēc tam pie svinīga svētku galda arī baudījām.
tika pilnībā nopostīta. Tikai 1984.
Kopumā secinājām, ka šis projekts ļoti attīstīja angļu
gadā to atjaunoja. Pils arī ir ļoti
grezna, un tur atrodami interaktī- valodas prasmes un komunikāciju ar vienaudžiem. Obligāti
kontaktus ar poļu draugiem uzturēsim arī turpmāk.
9.klases skolniece Eva Reinfelde

Radošo darbu prezentācija

Mācību stunda latviešu un poļu skolēniem
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SKOLOTĀJU DIENA
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Katru gadu Latvijā oktobra pirmajā svētdienā tiek svinēta Skolotāju
diena, mūsu skolā šī diena tika svinēta 2.oktobrī.
Tā bija emocijām pārpilna diena
gan skolotājiem, gan skolēniem. Katrai
klasei savi mācību priekšmetu skolotāji,
klašu audzinātāji un citi skolotāji ir īpaši,
bet bieži vien ikdienas steigā aizmirstas
vai nepietiek laika viľiem pateikt paldies
par dāvātajām zināšanām, par sagatavošanu lielajai dzīves skolai, par atbalstu un uzmundrinājumu, par labestību
un mīļumu, kas tiek dāvāts un, protams,
arī par rāšanos un bāršanos.
Šajā svētku dienā skolēni skolotājus pārsteidza ar kādu rudenīgu ziediľu,
saldumu vai vienkāršu, mīļu buču uz vaiga.
Vidusskolas skolēniem tā bija lielis-

ka iespēja iejusties "jauno" skolotāju lomā - sagatavot un novadīt divas mācību stundas, uzturot klasēs
kārtību un vēlmi skolēniem mācīties.
12.klases skolniece Ilze stāsta, ka viņai patika
mācīt skolēnus, taču arvien vairāk pārliecinājās par
to, ka skolotājam uz katru stundu jābūt ar sagatavotiem uzdevumiem, jāizstrādā stundas plāns, jāprot
atrast radošu pieeju mācību priekšmetam un mācību
vielai. Taču Olga ieejot pie pirmās klases un ieraugot, ka tur ir tik daudz bērnu, domāja, ka netiks galā,
jo skolēni viľu neklausīs, tomēr viss izvērtās citādāk—visi bija paklausīgi un ar atdevi iesaistījās stundā. Olga uzskata, ka par skolotāju strādāt ir grūti, jo

Sarkanā komanda radošajās darbnīcās salocīja
kvalitatīvākās vardes.
katrs bērns ir atšķirīgs.
Skolotāji šajā laikā darbojās radošajās darbnīcās un pēc tam tika īpaši lutināti - baudot svētku kliľģeri ar tasi karstas tējas vai kafijas.
Liels paldies 12.klasei un viľu audzinātājai Daigai Sakai par jauko dienu.
Direktores vietniece ārpusstundu darbā
Aiga Vangale

12. klases skolniece Sendija Rozenberga
pārbauda Zaļās komandas varžu kvalitāti.
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DZEJAS DIENAS
Šī gada septembris bija īpašs, jo
Rainim un Aspazijai apritēja 150 gadi.
25.septembrī 1.-6.klašu skolēni radīja
īstu šovu- dzeja, dziesmas, deklamācijas, uzvedumi.

„Man ir gandarījums par paveikto darbu, jo
es redzu savu skolēnu prasmes izpausties kreatīvi. Mums ir ļoti atraktīvi, darboties griboši skolēni,
kas savu talantīgo skolotāju vadībā prot visu ‖ teic
skolotāja Līga Feldmane.

9.oktobrī 7.-12.klašu skolēni vērtēja
pašu veidotos dzejas video, kuros izmantoti Raiľa darbi video skatījumā.

8.klases skolniece Melisa Rence

IESVĒTĪBAS
Kā jau katru gadu, arī šogad 11.
klase rīkoja iesvētību nedēļu 10. klasei.
Laika posmā no 19. oktobra līdz 23.
oktobrim desmitie izpildīja uzdotos pārbaudījumus.
Pirmdien viľu izaicinājums bija kļūt
par kādu pasaules slavenu mūziķi, kā Šakira, Britnija Spīrsa, Lady Gaga un Mailija
Sairusa.
Tad nāca otrās dienas pārbaudījums,
kurā jaunieši pārtapa par kādu Disneja varoni. Mēs varējām redzēt Elsu, Bellu, kā arī
Ādamsonu ģimenes pārstāvi.
Nedēļa turpinājās vēl aizraujošāk, jo
trešdien viľu izaicinājums bija dzimumu
maiľa, kur jauniešu fantāzija lidoja.
Ceturtdiena mums atnesa lauku stilu.
Drīz jau klāt bija piektdiena , kurā desmitie
atgriezās bērnībā un saskārās ar savu pēdējo lielo pārbaudījumu.
20. oktobrī notika 5.klases iesvētības, kuras rīkoja 6.klase. Skolēni sāka
gatavoties jau septembrī, lai pasākums
būtu izdevies.
Lai 5.klases skolēni tiktu ―iesvētīti‖,
viľiem vajadzēja iziet stafeti ar četriem
kontrolpunktiem, kuri atradās bibliotēkā,
meiteľu un zēnu mājturības kabinetos, angļu valodas kabinetā.

10.klases skolēni trešdienā
Kopīgi strādājot, desmitie kļuva par pilntiesīgiem vidusskolēniem, deva zvērestu un nesīs iesvētību stafeti tālāk.
11. klases skolniece Zanda Iesalniece
Iesvētības piektajiem sākās pēc sestās stundas 1.stāva vestibilā, kur viľi tika sadalīti komandās. Tālāk viľiem tika iedotas mīklas, ar kuru palīdzību bija jāatrod kontrolpunkti, kuros bija dažādi
uzdevumi. Tos izpildot, skolēni saľēma nākamo
mīklu.
Kad stafete bija pilnībā izpildīta, visi pulcējās
bibliotēkām kur notika rezultātu paziľošana un apbalvošana.
6.klase
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RUDENS
KARNEVĀLS
23. oktobrī 1. – 4. klases audzēkņiem
norisinājās Rudens karnevāls.
Skolēni ar saviem vecākiem iepriekš sagatavoja rudenīgu tērpu modes skatei. Modes
skates žūrijas sastāvā bija bērnu vecāki.
Daudzi ieguva sev nomināciju par savu
tērpu un katra klase ieguva diplomu par piedalīšanos. Viktorija Apsīte ieguva nomināciju
“Rudens karaliene”, Roberts Mucinieks tika
nominēts kā ―Rudens vēstnesis‖, bet Adriāns
Rīvāns — kā ―Meža vīriľš‖ kā arī vēl daudzi
dalībnieki ieguva dažādas nominācijas.
Kad mazie modeļi un modeles parādīja
sevi no labākās puses, tad viľiem bija neliela
izklaide, rotaļas.
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PASĀKUMI DRĪZUMĀ
MĀRTIŅDIENAS
GADATIRGUS
10. novembrī 13:00

LĀČPLĒŠA DIENAS
PASĀKUMI
Okupācijas muzeja stunda
11. novembrī 10:05 - 11:00
Ierindas skate
12. novembrī 6. - 9. stundā
Viktorīna
13. novembrī audzināšanas stundā

KONCERTS
„AR MĪLESTĪBU LATVIJAI”
17. novembrī 9:00

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI
1.-4. klase
17.decembris 9:00
5.-12. klase
18. decembrī 9:00

ZIEMASSVĒTKU
DISKOBALLE
18.decembrī 18:00 - 23:00
Karnevāla dalībnieki dodas rotaļās
9. klases skolniece Diāna Turka

Ieteikumus, rakstus vai attēlus lūdzam sūtīt
uz e-pastu:

PVSkolenuDome@inbox.lv
vai rakstiski iesniegt kādam Skolēnu Domes
pārstāvim!

Avīzes veidotājas: Kristiana Āriľa un Annija Krikščūne
Vairāk informācijas par pasākumiem: vidusskola.rundale.lv

