vēstis
idusskolas
ruvas

2015. gada decembris

«Jau neliela uzvara pār sevi
padara cilvēku daudz stiprāku» (Paulu Koelju)

				
Neatkarīgi no jomas, kurā darbojamies, mūsu panākumus, karjeru,
apkārtējo cieņu biežāk nosaka nevis prāts, intelektuālās spējas, bet
gan mūsu raksturs – tā stingrība un noteiktība. Īpašības, kas palīdz
tikt galā ar laiskumu, iegribām, atkarībām.
Raksturs veidojas jau agrā bērnībā ar savu mantiņu nolikšanu vietā,
ar līdz galam izravētu dobi, režīma ievērošanu un regulāru mājas darbu
pildīšanu. Un šis ir tas darba lauks, kurā visvairāk vajadzīgs vecāku
atbalsts, kurā nepieciešama skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbība.
Arī jaunākajās pasaules izglītības tendencēs uzsvars no konkrētām
zināšanām tiek vairāk pārnests uz skolēna dzīves prasmēm, uz spēju
likt zināšanas lietā, veidojot savu raksturu.
Druvas vidusskola, iesaistoties konkursā «Samsung Skola nākotnei»,
izstrādājot skolas attīstības projektu trim gadiem, kā arī ikdienā čakli
un radoši strādājot, droši spērusi nākamo soli attīstībā, apliecinot savu
spēju iet līdzi laikam. Arī skolotājiem nepieciešama rakstura stingrība,
lai atteiktos no ierastā, lai vairāk atvērtu skolēnus dzīvei.
Visiem skolotājiem paldies par sadarbību mūsu kopējā darbā, par
sapratni, atbalstu un palīdzību! Vēlu katram kādu piepildītu apņemšanos.
Mīļus, priecīgus Ziemassvētkus un uzvarām pār sevi bagātu jauno
gadu!

Lielākajā rudens skrējienā Latvijā Nike Riga Run 3. vieta stafetas
skrējienā Druvas vidusskolas komandai – K. Ķuzim, P. Kalniņam,
M. Vasiļevskim, A. Virbickim. Skolotājam J. Zilveram 1. vieta stafetes
skrējienā.
Lāčplēša dienai veltītajās sacensībās Airītēs 3. vieta N. Tamsonam,
S. Lagzdiņam, N. Krišjānim, V. Ušerovskim.
Bridža pāru turnīrā «Druvas dūzis» 3. vieta K. Ķuzim, K. Krauzem,
ievadturnīrā 2. vieta J. Brokai (skolotājs N. Svētiņš)
Direktora vietniece Laine Liepa
Balvu «Gada skolotājs» Druvas vidusskolā saņēma Latviešu
valodas un literatūras skolotāja Laine Liepa.
18. novembra pasākumā tika pasniegtas Saldus Novada
pašvaldības balvas un goda raksti. Goda rakstu par ieguldījumi
informātikas un izglītības jomu attīstībā saņēma skolotājs Normunds
Svētiņš. Balvu «Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2015» saņēma
12. klases skolnieks, skolas prezidents Dāvids Gailītis.
Lai svētku laiks ir «mirkļi, ko gribas satvert»!
Direktora vietniece Maija Pūne

Viskošākie brunči

«Mazais Puzurs» piederības sajūtu Saldus novadam stiprināja
projektā «Saldus pagasta skolēnu deju kolektīvu piederības sajūtas

Paldies!

Paldies vairāk nekā simts vecākiem, kuri kopā ar skolēniem veica
Lielgājiena kilometrus un atbalstīja mūs nometnē!
Paldies Andrim Kronbergam par atbalstu, mācot tehnisko grafiku
un organizējot tehniskās jaunrades sacensības!
Paldies uzņēmumiem, kuri atbalstīja Kurzemes jauno uzņēmēju
skoliņu, organizējot skolēniem ekskursijas savos uzņēmumos!
Paldies viesu nama «Zvejnieki» saimniecei par sirsnīgo uz
ņemšanu un izmitināšanu Lielgājienā.
Paldies Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldei par izglītojošu un
interesantu robežsarga profesijas demonstrējumu skolēniem.
Paldies SIA «Karlsberg» un SIA «Cannelle Bakery» par sniegto
atbalstu.
Paldies vecākiem par atbalstu gaismas ceļa veidošanā Saldus
pilsētā un iesaistīšanos Ziemassvētku labdarības akcijā.
Skolas direktors Sergejs Beļkevičs

Sasniegumi

Svētki atnāk ar piparkūku smaržu, gaišām domām, kopā būšanas
prieku un gandarījumu par padarīto.
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 3. vieta M. Kaļišukam
(skolotāja L. Beļkeviča) un B. Dīriņai (skolotāja A. Dukāne).
Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 1. vieta S. Lagzdiņam, 2. vieta
R. Rozei, P. Simsonei, 3. vieta K. Konrādam, A. Jansonei, atzinība
A. Andriekus (skolotāja I. Rudzutaka).
Starpnovadu mājturības II praktisko darbu konkursā «Saldus –
medus piliens Kurzemē» 1. vieta E. Jakubauskim, atzinība R. Liepam
(skolotājs A. Ozolnieks).
LVA rīkotajā Eiropas Valodu dienas konkursā 2. vieta I. Bušinskim,
3. vieta D. Jēkabsonei, A. Staškovskai, D. Jansonam, R. Kalniņam
(skolotāja S. Burve).
Sacensībās «Kalnsētas apļi» 1. vieta G. Jarašunam, K. Ziņģei,
2. vieta K. Kronbergam, A. Bērziņai, 3. vieta A. Skrebelei.
Saldus novada skolu sacensības florbolā 8.-9. klašu grupā 1. vieta
mūsu skolas komandai – Ģ. Brucim, M. Brucim, Ģ. Stromčinskim,
E. Novadam, N. Neilandam, I. Strakšam, R. Davidauskim, R. Pūcem
(skolotāji J. Zilvers, Z. Zeps).
Saldus novada skolu komandu sacensībās krosā 1. vieta –
Ģ. Brucim, M. Brucim, A. Virbickim, 1. vieta arī K. Ķuzim, P. Kalniņam,
M. Vasiļevskim, A. Bartkevičam-Valdmanim. 2. vieta G. J arašunam,
O. Lagzdiņam, R. Liepam, N. Burkevicam, kā arī M. Blūmai,
E. Milčonokai, A. Raībenai, K. Voitānei.
Saldus novada skolu sacensībās futbolā mūsu skolas komandai
2. vieta – K. Panovam, D. Gailītim, D. Jansonam, K. Ķuzim, L. Svārupam,
P. Kalniņam, V. Ušerovskim, A. Bartkevičam-Valdmanim (skolotājs Z. Zeps).

«Mazais Puzurs»
stiprināšana Saldus novadam», iepazīstot Saldus novada tautas
tērpus, dejojot Saldus horeogrāfu dejas jaunajos Kursīšu tautastērpos.
Dejotājiem ir prieks par padarīto un iegūto! Paldies projekta atbalst
ītājiem: SIA «Norplast», Druvas pagasta kultūras namam, folkloras kopai
«Medainis», Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta pārvaldei!
Direktora vietniece Laine Liepa

Nodarbības Latvijas Universitātes MMU

Reizi mēnesī vairāk kā divdesmit mūsu skolas vidusskolēni apmeklē
Latvijas Universitātes MMU nodarbības matemātikā. Priecājamies par
jauniešiem, kuri ir gatavi sestdienas rītos mācīties matemātiku un
iejusties studentu lomā.   
Matemātikas skolotāji

Citādās stundas šajā mācību gadā

Šogad, gatavojoties Citādajām stundām, mazāk domājām par
tehnoloģiju izmantošanu, vairāk par kursos dzirdētajām un pieredzes
apmaiņu braucienos redzētajām pieejām un metodēm, kuras varētu
izmantot stundās, aktīvākai un ieinteresētākai skolēnu pašu darbības
organizēšanai un novērtēšanai. Taču stundās neiztika arī bez jau
zināmu tehnoloģiju pielietošanas, tika izmēģinātas arī jaunās planšetes.
1. klases matemātikas stundai tika sagatavots izdales materiāls
katram skolēnam, kuru izmanto Montesori pedagoģijā, apgūstot skaitļa
10 sastāvu. Tas tika izmantots matemātikas stundās vairāku nedēļu
garumā, bet Citādajā stundā kolēģiem tika dota iespēja iepazīties ar
to un redzēt, kā ar to praktiski var darboties skolēni.
Dabas zinību stundā tika integrēta gan mūzika, gan māksla un
darbinātas visas maņas.
Vēl Cita matemātikas stunda tika veidota kā Ziemsvētku ceļojums ar
dažādiem uzdevumiem kontrolpunktos un aktīvu izkustēšanos pauzēs.
Dažas stundas ir kā garāki projekti un to noslēgumus vēl varēsim
redzēt pēdējā mācību nedēļā. Lai nepietrūkst laika un enerģijas!
1. do klases audzinātāja Ilga Otto

Talantu skolas

Septembris aicināja zinātkāros un aktīvos jauniešus uz Talantu skolām.
Aicinājumam atsaucās 168 skolēni no 12 skolām Saldus novadā un
1 skolas Skrundas novadā. Reizi mēnesī Druvas vidusskolā ierodas
jaunieši, lai pēcpusdienu pavadītu radošā, izzinošā un sadarbību
veicinošā gaisotnē sešās talantu skolās.
Kurzemes jauno uzņēmēju skolas dalībnieki kopā ar skolotāju
Sanitu Ķeiri šogad ir apmeklējuši – SIA Saldus ceļinieks, SIA Jets,
SIA Pidstrup Latvia, AS Baltic Agro, z/s Ziķi, z/s Ķiveļi. Decembra
nodarbībā jaunieši iepazinās ar SIA AI.X uzņēmumu un tā ražotajiem
brīnišķīgajiem šūpuļkrēsliem, un iejutās paši mazo ražotāju lomā,
gatavojot piparkūkas un eglīšu rotājumus.
Kurzemes jauno biologu skolā skolotāja Ina Rudzutaka pulcina
skolēnus no 8.-12. kl. Jaunieši ir tikušies ar farmaceiti Lieni Ādleri
un mācījušies par zāļu formām, tikušies ar LU medicīnas fakultātes
lektori Anitu Pastari un uzzinājuši par olbaltumvielām. Laboratorijas
darbos ir gatavojuši gan medikamentus, gan kosmētikas līdzekļus,
gan izzinājuši sevi, veicot dažādus mērījumus.
Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolā skolotājs Juris Levics tradicionāli
nodarbina skolēnu prātus ar diezgan grūtiem, bet ļoti izglītojošiem
erudīcijas konkursiem. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes
pasniedzējs Ģirts Stinkulis stāstīja par vulkānismu, bet ar pasniedzēju
Ivaru Strautnieku iepazina Dobes kalnus. Šogad neklātienē audzēkņi
aizceļoja uz Rumāniju, ceļojumā veda Saldus novada brīvprātīgais
rumānis Stefans Tudors. Interesantas nodarbības vadīja ģeogrāfes,
mūsu absolventes – Kristiāna Griķe un Linda Uzule.
Programmētāju skolā rudenī mācības uzsāka 5.-8. kl. skolēni.
Skolotāja Normunda 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 ir skolēni no 5.-7.kl. Nodarbības
vadīja gan skolotājas Rita Gulbe un Antra Jankovska, gan 12.klases
audzēkņi Dāvids Gailītis un Linards Hremenkins. Jaunie matemātiķi
apmeklēja Ozolu biotopu – matemātika ir atrodama ne tikai skolas
grāmatās, bet arī dabā.
Sava stila skolas nodarbību vadīšanā skolotāja Dace Lāva iesaista
skolas absolventi mākslinieci Elzu Annu Zagorsku un viņas mammu
mākslinieci Ditu Zagorsku. Prasmi uzstāties un atklāt sevi jaunā
tēlā jauniešus iedrošināja Liepājas teātra aktrise Ilze Jura. Jaunieši
viesojās tekstilmākslinieces Baibas Rīteres darbnīcā «Austrumi» un
uzzināja kā top lielformāta gobelēni, varēja tos apskatīt, kā arī bija
iespēja pašiem mēģināt aust rāmīšos. Decembra nodarbība aizritēja
Ziemassvētku noskaņās ar floristi Agnesi Grantu veidojot dekorus,
mācoties saiņot dāvanas.
Talantu skolas Druvā – tā ir iespēja pilnveidoties un radoši izpausties!
Projekta koordinatore Ilga Ķuze

Draugi Lietuvā

Skola ir aizsākusi skaistu draudzību un sadarbību ar Mažeiķu
Merkelio Račkauskas ģimnāziju.
Skolu audzēkņi ir viesojušies viens pie otra. Draudzēšanās ir vaina
gojusies ar trīspusēju sadarbības projektu Nordplus Nordic Language
programmā. Mūsu vidusskolnieki un Mažeiķu ģimnāzisti, lasīs H. Ibsena
lugu «Pērs Gints», pētīs, kā daiļdarbs ir ietekmējis latviešu,
lietuviešu literatūru, mākslu, mūziku. Radīs savus radošos darbus,
iedvesmojoties no Pēra Ginta. Izspēlēs ainas no lugas interaktīvi,
izmantojot tiešsaistes video konferences. Augustā 50 aktīvākie,
radošākie dosies uz Pēra Ginta festivālu Gudbrandsdālē Norvēģijā.
Projekta laikā tiks gūts ieskats par norvēģu valodu, un kas zina, varbūt
nākamajā mācību gadā interesentiem būs iespēja šo valodu apgūt?
Direktora vietniece Ilga Ķuze

Sporto visa klase

Septembra sākumā sporta skolotājs Juris Zilvers piedāvāja
3. klases skolēniem iesaistīties projektā «Sporto visa klase».
Projekts savu darbību Latvijā uzsāka pagājušajā mācību gadā. Tajā
piedalījās sešas 3. klases, bet nu jau iesaistījušās 43 trešās klases no
visas Latvijas. Projekts ir paredzēts bērnu veselība nostiprināšanai,
viņu stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar
sportu. Papildus divām sporta stundām skolēniem ir trīs fakultatīvas
sporta nodarbības pēc stundām.
8. decembrī Saldus sporta kompleksā mēs ar saviem atbalstītājiem,
1. un 2. klašu skolēniem un skolotājiem tikāmies ar projekta autoru
Ž. Tikmeru un Saldus novada basketbola zvaigznēm. Jautrā gaisotnē
skolēni pierādīja savu sportot prasmi un erudīciju.
3. klases audzinātāja Dzintra Januze

Esi līdeis!

Šajā mācību gadā mūsu skolas 10. un 11. klases skolēni ir
iesaistījušies projektā «Esi līderis». Esam noklausījušies divas
J. Stabiņa lekcijas no cikla «Kā kļūt veiksmīgam», kā arī turpinām
praktiski apgūt lietišķo etiķeti. Lai paplašinātu savu redzesloku,
apmeklējām vairākus Saldus uzņēmumus, kuros skolēni iepazinās ar
lietišķo dokumentu sagatavošanu un lietišķo ģērbšanās stilu.
Piedalījāmies divos konkursos – «Līderi aug mūsu skolā», un
«Pašmāju produkts Latvijas simtgadei». Prieks par aktīviem jauniešiem!
Projekta koordinatore Sanita Ķeire

Domā un mācies spēlējoties

Šoruden biedrība «OĀZE» ar Saldus novada pašvaldības atbalstu
Druvas vidusskolas sākumskolas klasēs realizēja projektu «DOMĀ
UN MĀCIES SPĒLĒJOTIES».

2. RE klase ar jauniegūtajām spēlēm
Iegādātas un izgatavotas dažādas spēles atmiņas un loģiskās
domāšanas treniņam, un galvas rēķiniem.
Paldies visiem 2. RE klases vecākiem, īpaši Kristai Vīndedzei par
projekta vadīšanu un Egīlam Vīndedzim par nesavtīgu darbošanos,
lai bērni jēgpilni pavadītu skolā brīvo laiku un mācītos arī spēlējoties.
2.RE klases audzinātāja Zenta Sileviča

Erasmus+

Liela daļa Druvas vidusskolas skolēnu uzsākuši dalību Saldus
novada Izglītības pārvaldes koordinētā Erasmus+ projektā, kurā skolēni
iepazīstās ar valsts pārvaldes pamatprincipiem, iepazīst uzņēmējam
nepieciešamās profesionālās kvalitātes. Projekta laikā plānots izstrādāt
savu biznesa plānu un iesaistīties dialogā ar Saldus novada jau
natnes politikas veidotājiem par aktualitātēm un iespējām jauniešu
uzņēmējspēju veicināšanai nākotnē.
Direktora vietniece Maija Pūne
Nenožēloju, ka iesaistos Erasmus+ projektā. Lai gan šis ir ilgtermiņa
projekts, tas tomēr nav nogurdinošs, jo sniedz daudz pozitīvu emociju.
Projekta ietvaros tiek atklāts, ka mēs katrs savas spējas varam
izkopt citādākā ceļā nekā esam raduši. Lielu pieredzi šajā jomā deva
tieši simulācijas spēle «Prezidents». Daudzās jomās, kuras mums
nav pazīstamas, tiek paplašināts mūsu redzesloks. ERASMUS+ dod
iespēju sapazīties ar atraktīviem, radošiem un uzņēmīgiem cilvēkiem.
Manuprāt, visiem, kas tajā piedalās, iespējams, kādu dienu tas noderēs.
12. ed klases skolniece Rūta Arāja

Atbalsta programma Savai skolai

Druvas vidusskola ir pieteikusies SIA «MAXIMA Latvija» atbalsta
programmai «Savai skolai», lai saņemtu – galda tenisa komplektu,
kam nepieciešamas 3200 uzlīmes, šobrīd mums ir nedaudz virs 600
uzlīmēm. Ja esat saņēmuši uzlīmes, tad nesat tās uz skolu un iemetat
Maxima kastītē pie būdiņas.
Lai mums izdodas tikt pie galda tenisa komplekta!

Tā runā Dāvids

Ir atkal decembris, svētku laiks. Laiks, kad cepam piparkūkas,
kad varam būt kopā ar saviem mīļajiem, kad ārā snieg sniegs… Nē,
šogad sniegs mūs nav iepriecinājis kā citus gadus. Protams, varam
doties laukā un izklāt visus pagalmus, mežus un pļavas ar baltām A4
lapām, bet vai tā mēs nemānīsim paši sevi? Reizēm vajadzīgs mazliet
vairāk ticības, nedaudz vairāk smaidu un nedaudz vairāk labu vārdu,
lai padarītu neiespējamo par iespējamu.
Sagaidīsim Ziemassvētkus kopā ar saviem mīļajiem! Katram
savus baltos Ziemassvētkus!
Skolas prezidents Dāvids Gailītis

