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Vecāku padome turpina darbu!

14.novembrī notika pirmā vecāku padomes sēde
jaunajā sastāvā. Prieks, ka vairāki vecāki darbu padomē
turpina. Darbu turpina arī padomes priekšsēdētāja Ilze
Grundmane.
Atgādināšu, ka no klases izvirzītais vecāku padomes
pārstāvis, pirmkārt, ir tas cilvēks, pie kura var vērsties
vecāki, ja radusies kāda problēma klasē, kuru grūti
atrisināt. Vecāku padomes pārstāvja tālrunis un e-pasts
atrodams skolas mājas lapā. Problēmas gadījumā klases
pārstāvis vēršas pie klases audzinātāja vai kāda no skolas
administrācijas jautājuma noskaidrošanai un risināšanai.
Pirmajā sēdē piedalījās deviņi vecāki. Sēdē pārrunāja
vecāku padomes uzdevumus, galvenās aktivitātes un
risināmās problēmas.
Izveidoja komisiju divu cilvēku sastāvā, lai izpētītu
situāciju un sniegtu atbildi uz 7.klases vecāku iesniegumu
par skolas ēdnīcas darbību.
Nākamā vecāku padomes sēde notiks 12.decembrī.
Vecāku padomes vārdā direktors Sergejs Beļkevičs

Sasniegumi novembrī
Spraigais olimpiāžu un konkursu laiks lēnām ir sācies un
atnesis jaunus sasniegumus un pieredzi.
Starpnovadu krievu valodas olimpiādē 2. vieta Karlīnai
Rumjancevai (sk. S. Krūtaine), 3. vieta Laurai Šķirmantei,
atzinība Marikai Krauzei (sk. E. Rožkova), piedalījās
A. Dembovska, Ž. Kiseļeva, A. Mozžerikova.
Mājturības un tehnoloģiju konkursā piedalījās E. Novads,
L. Aurītis, O. Eversons un R. Kravinskis (sk. A. Ozolnieks).
Jauno matemātiķu radošajā pasākumā, kas veltīts Latvijas
95. gadadienai, piedalījās J. Sproģis, P. Demitere, Mārcis
Ozoliņš, R. Miķelsons, D. Rokols ar pašu veidotu
priekšnesumu (sk. R. Gulbe).
Kusins Eduards piedalījās Saldus novada konkursā
„Kādreiz un tagad” un tika nominēts balvai „Mērķtiecīgs
jaunietis nākotnei”.
Veiksmīgi savus pretiniekus no „Meduslāses” uzvarēja
„Puzura” dejotāji S. Roze, I. Šperliņa, P. Āboliņš Saldus radio
konkursā par „Ilustrēto Zinātni” un „Ilustrēto Vēsturi”.
Latvijas junioru čempionātā bridžā „Druvas dūzis” 3. vietu
ieguva Katrīna Svilāne, piedalījās K. Ķuzis, K. Krauze,
J. Broka, K. Konrāds, E. Stepiņa (sk. N. Svētiņš).
Saldus novada skolu sacensībās florbolā 2. vieta 8.-9.
klases meiteņu komandai- D. Muižniecei, J. Ševelei,
M. Zundei, K. Skurulei, E. Rogai, L. Šilkei, A. Balandīnai,
E. Kaunesei, K. Stengrevičai (sk. J. Zilvers, Z. Zeps).
Veiksmīgu gada noslēgumu!
Direktora vietniece Laine Liepa

Prezidenta vēlēšanas
Otrdien, 5. novembrī, notika Druvas vidusskolas
prezidenta vēlēšanas, kurās kandidēja četri dalībnieki – Elvīra
Gruze, Andis Štrāls, Katrīna Svilāne un Madara Montvida.
Vēlēšanu dienā bija vērojams satraukums visu dalībnieku
sejās, un balsu skaitīšanas laikā sajūtama spriedze kandidātu
vidū.

2013. gada novembris

Ar 60 balsīm vēlēšanās
uzvarēja Katrīna Svilāne, un
mēs visi tikāmies 7. novembrī,
lai apsveiktu mūsu jauno
prezidenti. Skolēni, kā arī
skolotāji to darīja ar lielu
prieku, un priekšnesumi bija
ļoti radoši un acīm baudāmi.
Pēc
sveikšanas
kārtīgi
izballējāmies. Lai gan balles
sākums bija nedaudz vientuļš,
ar laiku ballētāji saradās un
vakars izvērtās patiesi jautrs.
Liels
paldies
skolēnu
domei
par
kvalitatīvu
pasākuma
izveidi
un
pozitīvajām emocijām, kuras ieguvām prezidenta balles laikā.
Direktora vietnieks Mārtiņš Bergmanis

Projekts „Izaudzis Latvijai!”
Pateicoties Cemex Iespēju fonda finansiālajam atbalstam,
jau kopš pavasara mēs visi kopā īstenojam patriotisku un
vērtīgu projektu, kurā iesaistījušies gandrīz visi skolēni un
skolotāji. Septembrī sarīkojām fotoizstādi "Kopā ar tēti!", ko
varēja apskatīt gan skolā, gan tirdzniecības centrā „Akvārijs”.
Oktobrī projektu nedēļā rūpīgi iepazinām visus Saldus novada
pagastus un Saldus pilsētu, bet par projekta noslēguma
pasākumu var uzskatīt valsts svētku koncertu „Izaudzis
Latvijai!”, kuram šoreiz programmu kopā lika skolotājs Uldis
Kuncis. Paldies lieliem un maziem dejotājiem, ansambļu
dziedātājiem un koristiem par skaistiem priekšnesumiem!
2014.gadā mūsu skola svinēs 25 gadu jubileju. Lai
pienācīgi sagatavotos nozīmīgajam notikumam, kādreizējās
kafejnīcas telpā ir iekārota SKOLAS VĒSTURES ISTABA.
Vislielāko darbu skolas vēstures apkopošanā un istabas
iekārtošanā izdarījusi Daina Tursa - ilggadīgā mācību
pārzine, pieredzes bagāta skolotāja, ar īpaši pozitīvu
mūsu skolas pagātnes un nākotnes redzējumu. Vēstures
istabas atklāšana notika 16.novembra vakarā, bet tās
iekārtošana vēl turpinās. Ja kādam skolotājam vai
absolventam mājās atrodas kāda interesanta vai oriģināla
lieta, kas stāsta par īpašu notikumu skolas vēsturē, droši
nesiet šurp un nododiet skolotājai Dainai! Vairāk informācijas
un bildes par projektu - skolas mājas lapā www.druva.lv
sadaļā Projekti.
Skolotājs
A.Tērauds
nodod skolas
vēstures
istabai
„Zvērasta
rulli”, kas
tapis
1994.gadā
10.kl.
inaugurācijas
pasākumā.

Direktora vietniece projektu darbā Ilze Kļava

Lāčplēša dienas koncerts
11. novembra rītā visi skolas skolēni un skolotāji laipni
tika aicināti uz rīta koncertu, kurā bija gan daudz
patriotisku dziesmu, gan vēsturisku video sižetu par laiku,
kuru neesam piedzīvojuši. Skolotājs Aivars Tērauds
stāstīja par latviešu karavīru cīņu pret Bermonta armiju.
Paldies skolotājai Sandrai Snipkei un koristiem par
sagatavotajām dziesmām, skatītājiem un klausītājiem par
līdzdziedāšanu un pozitīvo gaisotni.
Direktora vietnieks Mārtiņš Bergmanis

Mēs iesim skolā!
Druvas vidusskolā 22. novembrī notika otrā nodarbība
sešgadīgajiem. Šoreiz skolā sagaidījām lielu skaitu mācīties
gribošu bērnu. Nodarbības notika trīs atsevišķās grupās.
Bērnu nodarbību laikā speciālās izglītības pedagoģe Vita
Grīsle Akopjana vadīja vecāku skoliņu. Pie kafijas tases
raisījās debates par vecākiem aktuāliem jautājumiem bērnu
audzināšanā.
Visi šķīrāmies ar lietderīgi pavadīta laika sajūtu. Bērni
priecīgi apgalvoja, ka pēc garās darba dienas vēl neesot
noguruši, bet vecāki bija apmierināti ar vērtīgo sarunu.
Nākamā nodarbība notiks 17. janvārī. Gaidīsim atkal!
Sākumskolas katedras vadītāja: Ilga Otto

„Druvas Dūzis” jau 24. reizi
No 8. līdz 10. novembrim Druvas vidusskolā risinājās
starptautiskais bridža turnīrs „Druvas Dūzis”, kas pēdējos
gados ieguvis atklātā Latvijas junioru čempionāta statusu.
Kā jau ierasts, turnīrā piedalījās arī ārzemju sportisti no
Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Kopā čempionātā
piedalījās 74 dalībnieki. Druvas vidusskolu pārstāvēja Egija
Stepiņa, Katrīna Svilāne, Kārlis Ķuzis, Kristaps Krauze,
Klāvs Konrāds un Jolanta Gundega Broka. Īpašs prieks
par to, ka Katrīna Svilāne ievada turnīrā ieguva 3. vietu,
bet Kārlis Ķuzis un Kristaps Krauze prestižajā pāru turnīrā
ierindojās augstajā 10. vietā.
Gribas atzīmēt arī mūsu bijušos skolēnus - Nauri Pelsi
un Leo Vegneru, kuri pāru turnīrā bija ceturtie, bet
komandu turnīrā kopā ar Rīgas bridžistiem kļuva par
Latvijas junioru čempioniem!
Bridža skolotājs Normunds Svētiņš

„Prāta spēles 2013” Druvas
vidusskolā
24. oktobrī skolā pulcējās spēļu dalībnieki no 12 skolām
– kopumā 131 ceturtklasnieks un viņus pavadošie
skolotāji. Spēlēs jau zināmajām „disciplīnām” (mīklām,
tornim) piepulcējās jauni prāta vingrināšanas veidi –
mūzikas erudīti, ķīniešu dambrete, atjautības uzdevumi,
lidmašīnu locīšana un lidināšana, mezgls, valodu spēles,
un slēptie zīmējumi. Tika veidotas jauktas komandas
(skolēni no dažādām skolām) – pavisam tādas bija 11.
Darbība risinājās spraigi un enerģiski, komandās bija
vērojama laba sadarbība, draudzīga atmosfēra, erudīcija,
kas uzskatāmi par galvenajiem spēļu ieguvumiem.
Komandu kopvērtējumā vietas sadalījās sekojoši: 1.vietā
„Zaļie gurķīši”, 2.vietā „Draudzīgie”, 3. vietā „Violetie
banāni”.
Paldies
visiem
dalībniekiem,
skolotājiem
un
vidusskolēniem, kuri palīdzēja pasākuma tapšanā - uz
tikšanos „Prāta spēlēs 2014”!
Direktora vietniece Dace Lāva

Tikšanās, kas iedvesmo
Piektdien, 22. novembrī, meistarklases drāmā un teātra
improvizācijā vadīja Nacionālā teātra režisors Elmārs
Seņkovs.
Vispirms režisors tikās ar mūsu skolas humanitārās
programmas -11.h un 12.h kl.skolēniem, kā arī ar vidusskolas
teātra improvizatoru grupu. Arī Elmārs savas komunikācijas
prasmes, skatuvisko drosmi un radošo domāšanu attīstījis,
pamatskolas laikā iesaistoties teātra sporta grupā. Jaunieši ar
interesi klausījās par viņa ceļu uz režisora profesiju, kas nebūt
nav bijusi sākotnējā izvēle. Šobrīd jaunais puisis ir LKA
mācībspēks, veidojis izrādes vairākos Latvijas profesionālajos
teātros. Ar prieku lasām, ka viņa iestudējums "Raudupiete"
Valmieras Drāmas teātrī ieguvis "Spēlmaņu nakts 2013" balvu
- Gada labākais latviešu autora darba iestudējums.

Par peldbaseinu
Ar nākamo piektdienu (6.12.2013) mainās baseina
apmeklējuma laiki Druvas vidusskolas skolēniem. Tas
nozīmē, ka mazais baseins būs pieejams no 14.00 –
15.00, bet lielais baseins no plkst. 16.00 – 17.00. Mazo
baseinu apmeklē skolēni no 1. – 5. kl. (līdzi dodas sporta
skolotājs), bet lielo no 6. – 12. kl. Transportu uz/no baseinu
1. – 5. kl. nodrošina skola, bet 6. – 12.kl. skolēni paši
organizē nokļūšanu līdz baseinam un atpakaļ. Transports
(1.- 5.kl.) un baseina apmeklējums norādītajos laikos
visiem skolēniem ir bez maksas.
Apmeklējot baseinu, jāņem līdzi: skolēnu apliecība,
dušas želeja vai šampūns, plastikāta čības, dvielis,
peldcepure (var iznomāt – 20 sant.)
Sporta skolotājs Juris Zilvers

Skolēnu un skolotāju fotografēšanās
(Berga foto)
notiks 10. decembrī, sākot no plkst. 9.00

Režisora uzdevums – mainīt priekšstatu par grupas foto!

Pēc tam notika jau trešā „Sava stila skolas” nodarbība.
Tās pirmajā daļā režisors izklāstīja aktieru profesijas
„noslēpumus”, kā arī iesaistīja skolēnus praktiskajos drāmas
un aktiermeistarības vingrinājumos.
Savukārt tērpu modelētājas - konstruktores Agnijas
Jaunbrāles radošajā darbnīcā bija iespēja gatavot
interesantus aksesuārus. Rosinošas ir Agnijas prasmes no
vienkāršiem materiāliem izveidot neparastas lietas. Arī šāda
nodarbība paver ceļu radošai iedvesmai.
Drāmas skolotāja Inguna Vēja

