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Skolas gada notikumi






















Zinību diena
Zinību dienā bija svinīgs pasākums, kurā dziedāja
ansamblis, uzstājās labie rūķi, bērni skaitīja dzejoļus un
visi kopā atzīmēja pirmo skolas dienu.
Sporta diena
Bija orientēšanās pa Maskavas forštati. Mums iedeva
kartes, lai mēs atrastu noteiktas vietas Maskavas forštatē.
Karjeras nedēļa
Karjeras nedēļā, katra klase sagatavoja prezentāciju par
Latvijas svecēm, rupjmaizi utt.
Skolotāju diena
Skolēni apsveica skolotājas un mazākie apsveica arī savas
bijušās bērnu dārza audzinātājas.
Rudens izstāde
Skolēni no rudens veltēm darināja dažādas skulptūras,
piemēram:
Kuģus, dzīvniekus, sadzīves lietas.
Izstāde „Mans mīļākais dzīvnieks”
Izstādē var atnest un parādīt citiem savus mīluļus. Citi var tos apskatīt, samīļot un apbrīnot citu
mīluļus.
Mārtiņdiena
Mazākie bērni dodas ķekatās pie citām klasēm, skaita tautasdziesmas un ticējumus, dzied dziesmas
un dejo. Rīko arī tirdziņu, kurā var pārdod un pirkt paštaisītus labumus.
Lāčplēša diena
Šajā dienā visi skolas skolēni sanāk kopā un atceras par latviešu leģendām. Dažreiz mūs apciemo
kāds karavīrs, lai pastāstītu kaut ko par šo dienu. Pieminam karā kritušos. Mēs šogad ieviesām jaunu
tradīciju, ārā dedzināt svecītes, lai arī citi redzētu svecītes
18. novembris.
Kā ik gadus, arī šogad notika Valsts
svētkiem veltīts koncerts, kurā uzstājās
mūsu kori, dejotāji. Katra klase bija
sagatavojusi plakātu par Latvijā ražotām
precēm.
Ziemassvētku koncerts
Ziemassvētku koncertā mēs aicinām
vecākus uz skolas koncertu. Tur mēs
dziedam, dejojam, skaitam dzejoļus un
mums parasti ir kāda ludziņa.
Skolas Balles
Skolas ballē mums ir dejas, spēles un
dažādi pārsteigumi.
Uz turieni iet cilvēki, kam patīk dejot.
Šogad bija Ziemassvētku balle un
Valentīndienas balle.
Koncerts Lapmežciemā
Tā mums ir tradīcija. Mēs katru gadu braucam uz Lapmežciemu adventes laikā. Tur mēs dziedam,
dejojam un iepriecinām Lapmežciema iedzīvotājus.
Konkurss „Erudīts”
Šajā konkursā klases sadalās pa grupām un izvirza kapteini. Katrā priekšmetā grupas pierāda savas
zināšanas.
Mācību priekšmetu nedēļas
Šajās nedēļās ietilpst visi mācību priekšmeti. Vispirms ir klases olimpiādes. Labākos izvirza skolas
olimpiādēm. Pēc tam seko rajona un valsts olimpiādes.
Projektu nedēļa
Projektu nedēļā skolēni piesakās pie skolotājiem. Bērni iemācās komunicēt ar citiem, pilnveido savas
prasmes un zināšanas grupu darbā.
Lappusi gatavoja Liene, Elīza, Stella, Anda
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Glābēju paraugdemonstrējumi
9. februārī, 8a un 8b klases devās uz Ķīšezeru, lai skatītos kā glābēji darbojas ziemā. Mēs aplūkojām
glābēju ekipējumu un redzējām, kā notiek ledū ielūzuša cilvēka glābšana. Viņi mums pastāstīja par dažādu
drošības ekipējumu, ko vajadzētu ņemt dodoties uz ledus. Mēs visi ļoti nosalām, bet bija interesanti. Visi
uzzināja ko jaunu. Domāju, ka tas bija interesants pasākums.
Ēnu diena
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu
skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas
pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem
izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot
jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu
diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
12.februārī, Toms Bude un Madara Krūmiņa dosimies uz ostu, lai ēnotu ostas darbinieku kurš atbild par
kuģu ienākšanu un iziešanu. Ēnu dienā piedalījās arī Bernārs Kažoks, Marta Fabrika, Kaspars Kristaps
Brikmanis.
Toms

Skola šogad
Intervija ar skolas direktori Renāti Lindi
1. Kāds ir jūsuprāt ievērojamākais notikums šogad?
-Tā kā gads vēl nav beidzies, īsti nevaru secināt, kurš ir ievērojamākais notikums šogad.
2. Cik skolēnu šogad ir skolā?
-Precīzi nezinu, bet ir apmēram 533 skolēni skolā. Diagrammā redzams, kā mūsu skolas skolēnu skaits pieaug!
3. Kurā gadā ir bijuši vismazāk skolēnu?
-Vismazāk skolēnu bija 2007./2008.m.g. 269 skolēni.
4. Kādas ir jūsu domas par „Projekta Nedēļu”?
-Ļoti labi, kad tāds pasākums ir. Tas pilnveido bērnu
prasmes, komunikāciju, attīstību, projektu veidošanu
un sadarbošanos ar citiem skolēniem.
5. Vai jūs vēlētos vairāk pasākumus skolā? Kāpēc?
Un ja jā, tad kādus?
-Manuprāt, jau ir ļoti daudz pasākumu, bet, ja kāds
piedāvātu kādu interesantu ideju, noteikti apsvērtu šo
piedāvājumu.
6. Kādas ir jūsu domas par skolas balli?
-Labi, ka tāda ir. Pietiek ar divām ballēm gadā.
7. Vai skolai tuvākajā laikā ir plānota piebūve?
-Mums ļoti noderētu piebūve skolas aktu zālei, bet piebūve nav plānota dēļ finansējuma trūkuma.

PALDIES PAR INTERVIJU DIREKTOREI!
Intervēja Liene, Elīza, Stella

Panākumi
Ik gadus mūsu skolas skolēni piedalās un gūst uzvaras dažādās olimpiādēs, konkursos un skatēs.
8.a klases komanda "No name" (Andris, Madara, Toms, Kristīne, Aleksis) piedalījās konkursa "Gribu būt mobils"
pusfinālā. No 110 Rīgas un Rīgas rajona komandām mūsu skolēni sasniedza 3. labāko rezultātu.
16 mūsu skolas skolēni piedalījās galda hokeja turnīrā un nopelnīja skolai dāvanu karti 50 eiro vērtībā sporta
inventāra iegādei.
Īpaši sveicam Bernāru Kažoku ar veiksmi sacensībās un turēsim īkšķus, viņam startējot Rīgas kausa izcīņā.
9. klases skolnieks Artis Pārups piedalījās Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē un ieguva 3. vietu. Apsveicam!
9. klases skolnieces piedalījās Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē, bet rezultāti vēl nav zināmi.
Mūsu skolēniem svarīgi starti paredzēti arī tuvākajā laikā  izteiksmīgās runas konkurss, Rīgas pilsētas 5.  8 . klašu
matemātikas olimpiāde, deju kolektīvu, koru un ansambļu skates. Turēsim īkšķus.
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Intervijas

Šogad devāmies intervēt skolotāju Vinetu Muižnieci, jo viņa saņēma Zelta pildspalvu, jaunās
skolotājas un mūsu izcilniekus  skolēnus Bernāru un Evelīnu.
Skolotāja Vineta Muižniece

Vai Jūs atceraties pirmo skolotāju?

- Es atceros savu pirmo skolotāju, bet
neatceros viņas vārdu, viņas uzvārds bija Širina, un laikam viņas vārds bija Valentīna. Viņa
bija ļoti skaista un gudra.

Kurās skolās Jūs mācījāties? - Es mācījos divās skolās: pirmā bija 24. vidusskola,
otrā bija 25. vidusskola.
Kādēļ Jūs izvēlējāties skolotājas darbu? – Tas ir sarežģīti un man bija jāmaina kaut
kas savā dzīvē. (Tā dzīve sakārtojās)
Vai jums kaut kas ir mainījies 2015.gadā? – Pašlaik nekas nav mainījies.
Ko Jūs novēlat skolēniem 2015.gadā? – Es novēlu viņiem to, ko viņi vēlas paši sasniegt!
Vai Jūs labi mācījāties skolā? – Jā, ļoti labi mācījos, es biju ļoti čakla meitene.
Vai šī skola ir bijusi jūsu vienīgā darbavieta? – Nē, tā nav mana pirmā darbavieta. Agrāk esmu strādājusi
par treneri.
Vai Jūs apmierina skolēnu darbs stundā? – Sākumskolā ir ļoti centīgi bērni, mani tas apmierina.
Vai jums patīk šajā skolā? Kāpēc? – Jā man patīk šī skola, jo es redzu ka izaug mazi bērni un paliek pa
lieliem cilvēkiem.
Kāds sporta veids jums patīk visvairāk? – Visvairāk man patīk Akadēmiskā airēšana.
Kā jums mainījās dzīve kad Jūs saņēmāt „Zelta pildspalvu”? – Tas ir jauki. Es saņēmu daudz
apsveikumu no mazpazīstamiem cilvēkiem. Man patīk arī tas kad mani kolēģi tik labi mani izvērtēja.

Skolotāja Rasma Raupe

Vai Jūs atceraties pirmo skolotāju? – Mana pirmā skolotāja bija stingra un taisnīga.
Kurās skolās Jūs mācījāties? – Ilūkstes vidusskolā; Liepājas augstskolā.
Kādēļ Jūs izvēlējāties skolotājas darbu? – Man ir dvīņu māsa un
tā strādāja par skolotāju es arī strādāju, tagad mana māsa nemāca
bērnus, bet es tagad strādāju te.
Vai jums kaut kas ir mainījies 2015.gadā? – Sāku strādāt šajā
skolā.
Ko Jūs novēlat skolēniem 2015.gadā? – pacietību, pieklājību,
labestību.
Vai Jūs labi mācījāties skolā? – Jā, ļoti labi mācījos, es biju ļoti
gudra meitene.
Vai šī skola ir bijusi jūsu vienīgā darbavieta? – Es strādāju
vairākās skolās.
Vai Jūs apmierina skolēnu darbs stundā? – Daļēji apmierina.
Kā Jūs esat iejutusies mūsu skolā? – Pamazām sāku iejusties kolektīvā.
Ko jūs vēlētos pateikt mūsu skolas skolēniem? – „ Tikai uz priekšu”.
Kā jums patīk projektu nedēļa? –Man tas patīk. Var arī izmantot daudzas jaunas metodes.

Skolas psiholoģe Ieva Melne

Vai Jūs atceraties Jūsu pirmo audzinātāju? –Jā es atceros viņu. Viņa bija ļoti

labsirdīga, iedvesmojoša, gudra un skaista.
Jūs labi mācījāties skolā? – Es ļoti labi mācījos, es biju pacietīga meitene. Mana
vidēja atzīme bija apmēram astoņi.
Vai šī skola ir bijusi Jūsu vienīga darbavieta? – Šajā brīdi jā. Bet vēlāk varbūt
iešu uz citu darbavietu.

Kā un kad Jūs sapratāt kad gribat kļūt par psihologi un strādāt ar
bērniem? – Es to sapratu apmēram gadu atpakaļ. Es domāju par to ka tā ir ļoti vērtīga

pieredze un es varēšu vērot un palīdzēt bērniem.
Cik skolās Jūs mācījāties? – Es kopumā mācījos trijās skolās.
Ko Jūs domājat par projektu nedēļu – Manuprāt projektu nedēļa ir neliels
brīvlaiks bērniem, jo tie var darīt to ko paši izvēlējās. Tā ir laba pieredze visiem gan
bērniem, gan skolotājiem.
Vai Jūs apmierina skolēnu darbs? – Jā viss apmierina, viņi ir ļoti labsirdīgi.
Kā Jums izmainījās dzīvē 2015.gadā? – Šajā gadā pabeigšu Maģistra darbu, tas ir jauki.
Ko Jūs gribētu novēlēt skolēniem 2015.gadā? – Es gribētu novēlēt skolēniem vairāk sapratnes un labsirdību,
uzņēmību un lai izdodas uzturēt prieku.
Kā Jūs esat iejutusies mūsu skolā? – Šobrīd man liekas ka esmu labi iejutusies. Un jau kas atrodas mūsu skolas
trijos stāvos.
Intervēja Dana, Lauris, Anda
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5. a klases skolniece Evelīna ErmaneMarčenko

Kurā klasē tu mācies?
Es mācos 5.a klasē.
Ar ko tu nodarbojies ārpus skolas?
Es nodarbojos ar vieglatlētiku, peldēšanu, mūzikas skolā spēlēju
saksofonu.
Par ko tu vēlētos kļūt?
Es vēlētos kļūt par arhitekti.
Vai tev ir mājdzīvnieks?
Nē, man nav.
Kādi ir tavi mīļākie priekšmeti?
Sports, vizuālā māksla, mājturība un matemātika.
Vai tu šajā skolā mācies no pirmās klases?
Jā, es šajā skolā mācos no pirmās klases.
Kādi interesanti notikumi ir bijuši šajā skolā?
Olimpiādes, konkursi un skolas balles.
Kāda ir tava mīļākā skolo tāja,  tājs?
Mana mīļākā skolotāja ir Inga Mihelsone un Aiva Klaipa.
Vai tu vēlētos skolā ieviest kādu svešvalodu?
Es skolā vēlētos ieviest franču valodu.
Kādus atjauninājumus tu vēlētos ieviest šajā skolā?
Bezvadu internetu (WIFI), mīkstas un ērtas mēbeles, planšetdatorus burtnīcu, grāmatu vietā.

Intervēja Anda

8. b klases skolnieks Bernārs Kažoks










Tu mācies skolā kopš pirmās klases, kā vērtē savu vecāku izvēli sūtīt tevi tieši šajā
skolā?
Šaja skolā es mācos kopš pirmās klases, prieks, ka vecāki aizsūtīja mani uz tik labu skolu.
Kuri ir bijusi jaukākie brīži 8 skolas gadu laikā?
Uzreiz nevaru nosaukt jaukāko brīdi.Skolā tādu bija daudz.
Kā ir mainījušās tavas intereses – kas licies interesantāks
mazajās klasēs un kas tagad?
Man viemēr ir patikusi matemātika, jau no pirmās klases
patika rēķināt.
Cik un kādas olimpiādēs tu šogad piedalījies, kā veicās?
Esmu piedalījies galda hokeja turnīrā, tur dalīju 1.vietu, drīz
piedalīšos matemātikas olimpiādē.
Kādi ir tavi nākotnes plāni?
Pēc skolas pabeigšanas,vēlos saistīt savu nākotni ar
tehnoloģijām. Apsveru iespēju kļūt par programmētāju vai IT
speciālistu.
Kā tu vērtē mūsdienu jauniešus sev apkārt?
Visi jaunieši ir atšķirīgi, katram ir sava galva uz pleciem.
Ko tu novēlēsi pumpurskolai,kad tās durvis būsi
aizvēris? Vai būs mazliet žēl?
Skolai novēlu būt tikpat foršai un turpināt attīstīties. Protams, ka skola pietrūks.

Intervēja Andris

Šo avīzes numuru veidoja
Dana Stepaņenkova
Lauris Limbergs
Anda Liepa
Elīza Indriksone
Stella Martinsone

Liene Skvarika
Toms Bude
Ralfs Logins
Santa Silava
Enriko Dejus

Andris Klimkāns
skolotāja konsultante Inese Lude
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Projektu nedēļas norise

Šogad aktuāli notikumi saistībā ar Eiropas Savienību, tāpēc arī projekti veltīti šai tēmai.
Rīga 2014 bija Rīgas kā vienas no 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta nosaukums. Atklāšanas
ceremonija notika 2014. gada 17. janvārī Latvijas Nacionālajā operā ar Riharda Vāgnera opusu „Rienci. Triumfs un
sakāve” un Valsts prezidenta, Eiropas kultūras galvaspilsētas patrona Andra Bērziņa uzrunu.
Latvija ir Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts no 2015. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Latvija
pārņēma prezidentūru no Itālijas un nodos to Luksemburgai. Šī ir Latvijas pirmā prezidentūra ES Padomē.
Prezidentūras oficiālā tīmekļa vietne ir EU2015.LV

Projektu norise skolā
Skolotājas Aivas Klaipas projekta dalībnieki "Eiropa: vakar, šodien,rīt"
strādāja uz vietas un informāciju meklēja internetā, gan dažādās
grāmatās. Gan 3.a, gan 3.b, gan 3.c klases veidoja un darināja visu
nepieciešamo burtiņsvētkiem. Viņi strādaja uz vietas, viņi grieza
burtiņus, veidoja priekšnesumus un darīja daudz ko citu. Skolotājai
Inārai Kraujai ar savu klasi bija projekts jeb misija "Vienradzis". Viņi
strādāja gan uz vietas, gan brauca ārpus skolas. Viņi bija Ministru
kabinetā un arī Rīgas pastā. Rasmas Raupes projekta dalībnieki
"Latvju zīmes" informāciju meklēja internetā, kā arī grāmatās. Viņi
devās uz skolas muzeju un uz bibliotēku ārpus skolas. Elīnas Drozdas
projektra dalībnieki"Eiropas Savienība mūsu pilsētā, novadā" veidoja
referātus. Vijas Melnes "Latviajas savstarpējās attiecības ar Eiropu"
informāciju meklē datorā. Agneses Zommeres projekta dalībnieki
"Latvija, inovāciju, valsts". devās ārpusskolas uz bāzi, "Molu" gāja pirkt dažādas lietas projekta darbam, citi palika
skolā un no avīzēm grieza attēlus. Salvja Leimaņa projekta dalībnieki "Latvijas viedoklis Pasaules sportā'' visu
informāciju meklēja internetā, kā arī veica aptauju, "Kurš sportists ir populārākais Latvijā?" un devās arī uz sporta
muzeju. Kristīnes Dītrihas projekta dalībnieki "Latvijas vārds pasaulē" informāciju meklēja internetā par kādu
noteiktu cilvēku Latvijā.Viņi arī devās uz Jauno Rīgas teātri. Baibas Ozoliņas projekta dalībnieki strādāja ar tēmu
Latvija- "Zaļākā Valsts Eiropā" . Viņi veica dažādas aptaujas piemēram," Vai mājās šķiro atkritumus?", ''Vai piedalās
talkās?", kā arī devās uz Ķīšezeru un uz " Vides aizsardzības ministriju". Ivetas Brokānes projekta dalībnieki
"Kopīgais un atšķirīgais dažādu eiropas Valstu tautastērpos" viņi veidoja projektus un iepazina tautastērpu vēsturi.
Viņi visu dienu darīja daudz un interessantus piemēram grieza ar cilvēkus no papīra, veidoja plakātus par kādu valsti,
pēc tam meklēja informāciju par to valstu tautastērpiem. Dainas Bleives projekta dalībnieki " Eiropas zaļākās valstis"
viņi veidoja plakātus par to cik ir zaļa Latvija, par augiem Latvijā un daudz ko citu. Viņi meklēja informciju internetā,
dažādās grāmatās un ari devās uz Augu muzeju. Dagnijas Priedes projekta dalībnieki "Ražots latvijā" viņi šajā nedēļā
strādāja skolā. Viņi līmēja un grieza materiālus, veidoja plakātus par Latvijā ražotiem produktiem. Pirms tam viņi bija
"Laimas" šokolādes muzejā. Ilzes Bērziņas projekta dalībnieki "Animācija Latvijā" strādāja gan klasē, gan devās
ārpusskolas. Viņi informāciju ieguva internetā un veidoja paklātus . Viņi arī devās uz Multelņu darbnīcu. Ineses
Straujās projekta dalībnieki "Latvijas vārds Eiropā" veidoja projektus par Latviešu sportistiem un Operas
māksliniekiem. Viņi devās uz Operu aizkulišu ekskursijā, viņi bija Jaunajā zālē, Sarkanajā zālē, Baltajā zālē. Viņi arī
redzēja Operas mēģinājumu. Viņiem ļoti patika bija ļoti interesanti un bija labi Operas mākslinieki.
Gatavošanās skatēm un olimpiādēm
Projektu nedēļā notika arī pulciņu nodarbības, lai sagatavotos skatēm un olimpiādēm – koris, ansamblis, deju
mēģinājumi un gatavošanās Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādei.
Lappusi sagatavoja Anda
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Jaunsardze
Kas ir Jaunsardze
Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes
izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un
disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi
paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.
 Jaunsargi par Jaunsardzi
Mēs, jaunsargi, noteikti izaugsim par īstajiem Latvijas valsts pilsoņiem un ar godu turpināsim
Latvijas ceļu izaugsmei un attīstībai. Mūsu pienākums ir sekmēt Latvijas iekļaušanu Pasaules
aizsardzības sistēmā. Vienalga, vai mēs kļūsim par karavīriem vai ieguldīsim sevi Latvijas valsts
attīstībā. Tāda ir jaunsarga loma un vieta 21.gadsimtā
 Mūsu skolā Jaunsardze
Mūsu skolā A. Pumpura Jaunsardze ir jau pusotru gadu. Par šiem gadiem es esmu apguvis ļoti
daudz nepieciešamās informācijas lai izdīvot mežā. Jaunsardzes gaitu uzsāka vairāki pacmit
skolēni mūsu skolā. Kā arī Jaunsardze var pieteikties jebkāda dzimuma un vecuma cilveki.
 Ar ko nodarbojas Jaunsardze
Mums iemāca izdzīvošanu mežā un citos apstākļos. Kā arī disciplīna ir pats
galvenais ko mums iemāca. Protams mēs iegūstam daudz jaunus, nepazistamus
draugus no citām pilsētām. Mūs māca:
PP [ pirmā palīdzība]
Mezglu siešanu
Pareiza ugunskura iekuršanu
Armijas iesākuma pamatus (kas jāzin sākumā)
Fizisko sagatavotību
Ko mēs esam panākuši
Mēs esam stāvējuši Latvijas Valsts piemiņas dienās pie pieminekļa, kā arī
barikāžu dienā esam atradušies Domu laukumā.
Direktores vietniece izglītības jomā K. Dītriha: Kādas ir Jūsu domas/uzskati par jaunsardzi mūsu skolā?
Man patīk, jo es uz šo skolu atnācu strādāt no skolas, kur bija aktīva jaunsargu kustība. Un tas ir brīnišķīgi, ka jaunieši
nodarbojas ar tādām aktivitātēm.

Veidoja Enriko, Andris

Vai skolā būtu jāveido programmēšanas pulciņš?
Pieaugot pieprasījumam pēc IT speciālistiem, aktuāls kļūst jautājums, vai skolā būtu nepieciešams veidot
programmēšanas pulciņu? Interesējoties par šo jautājumu, pagājušajā mācību gadā apmeklēju kursus programmēšanas
pulciņu skolotājiem. Lai gan esmu beigusi LU Datorikas nodaļu kā programmētāja, biju cerējusi, ka attīstoties
informācijas tehnoloģijām, programmēšana būs kļuvusi vienkāršāka. Taču nē! Iepazīstot programmēšanas valodu
“Java”, secināju, ka tā ir ļoti grūta un diez vai tā būtu saprotama pamatskolas skolēniem. Taču varētu arī mācīt
vienkāršāku valodu, piemēram, “Pascal”. Lai iemācītos programmēt, ir vienalga, kuru programmēšanas valodu apgūt,
jo galvenais nav valoda, bet galvenais ir programmēšanas algoritmu izstrāde. Programmēšanas valodas pamatu
apguve nepieciešama tāpēc, lai varētu “palaist” savu programmu uz datora.
Programmēšanas pulciņa dalībnieki varētu startēt Rīgas un Latvijas informātikas olimiādēs, kurās galvenais
akcents ir programmēšana, nevis skolas informātikas viela.
Izstrādājot eventuālā programmēšanas pulciņa darba plānu, tomēr rodas šaubas, vai mūsu skolā būtu
pietiekams skolēnu skaits, kas šādā pulciņā gribētu piedalīties.
Tāpēc projektu nedēļas laikā 6. b klases skolēns Ralfs izveidoja anketas un aptaujāja skolēnus. Anketā bija
šādi jautājumi: Vai skolā vajag programmēšanas pulciņu? Kādu valodu apgūt? Vai Tev liekas, ka programmēšana ir
grūta? Vai Jūs gribētu iet uz programmēšanas pulciņu?
Uz pirmo jautājumu 14 skolēni atbildēja “Jā”, bet 6 – “Nē”. Uz trešo jautājumu 12 skolēni atbildēja “Jā”, bet 5 – “Nē”,
3 – “Nezinu”. Uz ceturto jautājumu 10 skolēni atbildēja “Jā”, bet 8 – “Nē”, 2 – “Nezinu”. Taču visinteresantākās bija
atbildes uz 2. jautājumu, proti, neviens no respondentiem nebija sapratis, ka runa ir par programmēšanas valodām,
tāpēc atbildes bija 4 – “nekādu”, 1 – “angļu”, 2 – “vācu”, 2 – “spāņu”, 7 – “franču”, 1 - “zviedru”, 1-“ķīniešu”.
Apkopoja Ralfs un sk.Inese
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Datoratkarība, tās izplatība mūsu skolā
Aptauja
Datoratkarība var skart gan jauniešus, gan vecākus cilvēkus, gan meitenes, gan puišus no dažādiem sociālajiem slāņiem.
Varētu teikt, ka datoratkarība ir izplatījusies līdz ar interneta attīstību. Visbiežāk datoratkarību saista ar vēlmi sevi
identificēt ar kādu citu personu. Internets parasti vairāk saista tos cilvēkus, kuriem ir lielākas problēmas savstarpējā
komunikācijā. Tieši virtuālājā vidē viņi var paslēpt to, kā izskatās, cik veci viņi ir un galu galā, kāds ir viņu dzimums,
tādējādi iegūstot sev jaunas personības. Nereti gadās arī tā, ka savstarpējās saskarsmes problēmas veidojas tieši
pārmērīgas virtuālās vides izmantošanas dēļ, jo jaunietis vairs nemāk komunicēt reālajā dzīve.
Atkarībai no videospēlēm visvairāk ir pakļauti tieši jaunieši. Ir tādi, kas spēlē videospēles līdz pat 30 stundām nedēļā,
kas nenoliedzami norāda uz to, ka tā ir nopietna atkarība.
Mēs aptaujājām mūsu skolēnus par tēmu” interneta atkarība mūsu skolā”. Neskatoties, kurā klasē viņi ir un vai
viņiem priekšā gaidāmi eksāmeni, bērni tomēr sēž pārsvarā pie datora un saprot to, ka viņiem tā ir „atkarība”. Un tā ir
kļuvusi par visu mūsdienu jauniešu problēmu, tāpēc mēs to noskaidrojām mūsu skolā.

Šajā diagrammā jūs varat redzēt, cik stundas skolēni pavada pie
datora pēc skolas. Tāpēc daudziem jauniešiem neatliek laika mācībām.

Šajā diagrammā jūs redzat, cik daudzi skolēni mūsu skolā izmanto
mobilās aplikācijas/internetu, stundu laikā. Protams, daudzi
uzskata, ka stundās ir garlaicīgi tāpēc vajag atrast nodarbi, bet
daudzi norāda, ka stundas laikā viņi internetā var atrast kādu
vajadzīgu informāciju. Daudzi to nedara stundās, jo tas nav atļauts.

Skolēni paši ir atdzinuši, ka viņiem ir interneta atkarība, un paši nezina
kā ar to tikt galā.

Skolēni uzskata, ka skolās, izmantojot internetu/mobilās aplikācijas, rodas
problēmas ne tikai pašiem sev, bet arī skolas/klases biedriem!

Precīzāku priekšstatu par datoratkarību vari iegūt, izpildot kādu no testiem, piemēram,
www.narcomania.lv/pub/index.php?id=30&t=18
Veidoja Enriko, Andris
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