Zeimuļa
Ziņas
2019/2
Janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs" žurnālistikas pulciņa dalībnieki it īpaši tika aizrāvušies ar dažādiem
radošo darbu konkursiem. Darba noslēgums tāpēc izvērsās jo priecīgs, tā kā tika saņemti arī
Ontona Slišāna radošo darbu konkursa rezultāti,
kur pulciņa dalībnieks bija iesūtījis darbu par
to, kāds ir mīļākais gadalaiks. Saņemtās pateicības un lieliska, krāsaina un ļoti skaista grāmata
latgaliešu valodā ir stimuls turpināt iesākto.

Eiropas Valodu dienā izsludinātajā konkursā „Mans bērnības stāsts” tika iesūtīts 601
darbs – domraksti, dzejoļi un zīmējumi no dažādiem Latvijas novadiem un latviešu skolām
pasaulē. Tāpēc konkursā piedalījās arī ARPC
žurnālistikas pulciņa dalībnieks Huberts Zimackis, kurš rakstīja apceri par savu bērnību.
Šoreiz godalgota vieta netika, bet atzinība un
prieks par paveikto - gan! Turpinām rakstīt!
D.Kuzņecova

No 3.oktobra līdz 19. oktobrim
norisinājās radošo darbu konkurss
Šajā numurā
lasiet:
“Rudens
stāsts”, kuru
organizēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
“Zeimuļs”. Konkursa uzvarētāju apbalIzstādes
vošana notika 25.10.2016. pasākuma
Ziemassvētki”
prieki
“Rudens
ietvaros.
Konkursā
iesniegti vairāk
Daba un putnitikaziemā
nekā
50 darbi no Rēzeknes pilsētas
Dzeja
2.vidusskolas, Rēzeknes pilsētas
5.
Konkursi Rēzeknes sākumskolas,
vidusskolas,
ARPC
“Zeimuļs” pulciņiem “Floristika”,
Sports
“Laimīgā bērnība”, “Rotājumi no pērlītēm”, “Tamborējam sev un mājas interjeram” un vides programmas “4H”.
Nomināciju “Kompozīcija no

2019. gada 25. februārī
“Zeimuļs”
Vokālā mūzikas konkursa
“Balsis 2019” 1. kārta
1.kārtai jau daudziem iecienītajā
konkursā šogad pieteicās 4 vokālie ansambļi—kā zēnu, tā arī meiteņu un jauktie. Novērtējot viņu uzstāšanos, tālākajai—2.kārtai, kas notiks nu jau tuvākajā
laikā—š.g.1.martā, tika izvirzīti 3 kolektīvi:
1)J.Ivanova Mūzikas vidusskolas
ansamblis,
2)Rēzeknes sākumskolas kolektīvs „Noskaņa”, abiem pārstāvot jaunāko
grupu.
3)Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas
vidējās grupas ansamblis „Noskaņa”.
Apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmu mantojumu, kolektīvi
izpildīja latviešu tautas dziesmu/apdari a
cappella un divas brīvas izvēles latviešu
autora oriģināldziesmas vai latviešu tautasdziesmas apdares, kurās izmantoti
mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi.
I.Zavjalovs

Pasākumā
“Manas izaugsmes iespējas” ARPC ieradās
Latvijas skolu pārstāvji,
lai prezentētu jaunākās
mācību programmas un
mācību kursus. Stendos
jaunieši varēja aplūkot,
kādas profesijas šodien
ir modernas un pieprasītas, uzzināt kādas mācību un studiju programmas piedāvā tā vai cita
skola, kādi ir uzņemšanas nosacījumi un kas ir

tālmācība,
e-studijas,
studijas ārzemēs, skolēnu apmaiņas programmas. Izstādē ieradās arī
karjeras konsultanti un
psihologi, kas sniedza
savas rekomendācijas.
Klātesošie varēja iegūt
arī informatīvus materiālus un izmēģināt savu
radošumu un atjautību
konkursos. Neskatoties
uz diezgan saspringto
dienas kārtību, apmeklētāji vēl ilgi neizklīda.

Solījums

Es būšu Tev pasaka kāda,
Mīļa, ne tāda kā filmās rāda,
Bet īsta, un vienmēr, kas
mirdz!
Kurā mīlēs, būs viss — no
sirds.
Es būšu ikkatrā skatienā Tavā
Kā saule Tev būšu, pat pasaules malā —
Un atbalsī katrā — Tev saudzēšu sirdi.
Lai laimīgs Tu esi un dvēselē
silti.
Es būšu Tev pasaka, kas pamostas dzīvē,
Kā putns, no nevaļas, ko palaižu brīvē,
Tāda, kas Tavu sirdi vien silda,
Lai Tavu dzīvi mīla šī pilda!
/Ilga Sitale/

14.februārī “Zeimuļī” jau
trešo reizi izskanēja Valentīndienas Bērnu diskotēka. Tā pulcēja pilnu zāli gan mazu, gan lielu
dejotāju, lai kopā ar svētku vadītāju, lelli LOL, jauki pavadītu šo
pēcpusdienu. Apmeklētājiem uzstājās „Just Dance”, noritēja atjautīgi konkursi un rotaļas. Pasākums gan bija domāts jaunākā
skolas vecuma bērniem, tāpēc, ko
darīja pusaudži, noskaidrojām,
viņiem par to pajautājot.
Interese par Valentīndienu, kā izrādījās, ir diezgan dažāda. Jautājām par to tepat un uz
ielas sastaptiem bērniem. Izrādās,
ka daudziem šie svētki patīk, taču
parasti tie paiet vienkārši. Mums
atbildēja, ka visbiežāk nav ar ko
Valentīndienu svinēt. To nebijām

gaidījuši. Aptaujātie minēja, ka
tie ir pārīšu svētki, un, ja tev nav
pāra, tad arī nav ko svinēt. Daudziem tā ir parasta diena, tāda
pati kā visas. Skolās gan klasē var
nosūtīt svētku pastu un saņemt
kādu sirsniņu. Vai nesaņemt. Bet
par to gan nevajag skumt, jo tādu
svētku jums būs vēl daudz. Mājās
ģimenes arī atpūšas dažādi un
visbiežāk sirsniņsvētkos sagatavo
kaut ko garšīgu. No tā arī izriet,
ka 14. februārī jeb Valentīndienā
jāizrāda mīlestība savam tuvākajam cilvēkam, ko var izdarīt visdažādākajos veidos. Tā ir vēlme
gādāt un rūpēties par otru. Mīlestībai
pietiek ar skatienu vai labu vārdu.
Mums katram patīk, ka uzrunā mīļvārdos, arī vecākiem tas patīk. Arī, ja viņi
uztraucas par kādām ikdienas
rūpēm, viņa gaida no mums, bērniem,
labus vārdus. Mēs varam tādi būt katru
nedēļu, bet esam tikai svētkos. Mīlestība neprasa līdzekļus priekam, vien
pašu vēlmi. Pasniedz meitenei sirsniņu, sabučo mammu, ar klasi piedalies
pasākumā... Tas viss nepieciešams ne
vien Velentīndienā, bet katru dienu.

A.Bogdanovs

Ienākot “Zeimuļī”, apmeklētājiem pavīd zīda un
stikla trauku darbu izstāde. To veidojuši bērni, kas stikla
pudeles un kartona šķīvjus pārvērtuši par mākslas darbiem. Parastu pudeli var izlietot un izmest, bet var arī
pielāgot savas istabas vai klases interjeram. Nav vajadzīgs īpašs talants, lai apgleznotu traukus. Toties pacietība un rūpība gan nepieciešamas. Bērni akurāti ar dažādu
ornamentu vai ziedu rakstu ir izdekorējuši krūzes, bļodiņas un tasītes. Tie ir viskošākie toņi, kas zilganzaļgano
stiklu pārvērš par jautru interjera dekoru. Tā ar sveķu,
krāsu un laba skolotāja padomu pelēcīgais februāris
kļūst zaļāks!

K. Voroņins

„ZEIMUĻA” skolotāja Sandra Stare nupat guvusi vērienīgāko atzinību par savu
darbu, uzvarot vienā no nominācijām un
saņemot Latgaliešu kultūras gada balvu
„Boņuks 2018”! Turklāt tā nav pirmā skolotājas šāda veida godalga... Šis augstais
novērtējums ir gūts par nesen izdoto jauno latgaliešu dziesmu un nošu grāmatu
ģimenei – “Zalta puče”, lai palīdzētu bērniem apgūt latgaliešu tautasdziesmas.

Šobrīd dalībnieki folkloras kopā
“Vīteri” apgūst tautasdziesmas, spēlē senus un maz redzētus mūzikas instrumentus, dejo dančus, iet rotaļās, popularizē
latgaliešu tautas tērpu. Un kā uzsver Sandra Stare, apgūst arī latgaliešu valodu!

sk. I.Brīvere

„VĪTERU” SKOLOTĀJA SAŅEM
„BOŅUKU 2018” !

Mans pirmais brauciens ar
sniega dēli
Reiz es nolēmu pavizināties ar sniega dēli.
Nekad nebiju to darījusi.
Tāpēc, kad kādu dienu ieraudzīju, ka aiz loga vizinās bērni, devos pie viņiem. Kalns, protams, nebija no mazajiem. Tas bija
mūsu pilskalns, no kura
bērni šļūc cauru ziemu. Tā
nu es laimīga piebiedrojos
kompānijai uz sniega dēļiem. Sākumā viss bija labi.

Taču jau pēc neilga mirkļa
sniega dēlis sašūpojās, un
es aizlidoju kupenā kā
pingponga bumbiņa. Apjukusi piecēlos, gribēju turpināt braukt, bet sajutu
sāpes kājā. Tās nepārgāja
visu nedēļu. Kāja bija zila,
bet es priecājos, jo nu varēju neiet uz sporta stundām!
Ksenija Ivanova

Krāsas man apkārt

Janvāris putniem ir bada mēnesis. Lauki, purvi un meži piesniguši, upes, ezeri un
strauti aizsaluši. Tikai, kad dienas kļūst garākas un saule uzsmaida siltāk, nereti mežā var
jau dzirdēt čivināšanu. Krustknābis, sīlis, klijāns, stērstes un žubītes dzied dziesmiņas piesaulē uz egles zara. Februārī dienas kļūst garākas, un pie jumtu malām parādās ledus lāstekas. Spārnoto valstī arvien vairāk iezīmējas
pirmās pavasara vēstis: kovārņi trokšņo, zīlītes
dzied, zvirbuļi čalo ielās un parkos.

Četri gadalaiki.
Viens par otru skaistāks.
Baltā ziema, tā mana mīļākā.
Ziemassvētki-gaidīšanas un cerību laiks.
Apkārt baltas sniega kupenas,
Un sniegpārsliņu dejas virmo.

Putni un
ziema
Februāra beigās arī mežā dzirdami dzilnas saucieni, bet dižraibais dzenis
mēģina uz sausa zara kaut ko izkalt. Mednis, juzdams pavasara tuvošanos, vairs
neguļ sniega kupenā, bet izvēlas mežā visbiezākās egles vai priedes galotnes zarus
un tup tur. Dažreiz uznāk sniegputenis,
tad atkusnis un atkal sals. Apledo koku

stumbri un zari, sniegs un ledus noslēpj
kukaiņus, kūniņas un citu barību. Tad putniem jābadojas, tāpēc arī februārī jāatceras putnus pabarot. Vakaram tuvojoties,
vārnas nometas pilsētas parkos koku galotnēs un ilgi apspriežas, vai nav jau laiks
atgriezties uz dzimteni — uz ziemeļu apgabaliem, no kurienes atlidojušas, jo drīz
ieradīsies vietējās vārnas no saviem ceļojumiem. Tā viena gada
cikls ir beidzies, atkal mostas
pavasaris, un atkal dabā atmostas. Zināšanai—apdzīvotās
vietās,
parkos
dzīvo
mājas zvirbulis, lauku zvirbulis,
zaļžubīte, dzeltenā stērste, purva
piekūns, liela zīle, zilzīlīte, pelēkā zīlīte, dzilnītis, dižknābis,
krauklis, vārna, kovārnis, žagata.

Pavasaris-dzīvība.
No mitrās augsnes ārā lien jauna
dzīvība.
Izplaukst baltās sniegpulkstenītes,
Zilās vizbules un dzeltenās purenes.

Vasara-piedzīvojumu laiks.
Putni dziesmas čivina.
Saule lutina ar savu siltumu.
Naktis tik siltas un īsas, ka negribas
uz mājām iet.
Varētu stundām ilgi sēdēt un novērot
saulrietu sārto,
Tikai uz mājām jādodas.

D.Muravjova

20. februārī ARPC “Zeimuļs” interešu
izglītības programmas “Tuvcīņas pamati” audzēkņi piedalījās vispārējās fiziskās sagatavošanas sacensībās. Sporta pulciņos jaunieši ikdienā parasti attīsta koordināciju, ātrumu, spēku, izturību, lokanību un mācās noturēt līdzsvaru. Tāpēc šoreiz vecākās grupas turnīra laikā
dalībniekiem bija jāpilda visdažādākie uzdevumi, kas prasa gan atjautību, gan fizisko spēku.
Skolotājs Vitālijs Rimšs bija sagatavojis 5 pārbaudes
disciplīnas.
Roku
saliekšanāiztaisnošanā labākos rezultātus uzrādīja Matīss
Lopsa, atspiežoties 54 reizes. Arī vēdera presē
un pietupienos 1 min laikā viņš palika nepārspēts. Sitienos ar 0,5 kg hanteli Matīss tā arī
nevienam nepiekāpās, bet Kristiāns Derviniks
un Maija Mozga abi guva vienādu rezultātu,
veicot pa 200 sitieniem. Noslēgumā sportistiem
atslābt nebija laika, tā kā priekšā gaidīja planka.

Jevgenija Kušča
ARPC “Zeimuļs” vadītāja
26441917
Interešu izglītības metodiķe
27854724

Tieši tad Matīss
beidzot
piekusa…
Kritiāns
Derviniks par to
vien nosmaidīja
un izturēja 3 min,
bet Daniels Solovjovs ierindojās 3.vietā. Sportojot laiks aizsteidzās vēja spārniem, un dalībnieki atzina, ka
laika treniņiem
pilnībā pietiek,
tomēr viņi vēlētos sasniegt vēl labākus rezultātus, kas ir katra nopietna sportista “īsta vīra runa”!

Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciālists
26033202
Sarmīte Duncāne
Interešu izglītības metodiķe
25661190

Rudens-krāsains.
Ražas vākšanas laiks.
1.septembris -jauns mācību gads
skolēniem un skolotājiem.
Uz skolu pa zeltītām lapām skolēni jož.
Rudens smaržo pēc sarkanzaļiem āboliem un daudzkrāsainiem
asteru pušķiem.
Katrs gadalaiks ir neparasti skaists un īpašs!
Anita Sadovska
9.klase
Aglonas vidusskola

L.Brīvers

Olga Strode
Metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm

28375137
Inese Brīvere
Interešu izglītības skolotāja
26727497

