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Tas ir ļoti svarīgi—
laiku pa laikam kļūt
mazam, lai augtu
liels.
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Sākam jaunu mācību gadu
Kā mācīties un draudzēties 37 klasesbiedru pulkā?
Vidusskola- šis jēdziens katram no mums asociējas ar kaut ko citu. Kādam tie ir labākie dzīves
mirkļi, kādam - vienkārši trīs mācību gadi. Katram no mums par vidusskolu ir savs viedoklis. Šogad 2017.
gadā 1. septembrī skolā ienāca 33 jaunieši no 10.i klases, bet šobrīd mēs jau esam 37, tātad interese par šo
mācību programmu noteikti ir. Esam kā viena liela, draudzīga ģimene. Katram no mums vasarā, stājoties
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, bija dota iespēja izvēlēties matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas
novirzienu vai arī vispārizglītojošo novirzienu, bet visi kopā mēs esam 10.i klase.

Klases audzinātāja I.Blumberga mūs droši vedīs vidusskolas dzīvē
21. septembrī dubļaini, apmētāti ar tomātiem, izlijuši un nomocījušies dažādajos pārbaudes
uzdevumos, tomēr tikām oficiāli atzīti par piederīgiemJelgavas Tehnoloģijas vidusskolai. Kad iesvētību
pārdzīvojumi bija nedaudz pierimuši, klasesbiedri tika aicināti raksturot pirmos iespaidus jaunajā statusā.
Apkopoju dažādos un viedokļus, un ar tiem lasītāji tagad var iepazīties.
Daudzi uzskata, ka desmitās klases iesvētībās bija jau jautri, bet nedaudz par skarbu. Skolēnu domas
svārstījās no krasi negatīva vērtējuma līdz izteikti pozitīvām satziņām, daži teica, ka bijis nejauki, grūti un
pārspīlēti, bet savukārt pārējie vienkārši pasmējušies par to un devušies tālāk priecīgi un uzjautrināti.

Mēs no grūtībām nebaidāmies!

Tad nu tika uzdots svarīgs jautājums katram no mums “Kā jūties, būdams šīs skolas nu jau

vidusskolēns?” Domas bija ļoti atšķirīgas, bet, akopojot visu sacīto, secinu, ka neviens no 10.i klases
skolēniem nenožēlo, ka izvēlējās mācīties tieši šajā skolā, kas tiešām iepriecinu un liek pasmaidīt
katram skolas skolotājam. Piemēram, Roberts apgalvo:“ Atieksme ir nedaudz mainījusies pret skolu
un mācībām, priecājos par skolotāju ieinteresētību, jo viņi atbalsta jauniņos. Esmu pārliecināts, ka
atradu pareizās otrās mājas.” Šis teiktais liek saprast, ka mūsu skola ir īpaša
Mūsu klasei viss vēl
priekšā un katrs no
mums vēlas izdzīvot
ikvienu šo trīs gadu
mirkli.

ar to, ka pieņem cilvēku tādu, kādu tas ir, nevis cenšas to izmainīt par katru
cenu. Kaut arī viena meitene no klases, kura nevēlējās atklāt savu vārdu,
izsaka savu viedokli šādi: „Kādreiz likās, ka desmitie ir tik pieauguši, bet
tagad, kad pati esmu

10. klasē, tā nu tiešām vairs nedomāju. ” Bet,

piemēram, Samantas domas atšķiras:’’ Sākumā bija grūti pierast, bet tagad

esmu pieradusi, ļoti patīk mācīties šajā skolā, ļoti iepatikās klasesbiedri kā
cilvēki.’’ Tas liecina, ka esam deizgan pieuguši un saprātīgi, lai pieņemtu katru, kas atnācis un mācās
mūsu klasē.

Drošajiem pieder pasaule!
Pārskatot, izvērtējot un apvienojot viedokļus, varu secināt, ka mūsu klasei viss vēl priekšā un
katrs no mums vēlas izdzīvot ikvienu šo trīs gadu mirkli. Tāpēc mēs, 37 trakie, jautrie un unikālie 10.i,
varam priecāties, ka esam kopā. Novēlam sev izturību un labas sekmes visus šos gadus.
J.Jureviča 10.i

Neliels ieskats ar acs kaktiņu desmito klašu iesvētību pasākumā
Ir jauns mācību gads, un atkal jātop skolas avīzei. Domāju, ko uzrakstīt, kā atsākt rakstīt.
Skatos uz datumu un saprotu, ka mēnesis jau tūlīt būs galā. Jāpastāsta lasītājiem kaut kas jauns un
aizraujošs. Tad nu lūdzu – neliels ieskats ar acs kaktiņu desmito klašu iesvētību pasākumā.
Pirms divām nedēļām likās smieklīgi runāt par iesvētībām, šķita, ka tas ir aiz kalniem un laika
sagatavoties vēl ir ļoti daudz, taču dienas paskrēja vēja spārniem un jau 21.septembra pēcpusdienā
iesvētības ir noslēgušās un 10.i klase kļuvusi par pilntiesīgiem vidusskolēniem.

Viņi to izturēja
Atceros, kā pirms gada protestēju pret notiekošo, man nekas nepatika, biju neapmierināta, taču
šogad, pašai vadot iesvētību pasākumu, sapratu, cik tas bija muļķīgi. Lai arī cik briesmīgi būtu uzdevumi,

tajos ir ieguldīts ļoti daudz laika, darba un vēlmes, lai būtu interesanti desmitajiem.
Bet nu par visu pēc kārtas. Nolēmām, ka arī šogad 10.klasei būs iesvētību nedēļa- katru dienu
uz skolu jānāk cita stila apģērbā. Pirmdiena pagāja mājīgā gaisotnē – desmitie uz skolu nāca pidžamās,
mājas drēbēs, līdzi ņemot siltus plediņus un čības. Otrdien skolā valdīja melnais, jo iesvētāmo dienas stils
bija goti. Trešdien savukārt desmitās klases skolēniem bija iespēja vēl mirkli justies kā bērniem, līdzi ņemot
rotaļlietas un matus safrizējot divās astītēs. Ceturtdien, iesvētību dienā, uz skolu desmitklasnieki nāca
sportiska stila apģērbā. Gatavošnās procesā tieši ceturtdiena man bija vissaspringtākā diena, man šķita, ka
kaut kas neizdosies, ka jāizplāno visi iespējamie scenāriji.

Vienpadsmitajiem darba pilnas rokas
Ceturtās stundas laikā iesvētāmie saņēma ziņojumu, ka jādodas uz skolas bibliotēku, tieši šajā brīdī
iesvētību dienu varēja pasludināt kā atklātu. Bibliotēkā viņi saņēma šifru, kurā bija teikts, ka tālāk jādodas
uz garderobi, kur viņi paņēma savas mantas. No garderobes desmitie devās uz šautuvi, kur tumsā,
izmantojot tikai vienu lukturīti, viņiem pēc bultām, kas bija izlīmētas uz grīdas, bija jāatrod ceļš līdz
datoram, jānoskatās video, kurā attēlots, kā nolaupīja viņu klases audzinātāju. Lai skolotāju izpirktu,
desmitajiem bez iebildumiem bija jaizpilda mūsu prasības. Skolas priekšā bija jāizveido gara rinda un jāveic
pāris nelielu pārbaudījumu, pēc tam skolēni devās uz autobusu, ar kuru savkārt brauca uz Lediņiem.
Jāpiemin, ka visu ceļu viņu acis bija aizsietas, lai saglabātu intrigu par galamērķi.

Sākums ir intriģējošs

Pēc ierašanās sākās īstās iesvētības. Pārbaudījumi sekoja cits citam, un daļa skolēnu tos
neizturēja – padevās un atkāpās. Šķēršļu josla, labirints un līšana caur krēsliem krietni nogurdināja
desmitos, un tāpēc daļa no tiem bija neapmierināti. Protams, mēs ierunas nepieņēmām, jo, arī pagājušajā
gadā

iesvētot mūs, pret mums neizturējās saudzīgi. Diemžēl skolotājiem radās pretenzijas par

samirkšanu, taču tas neatturēja desmitos piedalīties iesvētību pasākumā, tiesa gan, tie, kuri vēlējās,
varēja uzvilkt sausas drēbes un pārbaudījumus neturpināt. Teikšu godīgi, uzklausot pārmetumus, man
zuda vēlme turpināt pasākumu, bet tieši šī degsme, kas bija vairākos desmitās klases skolēnos, sagādāja
prieku. Viņi negrasījās apstāties un bija gatavi izpildīt paredzēto līdz galam. Galu galā, vidusskolas laiks
tomēr prasa lielāku izturību, apņēmību un gribasspēku nekā obligātie pamatskolas gadi. Tāpēc jau arī šis
pārbaudījumu pasākums tiek organizēts, bet nevienu jau ar varu nespiež tajā piedalīties.

Labāk acis ciet, lai nebūtu bail!

Gribu piebilst, ka mēs devām atkāpšanās ceļu, taču vēl arvien bija cilvēki, kas ar notiekošo
nebija mierā.
Nedēļas sākumā 11.i klasei vēl nebija nekādu ideju, bet pāris dienu laikā no šī nekā tapa
kaut kas, tas nebija viegli, un tikai tagad es saprotu, cik slikti jutās skolēni, kas pagājušajā gadā klausījās
manā vaimanāšanā, ka viss ir slikti. Šī pieredze man iemācīja to, ka vienmēr jāapdomājas par to, ko
saka, jo, iespējams, cilvēks, kuram tu pārmet, ir pielicis milzu pūles, lai kaut kas taptu. Kā saka – runāt
ir vieglāk nekā pašam darīt.

Viņi saprata, ka tās
ir
vidusskolas
iesvētības,
nevis
omulīga
tējas
dzeršana.
Kas rūdās grūtībās, top par vidusskolēnu!
Lai gan iesvētības bija aukstas, slapjas, negaršīgas un netīras, tomēr zinu, ka lielākā daļa skolēnu
bija apmierināti, viņi saprata, ka tās ir vidusskolas iesvētības, nevis omulīga tējas dzeršana. Iesvētības gadu

gadiem bijušas skarbas, bet mēs visi pēc tām esam izdzīvojuši un atgriezušies mājās.
Jāatzīst, ka šis pasākums bija vienojošs arī mūsu klases skolēniem. 11.i līdz šim nebija bijusi tik
biedriska, palīdzot īstenot kādu ideju, taču tagad es nedēļas laikā vairāk kontaktējos ar klasesbiedriem nekā
iepriekšējā gadā kopumā.

Tiiiik liels bija
pārsteigums!

Es gribu pateikt paldies tiem desmitajiem, kas saglabāja dzīvesprieku arī pēc visa, kas bija
jāpārdzīvo, tiem, kas pateica, ka iesvētības izdevās un nepārmeta mums. Esmu gandarīta par to, ka mēs to
paveicām, un, godīgi sakot, priecājos, ka nepadevāmies, dzirdot pārmetumus par to, ko darām.

Visi dzīvi,
daži gan
krituši!

Mīļie desmitie, paldies par jūsu atsaucību. Gaidīsim nākamgad jūsu idejas un redzējumu par to,
kādām jābūt iesvētībām.
I.A.Pētersone 11.i

Literārā jaunrade
Latviešu valodas dialektu burvība
Ventiņu stāstniece un zāļu sieva Līga Reitere, kas septembra vidū ciemojās un darbojās mūsu
skolā, ir dzimusi un augusi netālu no Ventspils – Tārgalē. Viņas pamats zem kājām ir pļava, tā ir viņas
mājas un darbs. Dzimusi starp divām upēm – Ventu un Doku – un augusi pļavā, viņas mīļākā smarža ir
zemes smarža, kad smilgas sniedzas pāri galvai.
Pie mums 13. septembrī skolā Līga
Reitere

novadīja

interesantas

stundas,

piemēram, mūsu mazākajiem- glītrakstīšanu;
pamatskolēni varēja uzzināt ko jaunu par
Tāmnieku

dialektu, izloksnēm

un

apvidvārdiem. Arī vidusskolēni tikās ar šo
personību un 40 minūšu laikā tika ierauti
neparastā valodu un emociju virpulī.
Jau stundas sākumā L. Reitere lika pievērst
sev uzmanību ar interesantu un vērā ņemamu
domu-

„Valuod parād: kā cilēks dzīvo -

tā viš rune un tād dziesam dzied. Kas tekuoš rune, tas ontlig turas uz savem kātem; kas negruoz sāv
valuod, tas nekrīt riņķe pe kater vēj pūsmiņ, tam i špēg un erk strādat un dancat. ”
Viņa runāja uzstājīgi un šerpi, bet tai pašā brīdī spēja ieinteresēt, mainot vārdiem uzsvaru,
ieskatoties kādam acīs vai mainot balss skaļumu. Tāpat arī stāstniece bagātīgi izmantoja žestus un
mīmiku, kas ļāva visu uztvert labāk. Protams, interesanti likās, ka runājot, viņa spēja pāriet no literāras
valodas uz ventiņmēli, un skolēni tik un tā ļoti labi varēja izprast Līgas teikto.
Kā viņa minēja, skolotājam patiess prieks ir tad,
kad skolēns seko līdzi tikko dzirdētajam, un to, vai
skolēns tikai dzird vai seko līdzi, var noteikt pēc acīm.
Nekas neesot burvīgāks par to, kad var redzēt, kā skolēna
acis šaudās apkārt, cenšoties izprast tikko sadzirdēto.
Skolēniem nemanot, gandrīz bija pienākušas stunda
beigas, un Līga Reitere sāka stāstīt kādu stāstu tāmnieku
dialektā. Un interesant bija tasi, ka pat īsti nesaprotot, ko
stāstniece runāja, skolēniem bija iespēja to dzirdēt un
izprast, pateicoties mīmikai un žestiem, kurus viņa
izmantoja runājot.
Sava valoda katram

ir jākopj un jāmīl, jo

visskaidrāk izteikties var tikai dzimtajā valodā- to
skolēniem pierādīja kurzemniece Līga Reitere, kura,
stāstot vienu tekstu trīs valodās, visbrīvāk un visdrošāk
jutās, runājot tekstu savā dzimtajā- tāmnieku dialektā.
A.Bondareva 12.i

Ieskats sportā
EuroBasket 2017 – fana viedoklis.
Kārtējais EuroBasket jeb Eiropas čempionāts basketbolā noslēdzies. Lai arī kādi bija rezultāti, ceru,
ka „tipiski” skeptiskie latvieši pēc pirmās spēles – zaudējuma pret Serbiju – atrada iemeslu, lai atkal
pieslēgtos Latvijas izlases spēļu tiešraidēm. Tur bija, ko redzēt.
Tik tiešām – frāzi „Ai, vai tad nu tos mūsējie spēs uzvarēt, ko nu..”dzirdēju pārāk daudz. Varbūt
solījumi un to neizpildīšana iepriekšējos turnīros liek būt tik skeptiskiem. Taču es uzskatu, ka šis turnīrs
pierādīja pretējo. Pietiek vienīgi paskatīties uz komandas bilanci, un jūs jau sapratīsiet manis teikto. Jā,
pirmā spēle pret serbiem bija sāpīgs zaudējums, taču tā bija skatāma. Pēc tam sekoja piecas uzvaras. Beļģi,
briti, krievi un turki pret Latviju paklupa grupu turnīrā, un jau astotdaļfinālā Melnkalnei nebija nekādas
atbildes pret sarkanbaltsarkano efektīvo uzbrukumu. Parastam cilvēkam tas neko daudz neizsaka, bet tie,
kuriem ir priekšstats, varētu teikt – tās jau nav nekādas basketbola lielvalstis. Taču fakts, ka Krievijas izlase
galu galā ierindojās ceturtajā vietā, vienu priekšā Latvijai, un tas, ka Turcija regulāri cīnās par titulu pierāda
pretējo.
Tomēr, plika statistika reti kuru vidusmēra latvieti interesē, tāpēc izteikšu savu viedokli par pašu
spēli, ko mūsējie rādīja. Jau pirms turnīra tika uzcelta ažiotāža par to, ka šī ir labākā Latvijas izlase ilgā
laikā. Jāsaka, tas nebūt nebija pārspīlējums. NBA zvaigzne Kristaps Porziņģis ar savu atrašanos uz laukuma
vien palīdzēja komandai.

Savā neilgajā mūžā neesmu redzējis mūsu izlases spēlētāju, kurš varētu izdarīt vismaz ko līdzīgu
tam, ko Kristaps dara uz laukuma. Tas ir liels retums pat visas pasaules mērogā. Bloķētie metieni,
trīspunktnieki, sodu izprovocēšana, bumbas triecieni no augšas ir daļa no viņa arsenāla. Saspēles vadītājs
Jānis Strēlnieks ir savos karjeras labākajos gados un parādīja ļoti atzīstamu sniegumu, apgādājot gan KP,
gan citus komandas biedrus ar piespēlēm. Brāļi Bertāni deva lielisku pienesumu uzbrukumā tieši tad, kad to
vajadzēja, un nevar nepieminēt Jāni Timmu, kurš parādīja augstas klases sniegumu visos spēles aspektos.
Lai arī no basketbola taktiskā viedokļa es par mūsu spēli varētu runāt vēl ilgi, arī citi varēja spriest –
Latvijas uzbrukums bija kā ļoti labi ieeļļota mašīna. Beidzot varēja teikt, ka varam iemest. Arī no statistiskā
viedokļa skatoties – tieši trijām zvaigznēm bija labākais uzbrukums čempionātā.

„Ja jau viss tik labi, kādēļ tad neuzvarēja?” ir vēl viena frāze, ko man nācās dzirdēt. Tas tādēļ, ka
es runāju tikai par uzbrukumu. Aizsardzība un atlecošo bumbu savākšana sagādāja problēmas. Iekritām
uz daudzām pikenrola izspēlēm, nesadalījām sedzamos, iekritām uz muļķīgām māņkustībām. Protams,
arī šajos aspektos bija savi gaišie punkti. Porziņģis, piemēram, bija labākais bloķētājs turnīrā. Taču
kopumā bija daudz „caurumu”, kurus pretinieki izmantoja. Spēlē pret Serbiju tas bija labi redzams, taču
ceturtdaļfināls pret Slovēniju bija pavisam cits stāsts.
Slovēņi vispār ir uzslavu vērti. Viņi ir kā papildu pierādījums tam, ka mazas valstis var izcīnīt
kaut ko lielu. Slovēnijā ir aptuveni 2 miljoni iedzīvotāju un es uzskatu, ka Latvijai tuvā nākotnē ir vairāk
potenciāli talantīgu spēlētāju. Taču šoreiz visi basketbola talismani stāvēja klāt viņiem. Spēlē pret
Latviju grozā iekrita tādi metieni, ka vajadzēja redzēt vēlreiz, lai to sagremotu. Spēlē pret pasaules top 5
komandu Spāniju vispār likās, ka slovēņi nespēj aizmest garām. Spāņi izskatījās pilnīgi bezzobaini, un
ticiet man, tādu izlasi redzēt tik vāju ir retums. Pat latvieši aizvadīja skatāmāku spēli (un tādēļ es
atļaujos teikt, ka, neņemot vērā oficiālo vietu sadalījumu, mūsējie bija top3 komanda). Tomēr arī finālā
pret pragmatisko Serbiju slovēņi spēja parādīt, ka viņi šo titulu pelnījuši vairāk nekā citi.
Es ticu, ka nākamajā EuroBasket puiši sarkanbaltsarkanajos kreklos kāps uz goda pjedestāla.
Latvijas basketbolā ir novērojamas līdzīgas tendences kā Latvijas hokejā. Situācija tikai uzlabojas. Un,

lai arī vadošās šo sportu organizācijas mistisku iemeslu dēļ vēlas ierobežot labāko spēlētāju piedalīšanos
turnīros, es ticu, ka šis gads bija tikai sākums kaut kam lieliskam. Es ticu, ka trofeju virs galvas mūsējie
var pacelt bez uzpirktiem spēlētājiem ierindā. Es ticu, ka līdzjutēju skepse ar laiku pazudīs. Un sporta
ziņās tiks daudzināta mūsu zeme. Mūsu zeme – Latvija.
M.K.Novads 12.i

Pasaules junioru un U23 čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā
piedzīvotais
Smaiļošanā esmu trenējies jau sešus gadus. Šis sporta veids man ļoti
patika, jo tas bija kaut kas neierasts, neparasts. Šos sešus gadus trenējoties
un sasniedzot arvien labākus rezultātus, šovasar man izdevās iegūt ceļazīmi
uz pasaules junioru čempionātu.
Sacensības notika Rumānijā, Pitesti, un tajās piedalījās airētāji no 64
pasaules valstīm. Tas liecina, ka šīs ir nopietnas sacensības, kurās jācīnās
spēcīgā konkurencē. No Latvijas savu labāko rezultātu parādīt un savas
spējas apliecināt uz Rumāniju devās 18 sportisti.

Pasākums

bija

ļoti

labi

organizēts, ērti nodrošinot visiem
sportistiem

gan

komfortablus

dzīves apstākļus, gan ļoti labu sacensību norisi. Čempionāts
notika mākslīgi veidotā kanālā, kur bija ļoti veiksmīgi
organizēta braucienu sistēma.

Es sacensībās piedalījos smaiļošanas
divnieku tūkstoš metru distancē kopā ar savu
komandas biedru, kurš arī trenējas Jelgavā. Kaut arī parādījām savu labāko sniegumu un cīnījāmies ar
pilnu atdevi, braucieni mums nebija īsti veiksmīgi. Tomēr vienam no Latvijas sportistiem izdevās
izcīnīt sudraba medaļu, kas ir ļoti augsts sasniegums.
Iegūtā pieredze ir nenovērtējama, jo tā ļāva saprast
savas spējas augtākā līmeņa sacensībās un salīdzināt
savus rezultātus un arī fizisko formu ar citu valstu
sportistiem. Bija ļoti interesanti apskatīt katras valsts
sniegumu, iepazīt jaunus cilvēkus. Pārstāvēt savu valsti,
komandu

starptautiskās

sacensībās

vienmēr

ir

gandarījums jebkuram sportistam, protams, arī man.
R.Kraulis 12.i

Jūtu pasaule vai prāts?
Prāts un jūtu pasaule ir divas cilvēka personības būtiskākās daļas. Jau latviešu literatūras klasiķis
Rūdolfs Blaumanis 19.gadsimta beigās ir uzsvēris, ka „žogam, ko uzceļ prāts, jūtas viegli kāpj pāri.” Kas tad
ir noteicošais mūsdienu steigas, elektronikas un robotu pasaulē?
Mūsdienās ļoti liela aktualitāte ir tieši eksaktajām zinātnēm. Cilvēki aizraujas ar IT, inženierzinātnēm.
Darba tirgū tieši šīs jomas speciālisti ir īpaši pieprasīti, tāpēc arī izglītības sistēmā uzsvars tiek likts tieši uz
šāda tipa zināšanām.

?

Arī mūsu skolā, kā jau redzams tās nosaukumā, vadošās ir eksaktās zinātnes. Pat sākumskolas
skolēniem ir iespēja mācīties klasēs ar matemātikas novirzienu, kā arī apgūt netradicionālo matemātiku un
robotiku, bet vidusskolā pieejamas klases ar inženierzinātņu mācību programmu, lai palīdzētu skolēniem
orientēties šajā jomā un sagatavoties inženieru specialitātes studijām. Tā kā mūsu skolā aktuālākās ir
inženierzinātnes un ar tām saistītie virzieni, humanitārajiem mācību priekšmetiem it kā nav tik nozīmīga vieta.

!
Lai gan šobrīd, tā dēvētajā „tehnoloģiju laikmetā”, svarīgākas varētu šķist
Cilvēks

tomēr

eksaktās zinātnes, mēs nedrīkstam aizmirst arī par humanitārajām, kas tieši mani

nevar visu laiku domāt,

interesē visvairāk. Lai gan es diezgan brīvi jūtos skaitļu pasaulē un matemātika

darboties

–

man labi padodas, tieši humanitārās zinātnes, it īpaši valodas, man šķiet

vajadzīgas

vistuvākās, jo ar formulām tomēr nevar atrisināt visu. Māksla, literatūra – tās ir

emocijas, jūtas, laiks sev,

iespējas izpaust savas domas, izprast sevi un ievērojami paplašināt savu

dvēselei.

redzesloku, kā arī bagātināt sevi garīgi. Cilvēks tomēr nevar visu laiku domāt,

viņam

kā

dators

darboties kā dators – viņam vajadzīgas emocijas, jūtas, laiks sev, dvēselei.
Matemātikai jau arī esot dvēsele. Vai kāds no jums to ir manījis? Un kur slēpjas datora dvēsele? Kā jūtas 3D
printeris, veidojot kārtējo inženieru izprojektēto objektu? Aicinām izteikt savu viedokli!
R.Laure 8.m

Vasaras iespaidi
Darbs vasaras brīvlaikā – savu spēju un prasmju pārbaude
Katru gadu skolēniem tiek dota iespēja vasarā nopelnīt.
Šī gada brīvlaikā arī es šo iespēju izmantoju, strādāju skolā.
Tas bija jūnija sākums, un mazajām klasēm, 1.-4. klasei, šajā
laikā norisinājās skolas nometne. Tā kā arī es savu nākotni
vēlos saistīt ar pedagoga darbu, tad šī man bija brīnišķīga
pieredze. Strādājām mēs pa pāriem (es darbojos kopā ar savu
klasesbiedreni Ilonu), un katram pārim bija iedalīta viena
klase. Manuprāt, mums abām bija iedalīta vislabākā klase,
ceturtā. Bērni tādā vecumā jau ir atbildīgāki, saprotošāki, un
tas noteikt mums palīdzēja gan saprasties, gan sadarboties.
Pirmajā dienā bija neliels uztraukums, jo nekad jau nevar zināt, ko viņi savā prātā domā,
kad tu, skatoties uz šiem sākumskolas audzēkņiem, redzi tikai labsirdīgus un jaukus bērnus. Taču viņi
mūs pieņēma uzreiz, mēs viņiem likām justies vienlīdzīgiem ar mums, un šī iemesla dēļ mums gāja ļoti
viegli, strādājot ar viņiem. Protams, mēs jutāmies atbildīgas gan par bērniem, gan par klasi, kurā mēs
uzturējāmies. Tiešām jauki bija, ka skolas darbinieki nāca mums pretī, un, ja mēs kaut ko nezinājām,
viņi palīdzēja. Kā īstiem skolotājiem, katru dienu mums vajadzēja atzīmēt, kas ir un nav ieradušies uz
nodarbībām, vest bērnus uz pusdienām un uz dažādām telpām, jo ne visas nodarbības notika mūsu
klasē, pieskatīt, lai nenotiek kāds negadījums.
Kad bija pagājusi pirmā darba nedēļa, bija tāds atvieglojums, ka mēs to esam
padarījušas, bija jauki zināt, ka bērniem patīk ar mums sastrādāties. Katra darba diena beidzās
pusdivos, kas ir ideāls laiks, lai bērni nebūtu noguruši, tāpēc arī, man šķiet, dienā bija tikai četras
nodarbības. Otrajā nedēļā mēs jau kopā ar ceturtajiem smējāmies, bijām ļoti sadraudzējušies. Šajā
nedēļā ceturtajām klasēm notika sporta spēles 1.internātpamatskolā, kas atkal bija liels piedzīvojums
gan mums, gan audzēkņiem. Labi, ka šī nometne bija tieši pēc mācību beigām, jo nebija slinkums katru
rītu celties un doties atkal uz skolu. Trešajā nedēļā mēs braucām ekskursijā, kā arī tā bija pēdējā mūsu
darba nedēļa un bērnu nometne. Ekskursijā mēs braucām divas grupas kopā, tādējādi bērni varēja

iepazīt arī citu klašu audzēkņus un sadraudzēties.

Šobrīd es varu teikt, ka ir daudz piektklasnieku, kuri būs labi mūsu skolas vārda turētāji tad, kad

mēs vairs šeit nemācīsimies. Pēdējā dienā mēs nolēmām, ka ar bērniem visi kopā pasūtīsim picas, tas
bija kolosāli, visi bija priecīgi un kārtīgi paēduši, jo tajā dienā skolas ēdnīca nestrādāja, tāpēc ka
devītajām un divpadsmitajām klasēm notika izlaidums, un mums deva pārtikas paciņas. Protams, visas
nometnes laikā bija arī dažādi strīdi, bet kopumā viss bija ideāli.
labi

Es savā sākumskolas laikā noteikt būtu vēlējusies, lai mums būtu

nopelnīt, bet es uzskatu, ka

šādas vasaras skolas nometnes, jo, manuprāt, tas ir lielisks veids,

pieredzes iegūšana un savu

kā saliedēt klases. Un, ja visi bērni būtu piedalījušies šādās

spēju

nometnēs, tad neviens mūsdienās neuztrauktos par to, ko citi par

Protams,

ir

pārbaudīšana

ir

svarīgāka.

tevi saka, kāds ir cita apģērbs un vai kāds noteikt šodien ir
jāaprunā.

Bet, izvērtējot mūsu vasaras darba guvumu, varam secināt, ka šī ir laba iespēja daudziem, kas
vēlas brīvlaikā pastrādāt un kas to nedara tikai tāpēc, ka tā tiek obligāti prasīts. Protams, ir labi nopelnīt,
bet es uzskatu, ka pieredzes iegūšana un savu spēju pārbaudīšana ir svarīgāka. Kopumā es varu teikt to,
ka skolēniem šo darbu, nevajag palaist garām. Es ticu, ka katru gadu tiks palielinātas iespējas un kļūs
arvien interesantāk. Novēlu visiem izmēģināt savus spēkus un varēšanu, darbojoties kādā jaunā un
neierastā jomā vasaras brīvlaikā.
J.Reinfelde 11.i

Vasaras brauciens pa Latviju
Mani sauc Sanita Višņauska, un es mācos 12.i klasē. Šovasar ar draugiem un ģimeni
nospriedām, ka dosimies ceļojumā pa Latviju, nevis brauksim uz ārzemēm, jo tepat pie mums ir skaisti,
mierīgi un daudz neredzētu vietu.
Veselas divas nedēļas mēs plānojām šo braucienu, jo iepriekš bija jāizstrādā maršruts,
jāizpēta vietas, ko apskatīsim un kur pārnakšņosim. Mūsu brauciens sākas agrā pirmdienas rītā Jelgavā.
Protams, savai pilsētai mēs izbraucām cauri un devāmies tālākā ceļā uz Kuldīgu. Pirmais apskates
objekts bija Kuldīgas Ventas rumba, bet pirms tam mēs baudījām rīta kafiju jaukā kafejnīcā, kuru mums
maltīti pasniedza latviešu itālis. Velāk devāmies garā gājienā pāri Ventas rumbai, teikšu godīgi, ūdens
bija diezgan vēss siltākajai sezonai, bet tāda jau nu šogad bija Latvijas vasara.

Skats uz Ventas
rumbu

Tumšās
Riežupes alas

Tā mēs astoņas stundas pavadījām, staigājot pa Kuldīgas mazajām ieliņām, muzejiem un
parkiem. Tā tiešām ir viena no skaistākajām Kurzemes pilsētām, un ir vērts staigāt un baudīt laiku, kas

mūs lutināja ar sen nejustu siltumu un mieru. Lai atveldszētos pēc karstās dienas, devāmies uz
Kuldīgas senākajām alām, kas bija 11 metrus zem zemes. Pirmo reizi atrados alās, tas bija ļoti
interesanti, jo tur bija ļoti auksts, šauras ejas, tā ka dažbrīd pat vajadzēja pat rāpot, lai tiktu nākamajā.
Domāju - cilvēkiem, kam bail no tumsas vai no šaurām vietām, tas būtu liels izaicinājums. Pēc
Kuldīgas garās dienas devāmies uz nakošo pilsētu – Liepāja.
Devāmies uz vēju pilsētu, kur patiešām sajutām aukstās brāzmas, kas mums pat neļāva baudīt
jūru. Liepājā mēs apskatījām ielas, kuras piesaistīja mūsu interesi ar skaistiem dzejoļiem un dziesmām,
kas tapušas kopā ar metāla skulptūrām. Bijām arī Liepājas karaostā, kur mūs iepazīstināja ar agrākā
cietuma kamerām, un pēc tam braucām uz Liepājas molu un ziemeļu fortiem.

Vakarā baudījām vakariņas skaistā kafejnīcā Liepajas centrā. Tas bija vienreizēji, jo klusums un
miers bija tas, pēc kā mēs visi jau sen ilgojāmies. Nakšņojām hotelī, no kura balkona pavērās skats uz
Liepāju, un naksnīgajās ugunīs mirdzošā pilsēta šķita ļoti romantiska. Nekad nebiju domājusi, ka te,
Latvijā, pie jūras varbūt tik skaisti un mierīgi.

Jūra pie Liepājas

Agri no rīta atvadījāmies no Liepājas un devāmies uz Ventspili. Tur devāmies stundu garā

braucienā pa Ventu ar kuģīti ‘’Hercogs’’ līdz jūrai un baudījām galatiku observatorijā un planetārijā.
Nakšņojām piejūras kempingā ar teltīm un skatu uz jūru.
Tālāk devāmies uz Kolku atpūsties un pastaigāties gar jūru, makšķerēt, cept gaļu un vienkārši
baudīt atpūtu. Tā mūsu mazais ceļojums pamazām izskanēja, bet atmiņā vēl aizvien paliek jaukā
noskaņa, Latvijas dabas mīļums un prieks par savas zemes skaistumu.

Jūra,
debesis
un
mākoņi!

Novēlu ikvienam izbaudīt vasaru no sirds tā, lai to var atcerēties ziemas aukstajos mēnešos.
Nevajag doties tālos ceļojumos uz ārzemēm, arī Latvijā ir tik daudz interesantu un izpētes vērtu vietu,
ko iepazīt un gūt prieku gan acīm, gan sirdij.
S.Višņauska 12.i

Ir klāt lasīšanas laiks!
Ir sācies kārtējais mācību gads, un arī skolas bibliotēka atkal ir ne tikai atvērusi durvis
saviem lasītājiem, bet arī sagādājusi jaunu lasāmvielu gan mazākiem, gan lielākiem.

Ir iespēja pabūt „Noslēpumu mežā”, paceļot kopā ar „Kapteiņa pērtiķi”, uzzināt, „Kā
pieradināt pūķi”, padraiskoties kopā ar „Mazo rūķi Kokosriekstu”, beidzot saprast, ka „Koko un

Riko uzvedas kā eņģelīši”, atkal sastapt „Klanu kaķus”, apjaust, ka ir „Iespēja iemīlēties no pirmā
skatiena” .

Var arī uzzināt, ka „Norma” nemaz nav parasta, normāla meitene, un ir iespēja mēģināt
saprast, ko tad īsti par 20.gadsimta beigām mums var pastāstīt Arno Jundzes romāns no sērijas Latvija.
20.gadsimts „Sarkanais dzīvsudrabs”, atsaucot atmiņā it kā jau nesenus, bet jau aizmirstus
notikumus. Īpaša ir krievu rakstnieka P.Sanajeva grāmata „Apglabājiet mani aiz grīdlīstes”, kas
skarbi ironiskā un vienlaikus traģiskā noskaņā vēstī par maza zēna neapsakaužamo dzīvi savas
vecmāmiņas „gādībā”. Sevišķi ieteicams to izlasīt būtu bērnu vecākiem un pedagogiem.

Kopš vasaras savu zinošo un gudro lasītāju gaida pazīstamā teologa Jura Rubeņa grāmata
„Viņa un Viņš”, kā arī vēl citu autoru darbi, starp kuriem ir arī daudzi kolēģu un bibliotēkas draugu
dāvinājumi.
Tuvojas pelēkie rudens vakari, un klāt īstais laiks grāmatu lasīšanai!

RADOŠI
Mana Latvija
Kur daba vēl ir skaistāka?
Kur māja sirdij tuvāka?
Kur mīlēt vēlos dien un nakt
Un jaunus dzīves ceļus sākt?
Vai tālumā, kur citi iet?
Vai svešumā? Kur cituviet?
Vai tieši sapņu klajumā?
Vai tieši Tavā dziļumā?
Es nirstu Tavā dziļumā
Un mīlu Tavā klusumā.
Es ceļu Tevi līdz ar sevi.
Un ceļu sevi līdz ar Tevi.
Un brīdī, kad es būšu viens.
Un manu sirdi nedzirdēs neviens.
Vien tikai Tu, vien tikai Tu
Man sirdī iedvesīsi dzīvību.
Tu pieskarsies ar vēju svaigu
Un noskūpstīsi manu vaigu.
Un teikšu: “Esmu Tevī drošs...
Kā uguns bākā mirgojošs!
Ir Dievs, kas svētījis šo Zemi!
Ir mīlestība man pret To!
Ir vīrs, Kas, upurējot Sevi,
Man deva Zemi mūžīgo!”
K.Furmanova 12.i

Tilti
Es domās tiltus būvēju,
Tos nomērīt nav grūti.
Tie radīti no pagātnes,
Lai dotos tur, kur nākotne.
Ar tiltiem zemi pārklājot,
Es tevi tomēr nesatiku,
Un, cerot tumsā saskatīt,
Es sapratu, ka velti meklēju.
V.Larkina 8.m

Suns
Kā tik uztcīgs var būt
Un ar bezgalīgu mīlu?
Bet skumjās acīs jautājuma zīme Vai saimnieks vienmēr būs ar mani?
Šaubas rodas, zinot sāpes,
Jūtot bailes tumšā būrī.
Zinot nodevības bažas,
Rūgtus vientulības draudus.
Staigājot pa dzīves ielām,
Cenšos ielūkoties sejās,
Lai kā suns ar plašu sirdi
Neviltos es dzīves ceļā.
V.Larkina 8.m
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