Februāri mēs dēvējam par mīlestības mēnesi.
Valentīna dienu gaidot, skolā organizējas
sirsniņaktivitātes,
sarosās
skolēni
–
tiek
pasludinātas par nopietnām attiecības starp kādas
klases meiteni X ar citas klases zēnu Y, citi tostarp
raksta jūsmīgas vēstules, ko slepeni mest visiem
pieejamās pastkastēs „Tu man patīc!”, „Tu esi
foršākais no puišiem!”, „Vai tu zini, ka patīc puisim
Z?”, „Vai tu gribētu ar mani draudzēties?”, bet cits
visam pa vidu piedraud „Tu no manis atrausies!”
utt., utt....
Mūsu pasaulīte, kas mazā, šaurā aplītī griežas ap
mums, šķiet TIK nozīmīga! Bet vai tu zini, ka
attiecības, kas bērnu starpā notiek skolas vecumā, ir
tikpat senas kā pasaule. Vai vari iedomāties, ka tās
ir piedzīvojuši visi, kuri tagad ir pieauguši un tagad
tevi māca, kā vajag un kā – nevajadzētu.
Vairums cilvēku, izauguši lieli, iemācās neplēst uz
pusēm smilškastē atrastu mantiņu, iemācās nespert
citam, kad viņš „ne tā” paskatījies, bet uzsmaidīt un
sarunāties, lai viss ir atkal labi. Tomēr ir daži, kuri,
diemžēl, turpina ķīvēties tāpat kā skolā.
Iespējams, ka dzīvodams savā mazajā domu
pasaulē, savās šodienas tik nozīmīgajās problēmās
tu ne vienmēr iedomājies paskatīties, kas notiek
apkārt. Tomēr pasaule, kurā nākotnē dzīvosi,
veidojas šodien. Tā no maziem puzles gabaliņiem
veidojas ik mirkli un nekas nav nenozīmīgs! Ikvienai
darbībai ir sekas. Nozīme ir tam, vai aukstumā esi
apsējis šalli un uzvilcis cimdus – tā tu saudzē savu
veselību (jo tikai nākotnē tu uzzināsi, kādas sekas ir
tavai šodienas rīcībai). 1.tu Nozīme ir tam, vai
atceries šodien aiziet uz konsultāciju un izlabot
atzīmi. Un nozīme ir tam, vai zini, kas notiek ārpus
tavas mazās pasaules. Vai tu zini, kurš brauks uz
Eirovīzijas konkursu? Un vai TU zini, kas ir
referendums, vai tajā piedalījās tavi vecāki un kāds
ir viņu viedoklis jautājumā, uz kuru nācās atbildēt.
Un ir tiešām svarīgi, lai tu zini, ka šādas lietas notiek
tikai tad, kad pie teikšanas tiek cilvēki, kuri tā arī
nav iemācījušies nespēlēties ar mantiņām, bet
saprast, kādas sekas izraisīs viņu rīcība un
uzņemties par to atbildību. Kad, savstarpēji
ķīvējoties, kā tolaik smilškastē, rodas tik nopietnas
sekas – ka visai tautai nākas celties kājās un izteikt
viedokli, sadaloties tajos, kas „par” un tajos, kas
„PRET”, tad ir skaidrs, ka kaut kas iepriekš nav darīts
pareizi.
Tāpēc esi gudrs – domā un vēro, piedalies jau
šodien. Un neļauj notikt lietām, kas var traucēt
cilvēkiem saprast cits citu un rast kopīgu valodu.
Redaktore Inga Č.
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Valentīna
dienas prieki
16. februārī notika Valentīndienas ballīte. Vajadzēja būt vismaz
vienam aksesuāram, kas izskatās pēc sirsniņas. Ballīte notika 2
stundas. Pa šo laiku notika daudzas jautrības. Zēni vēlēja meitenēm
dziesmas un lūdza uz dejām. Balvas par labākajiem Valentīndienas
tērpiem ieguva Guntis Kļaviņš 8.c un Sendija Ozola 5.c. Tika
piešķirtas arī citas balvas. Mums visiem ļoti patika un mēs vēlētos,
lai tādas ballītes notiktu biežāk!
Marta Vilcēna (turpinājums 2.lpp)

Ragaviņu vilkšanas sacensības
20.februārī notika ragaviņu vilkšanas sacensības. Mēs vilkām
ragavās viens otru! Ceļš bija grubuļains un to klāja pārāk
daudz sniega, kurā grima kājas, tāpēc uzdevums nebija viegls.
Sacensības bija izdevušās, jo bija stipri konkurenti, ar kuriem
bija aizraujoši sacensties!
Undīne Čekstere (turpinājums 3.lpp)
Attēlā: Arsens un Rovens (9.c) steidzas pēc godalgām.

SKOLAS PASĀKUMI
Erudītu konkurss
Erudītu konkursā piedalījās skolēnu komandas no 5. līdz
9.klasei.
Pirmais uzdevums bija matemātisks. Uzdevuma tēma –
āboli.
Otrā uzdevuma darbā nācās atpazīt kādu slavenību no
Latvijas. Mums tas bija vienkārši - Lauris Reiniks!
Citā uzdevumā bija jādalās ar informāciju par grāmatu
autoriem un nesen izlasītajām grāmatām gan bērnu
žūrijā, gan ārpus tās.
Pēdējais uzdevums bija uzrakstīt, ar ko mums saistās
Latvija. 3.Izmantojot
Undīne Čekstere un Kristīne Skuja

Valentīna dienas prieki (turpinājums no 1.lpp.)
Pagājušā nedēļā skolā bija
pieejams Valentīna dienas
pasts, kur ikviens varēja sūtīt
cits citam vēstules.
Rinalds Vītols

16. februārī internāta mazajā
zālē notika Valentīndienas
ballīte. Daudzi zēni sadūšojās
uzlūgt meitenes uz deju. Kristīne
Stankovska
Attēlos: 4.c klases skolēnu darbi.

Vakarā notika 5.-9. klašu
skolēniem ballīte ar dīdžeju
Bruno. Ballītes laikā tika
piešķirtas dažādas balvas.
Dāvanu dalītāji bija Mārcis
Skuja, Artjoms un Bruno
Bahs. Viss bija lieliski! Andis
Ezeriņš

Valentīndienas ballītē
zēniem bija jāuzlūdz
meitenes, pēc tam
meitenēm zēni. Bija
iespēja veltīt dziesmas
viens otram. Dziesmas
šajā vakarā bija tiešām
lieliskas! Pašās beigās
skanēja Maikla Džeksona
dziesma.
Ieva Beķe

Kur mācīsimies?
Mēs, abas 9. klases, šogad 14. februārī devāmies iepazīties ar Jelgavas skolām.
Pirmā skola, ko apmeklējām, bija Jelgavas Amatu vidusskola. Skola vizuāli bija skaista un arī moderna. Iekārtas bija
jaunas. Skolā var apgūt dažādas profesijas un laboratorijas ir ļoti ērtas un modernas. Šai skolai bija tikai viens mīnuss,
proti, viņu skolas audzēkņi bija atklāti ļoti nepieklājīgi .
Nākamā skola bija JAV (Jelgavas Amatniecības vidusskola). Šī skola bija ļoti laba, jo mēs iespaidojāmies par to gan
uzklausot darbinieku sacīto, gan apstaigājot skolu un uzklausot audzēkņu stāstīto, gan piedaloties skolas prezentācijā.
Apstaigājot skolu šķita, ka tai patiesi ir vajadzīga jauna elpa. 4.dzīvi. Skolas direktora vietnieks mums atklāja to , ka
šogad skola ir uzsākusi projektu, pēc kura plāna skola tiks izremontēta un tai būs arī piebūves, kur atradīsies
laboratorijas. Šai skolā ir ļoti saprotoši cilvēki. Dažas laboratorijas ir tīri pieņemamas un ērtas.
Pēdējā skola, ko apmeklējām, bija Zaļenieku Arodvidusskola. Skola atrodas vecā muižā un tai ir sava vēsture, ar kuru
tikām iepazīstināti. Skolai remonts neesot bijis jau 20 gadus un skola pati jau par to liek manīt. Šī skola strādā vēl ar
žurnāliem un neizmanto e- klasi. Skolai ir dienesta viesnīca arī ne tajā labākajā kārtībā, bet tajā atrodas labiekārtota
pavāru laboratorija. Skolai ir ļoti moderns un skaists sporta angārs, kur bieži notiek visādas sporta aktivitātes.
Šinī avīzē ir slēpts konkurss... Sameklē vārdus, kas veido teikumu.
Vārdi ir numurēti, bet loģiska secība jāizveido jums pašiem.
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Lāsma Olbika 9.a

AKTUĀLI
SPORTS
Mūsu skolā sportam vienmēr tikusi piešķirta liela nozīme. Un skaistais ziemas laiks ļauj
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm uz nebēdu, sniedzot tik daudz prieka!

Tu slīdēji pa slidotavu...

Esiet vērīgi:
Šajā avīzē IR konkurss!

Veiksmīgi realizējusies Artūra Damberga un citu 9.a klases skolēnu uzsāktā ideja
– slidotavas iekārtošana, lai brīvo ziemas laiku būtu iespējams izmantot sportiski
lietderīgi, ne veltīt nedarbu veikšanai. 5.vērtīgu 9.a klases skolēnus atbalsta
audzinātājas Valija Lukstiņa un Irina Jakušenoka, kā arī lieliskais sporta skolotājs
Jānis Siugalis.
Paši entuziasti pārliecināti, ka mūsu skolā šī iecere ir kas nebijis un neredzēts, kas
visiem sniegs lielu prieku.
Kristaps Prokopovičs

Sports vakarā
Vakaros mums patīk doties sportot sporta zālē. Visbiežāk mēs sadalāmies
komandās un spēlējam florbolu. Internātā trešdienu vakaros ir pieejams novuss
pie skolotāja Jāņa. Pirmdienās, trešdienās notiek nodarbības pie skolotāja
Jurčenko. Tas ir lieliski, ka vakaros skolā iespējams nodarboties ar dažādām
sporta nodarbībām!
Rinalds Vītols

Undīne
Čekstere (5.c)
ieguvusi

atzinību
starpnovadu
matemātikas
olimpiādē.

Apsveicam!!!
Kristapa jaunie panākumi
Nebeidz pārsteigt Kristaps Prokopovičs. Jaunākie sasniegumi saistās ar Rīgas
meistarsacīkstēm, kur 2.februārī iegūta bronzas medaļa, 25 pieaugušo
dalībnieku konkurencē 4:42 minūtēs veicot 1500 m garu skrējiena distanci.
11.-12.februārī Kristaps piedalījās vieglatlētikas čempionātā Kuldīgā.
Kristaps atkārtoti atgādina arī citiem skolēniem par iespēju nodarboties ar
sportu, tādējādi popularizējot savas skolas labo slavu, kā arī veicinot personīgo
karjeras izaugsmi.
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Dežūrziņas
6.c klase no 23.01. līdz 27.01.
5.a klases meitenes spļaudās ar
sēkliņām un skraida. Skraida arī
5.c un 1.c klašu zēni, bet 5.a
Maksims
cenšas
iekaustīt
dežurantus. 7.c klases meitenes
sēž uz palodzēm. Bojājumu nav.
5.a klase no 30.01. līdz 3.02.
Skraida 5.c klases, sākumskolas
un pat 9.c klašu zēni. 5.c zēni
izturas provokatīvi. 3.c Maigurs
sit dežurantus, bet Aleksandrs
apsaukājas. Aizrādījumi par
sēdēšanu uz palodzēm Līgai 7.a,
Snežanai 6.c, Naurim 6.c.
Bojājumi:
3.st. zēnu tualetē nolauzts
plaukts.
5.cklase no 6.02.līdz 10.02.
Disciplīnas pārkāpumi:
3.stāvā 3.c klases skolēni smērē
sienas, Rolands un Maigurs 3.c
nepakļaujas
kārtības
noteikumiem. 2.stāvā dežurantu
norādījumiem nepakļaujas Jānis
Sproģis 6.a, Andrejs, Kristaps
6.c, Raivis Rožens ar pildspalvu
smērē sienu. 1.stāvā 5.a klase
speciāli provocē dežurantus, pēc
zvana uz stundu nedodas uz
klasi, turpina dauzīties gaitenī.
Īpaši nepakļaujas Dace, viņa arī
sēž uz palodzēm. 1.stāvā bieži
uzturas 6.c klases skolēni,
traucē 5.c klases skolēnus, kā
arī skraida pa pagrabstāvu.
Bojājumi: Pagrabstāvā pie loga
tiek bojāts apmetums, aizdomās
turēti Nauris 6.c un Dace 5.a.
Otrā stāvā pie loga izsists
caurums apmetumā.
9.aklase no 13.02.līdz 27.02.
6.c runā necenzētiem vārdiem.
5.a klase bļaustās, skraida.
Skraida arī 5.c zēni. 6.c zēni
skraida un uzturas 1.stāva
gaitenī, kur viņiem nav bez
iemesla jāatrodas.
Bojājumi: 6.lietderīgi,
1.st. meiteņu tualetē salauzts
krāns.
2.st.meiteņu tualetē ķēpājumi ar
nagu laku.

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI
Ūdens zīmes vai delfīni glezno
Skolas bibliotēkā no 10. februāra līdz 24. februārim bija skatāma no Klaipēdas Jūras muzeja atceļojusī izstāde, kurā redzami
delfīnu zīmējumi. Izstādē bija skatāmi ap 20 darbi, kuros melanholisko līniju viļņošanos nomaina intensīvu triepienu enerģija.
Delfīnu gleznojumi ir kā neparastas zīmes, kas izstādes apmeklētājiem atklāj ūdens pasaules noslēpumus. Delfīniem nav roku,
tāpēc tie glezno, otiņu turot zobos. 2.laiku Gleznošanas un krāsu jaukšanas procesā delfīni vairākas reizes „ lūdz otiņu ar citu
krāsu.” Delfīnu rotaļīgais raksturs rosina cilvēka iztēli, modina velmi iepazīt delfīnus un pasauli, kurā tie dzīvo. Tie ir ļoti zinātkāri
dzīvnieki, kuri spēj saglabāt rotaļīgu noskaņojumu ilgāk par jebkuru citu zīdītāju.
Skolēni noskatījās arī videofilmu par Lietuvas Jūras muzeja delfināriju, kurā notiek īpašas nodarbības, kurās bērniem ir iespēja
kontaktēties ar delfīniem. Terapijas laikā bērni atbrīvojas un vieglāk spēj uzņemt jaunu informāciju, koncentrēt uzmanību, attīstīt
komunikācijas iemaņas un tādējādi uzlabojas viņu psihoemocionālais stāvoklis.
Skolas bibliotekāre Dzintra

Gandrīz neticami....
Mēs, 3.c klases skolēni, gribam teikt lielu paldies skolas bibliotekārei
Dzintrai Krauklei par iespēju 17.februārī noskatīties filmiņas par
delfīniem un aplūkot delfīnu gleznas. Mēs bijām patiesi pārsteigti par
delfīnu talantiem- viņi gan dejo, gan dzied, gan glezno, gan spēlē
basketbolu un, protams, lieliski peld. Delfīni arī palīdz cilvēkiem atgūt
veselību. Tiešām pārsteidzoši!
Lūk, mūsu pārdomas par redzēto:
Krista-Mēs bijām skatīties filmiņu par delfīniem. Es no sākuma neticēju,
ka delfīni var zīmēt, bet, kad noskatījos filmu, tad manas domas
mainījās. Es arī nezināju, ka delfīni ārstē slimus cilvēkus. Man patika,
kad delfīni dziedāja. Kad viņi glezno, viņi paprasa, lai iedod viņiem citu
krāsu. Tas nu gan bija interesanti!
Namejs- Es šodien uzzināju, ka delfīni sver 200 kg. Es uzzināju, ka delfīni māk gleznot. Viņu gleznas ir ļoti skaistas. Man patika
vērot, kā delfīni spēlē basketbolu.
Amanda- Es biju ļoti izbrīnīta un
aizkustināta vērojot, kā delfīni zīmē, kā viņi
spēlējas. Esmu pārsteigta, ka viņi to visu
spēj. Man ļoti patika delfīni. Tas vienkārši
bija skaisti!
Linards-Es pirmo reizi redzēju, ka delfīni var
gleznot un var pacelt cilvēku. Es uzzināju,
ka delfīni spēj palīdzēt slimiem bērniem.
Man patika vērot, kā delfīni lēkā. Viņi var
uzlēkt pat 5 metru augstumā!
Sofija- Es sākumā neticēju, ka delfīni māk
gleznot. 7.dzīvo Bija interesanti skatīties,
kā viņi to dara. Gleznas, kuras uzgleznoja
delfīni, bija ļoti interesantas.
Inga- Man patika, ka delfīni māk zīmēt un
dziedāt. Es uzzināju, ka delfīni palīdz
slimiem bērniem. Man vēl patika, kā delfīni
spēlējās ar bumbu.
Linda- Delfīni ir ļoti labi zīmētāji. Bibliotekāre mums pastāstīja, ka delfīnu āda ir kā slapjš gumijas zābaks.
Redakcija:
Tomēr viņi ir tik mīlīgi un smaidīgi, ka gribētos tiem pieskarties.
Adrese: Iecava,
Dita – Es pirmo reizi redzēju, ka delfīni māk zīmēt. Kad mēs iegājām bibliotēkā un apskatījām gleznas, es
Skolas iela 19,
neticēju, ka tās ir zīmējuši delfīni.
Iecavas
Niks-Es pirmo reizi redzēju, ka delfīni zīmē. Man tas škiet smieklīgi, bet tā nav. Tā bija interesanta filmiņa.
internātpamatsko
Mareks un Aleksandrs- Mēs pirmo reizi redzējām, ka delfīni prot gleznot. Delfīnu gleznas bija košas un
la, informātikas
krāsainas, ir pat sajauktas krāsas!
kabinets
Renāte un Dārta- Mums patika vērot, kā delfīni zīmē. Viņu gleznas ir košas un krāsainas. Patika skatīties,
Redkolēģija:
kā delfīni met bumbu grozā.
L.Olbika,
Elīna- Es sākumā domāju, ka delfīni nemāk zīmēt. Es biju pārsteigta, kad ieraudzīju, kā delfīni zīmē. Filmiņā
M.Krutikovs,
man patika , kad delfīns pacēla cilvēku. Man ļoti, ļoti patika vērot delfīnus.
B.S.Žmurko,
Rolands un Kristaps- Mēs neticējām, ka delfīni var zīmēt. Mums ļoti patika delfīnu gleznas. Patika vērot, kā
K.Prokopovičs.
delfīns darbojas ar slimiem bērniem, kā rotaļājas, met bumbu.
Šefu klase: 5.c
Andžejs un Igors- Mums ļoti patika delfīnu zīmējumi. Vēl mums patika, kā viņi sportoja un vingroja, kā lēca
Galvenā
pāri auklai.
redaktore: Inga
2012.gada 20. februārī
3.c klases skolēni un skolotāja Ginta
Čipena
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