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Ielu vingrotāji aicina 

nodarboties ar sportu 

19.janvārī sporta pasākuma ietvaros skolā viesojās Latvijas Zelta talantu 

laureāti ielu vingrotāji. Sportiskie 

puiši demonstrēja elpu aizraujošus 

trikus uz stieņa un akrobātiskus 

vingrojumus vienkārši uz grīdas. 

Visu klašu skolēni ar lielu interesi 

sekoja priekšnesumiem un jūsmīgi 

applaudēja. Pēc vingrotāju iznāciena 

pierādīt savas spējas tika aicināti 

mūsus skolas puiši, lai ekspress 

konkursā izvirzītu vienu laureātu ielu 

vingrotāju specbalvas saņemšanai. 

Visspēcīgākais puisis, kurš pie stieņa 

spēja pievilkties 17 reizes, izrādījās 

Arsens Dāvis no 9.c klases. Savukārt 

meiteņu iznāciens vainagojās ar 

Sandas Akermanes skaisto 

dziedājumu, tādējādi apliecinot savu talantu, kas arī tika atzinīgi novērtēts 

ar balvas piešķiršanu. 

7.a klases skolnieks Rinalds Vītols stāsta par redzēto: Man vislabāk patika 

tas, ka vadītājs arī pats spēja nodemonstrēt sarežģītu triku. Patika, kā viens 

no spēcīgākajiem puišiem griezās ap stieni, bet vissarežģītākais izskatījās 

triks, kur vingrotājs pie stieņa turējās tikai ar zodu. Arī uz grīdas izpildītie 

vingrojumi izskatījās sarežģīti.  Mani ieinteresēja tas, ka daži puiši nebija 

trenējušies ilgi, bet jau tagad spēja 

demonstrēt tik sarežģītus trikus.  

Galvenais, vingrotāju vadītājs teica, 

ka nav svarīgi, cik nopietni mēs līdz 

šim esam attiekušies pret mācībām 

un veselīgu dzīves veidu. Svarīgi ir 

tas, ka mums ir iespēja jebkurā mirklī 

mainīt visu uz citu pusi, sākt sportot 

un tas var mainīt visu mūsu dzīvi. 

Jauns gads – tas ir nekas. Tā ir balta lapa, 

kuru vari aprakstīt kā vēlies. Pēc pirmajiem 

Jaunā gada mirkļiem to sāk piepildīt vēlmes, 

sapņi, vēlējumi cits citam, domas, idejas un 

rīcība. Jauna gada sākums ikreiz sniedz 

iespēju sākt. Un labi, ka ir šāda robeža, kurai 

pārkāpjot, visu varam uzsākt it kā no jauna.  

Un, ja tu tiešām sāksi no jauna, Jaunā gada 

naktī būsi izvirzījis jaunas apņemšanās, kuras 

tiešām darīsi īstas, ļausi tām notikt, tad tev 

būs iespēja mainīties pašam. Gribi būt 

slavens aktieris vai dziedātājs? Piesakies 

drāmas pulciņā vai vokālajā ansamblī! Patīk 

dators? Varbūt tiešām pacenties kaut ko 

iemācīties, ne tikai pavadīt laiku bezjēdzīgās 

spēlēs un veicot nevienam nevajadzīgu 

saraksti draugiem.lv. Galu galā – satiec 

draugu un parunājies pa ĪSTAM. Jebšu tev 

patīk multfilmas? Kāpēc gan neiemācīties 

interesantus tēlus zīmēt pašam? Pajautā 

vizuālās mākslas skolotājam, kā to var 

paveikt! Tev taču noteikti galva ir pilna ar 

idejām! 

Baltu lapu var ņemt arī citās jomās. Varbūt 

attiecības ar klasesbiedriem tādas kā ne 

pārāk labas? Bet tu ņem un pārsteidz visus! 

Sāc kopš šī brīža uzvesties pavisam citādi – 

pretēji ierastajam! Nereaģē uz klasesbiedru 

jokiem, kuri tev šķiet ļauni, nevicini dūres, 

bet atvainojies. Saki – es laikam ko nepareizi 

pateicu, ka tu sadusmojies, atvaino. Un vairs 

neliecies ne zinis! Arī pats atceries – 

lamāties un citus aiztikt nedrīkst! Lai vai kā, 

bet iztiec bez aizvainošanas un arī pats 

pārstāj būt tik nenormāli pārjūtīgs, kam no 

katra nepareiza skatiena jau uzreiz jāskrien 

pie mammas! 

Iemācies pats izturēties pret citiem tā, kā tu 

vēlies, lai izturas pret tevi! Visiem būs labāk, 

bet, pirmkārt, tev! Apkārtējie ir tavs 

spogulis. 

Jaunā gadā iemācies pašu svarīgāko likumu 

– lai pasaule būtu pret tevi jauka, tev jābūt 

jaukam pret pasauli! Jauna gada sākums ir 

vēl viens iemesls, lai mainītos uz labu. 

Redaktore Inga Č. 
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S K O L A S  P A S Ā K U M I  

 
1.semestra noslēguma nedēļā gan mums gāja jautri! Visās klasēs notika klases vakari. Visā skolā skanēja 

mūzika un visur valdīja rosība un prieks. Mūsu klases vakars bija ļoti izdevies. Mēs spēlējām daudz spēles un gājām uz 
stadionu laist gaisā mazus gaisa balonus, kuri dega un ļoti spīdēja. 
Kristaps Akermans 

Mūsu skolas dziedātāji un dejotāji atkal devās koncertēt Valsts 
kontrolē un pēc tam sekoja svētku vakariņas. Tradicionālajās 

Ziemassvētku vakariņās virtuvē apkalpoja 8.c klases skolēni. 

Lai piedalītos, katrai klasei bija jāuzstājas. Vakariņas bija ļoti garšīgas. 
Andis Ezeriņš  

Ziemassvētku karnevāls bija skaists. Koncertā piedalījās 

klases no visas skolas. Mūsu, 7.a, klase uzstājās pirmspēdējie. Mēs cītīgi 
gatavojāmies tās dienas pasākumam. Zēni bija velni, bet meitenes un skolotājs 
Jānis bija raganas. Ceram, ka mūsu priekšnesums arī bija BRRRIESSSMĪGS!!! Reinis 
Bajārs 

Man vislabāk patika 8.c klases priekšnesums – viņi tēloja bērnudārzniekus, arī 
pašam patika mūsu velnu iznāciens. Un, protams, bija prieks par balvu saņemšanu! 
Rinalds Vītols 

Mūsu klase bija rūķi. Priekšnesuma deju izdomājām mēs paši – 5.c klases skolēni 
un mums pašiem tā ļoti patika. Priekšnesumā piedalījās arī mūsus skolotājas. Galvenā loma bija Sendijai – viņa veica 
akrobātiskus trikus un mēs, pārējie, viņai palīdzējām. Arī citām klasēm bija interesanti priekšnesumi, mums patika tos 

skatīties. Andis Ezeriņš 

Šogad mēs esam iepriecinājuši visu skolu un skolas 
vadību, nodejojot polonēzi, kuru mums lūdza arī dejot 
izlaidumā. Gatavojāmies diezgan sparīgi. Jā, atzīstu, ka 
klasei arī bija tādi brīži, kad nu galīgi neko nevarēja 
padarīt, taču, par spīti visam, mēs iemācījāmies dejot 
polonēzi un izrotājām klasi. Rotājumus mēs gatavojām 
cītīgi, par to nu nevar sūdzēties. Katru dienu brīvā brīdī 
trenējāmies deju un beigās iznāca ļoti labi, un mēs 
lepojamies ar sevi, un jūtamies gandarīti. Lāsma Olbika 

Disenīti pēc priekšnesumiem organizēja 6.a klase ar 
skolotāju Bruno priekšgalā. Starp citu, viņiem bija gods 
iejusties zaķu lomās. Viss izdevās lieliski un vairums 
skolēniem patika.   Egija Pudova 

Attēlos: 8.c – svētku vakariņu oficianti, sākumskolnieki priecājas karnevālā, 9.a dejo polonēzi. 

 
2012.gada janvārī notika koncerts. Koncertā piedalījās skolas vadība, skolēni un visi skolas darbinieki. Skanēja skaistas  dziesmas, 
tās dziedāja abi skolas kori un ansamblis. Dejoja krāšņais sākumskolas tautas deju kolektīvs. Koncertā uzstājās drāmas pulciņš ar 

Ziemassvētku ludziņas uzvedumu „Kurš apēda 
piparkūkas?” Savukārt, sākumskolas skolēni 
iejutās teletūbiju tēlos.  

Rebeka Kisiļica, Madara Zeberiņa 
Mēs, 6.c klases skolēni, piedalāmies 
dramatiskajā pulciņā. Teātra izrādē „Kurš 
apēda piparkūkas?” tēlojām zaķus. Kopā ar 
veļas mājas pārraudzīti Anitu bijām 
sagatavojuši skaistus tērpus. Teātris izdevās 
smieklīgs, īpaši tas patika pirmklasniekiem. 
Saņēmām uzslavas arī no skolotājām.  

Karīna Feduļina 
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A K T U Ā L I  

Sasniegumi konkursos 
Decembrī angļu valodas mācību 
grāmatu izdevniecība PEARSON 
rīkoja konkursu ar nosaukumu  
„Unlocking a love for language” ar 
neparastu uzdevumu: no dotajiem 
70 vārdiem izveidot, izgriezt un 
nofotografēt  5 saukļus (slogans), 
kas izsaka pozitīvu mācīšanos. 
Palīdzot 8.c klases skolniecei  Līvai 
Lazdiņai,  skolotāja Iveta Klīdzēja 
nosūtīja 5 saukļus.  
Konkursa rezultātā ieguvām balvu 
- Longman English Activator 

 

mācību grāmatu ar audio CD, kas 
skolēniem palīdzēs labāk 
sagatavoties 9.klases eksāmenam 
angļu valodā. Apsveicam!  
Daži no konkursā iesniegtajiem 
saukļiem: 
School educates, teachers 
encourage, books inspire 
I am always learning – it’s a 
vibrant happy future 
Teaching with Pearson inspires 
and encourages 

Skolotāja Iveta Klīdzēja 

 

Barikāžu atceres diena  
Janvārī ik gadu pieminām barikāžu vēsturiskos notikumus 

1991.gadā. Kāpēc šie notikumi būtu tik nozīmīgi? Tā ir mūsu 

salīdzinoši pavisam nesenā vēsture. Šajā vēstures tapšanā 

piedalījušies daudzi no mūsu vecākiem un vecvecākiem, viņi 

spilgti atceras šo notikumu detaļas arī tad, ja paši vēl bija 

par mazu, lai piedalītos Latvijas valsts neatkarības 

veidošanas notikumos. Un vēl, šie notikumi ir tik svarīgi 

tāpēc, ka vistiešāk ietekmējuši to, kā mēs visi dzīvojam 

šodien. Barikāžu notikumos ļaus iejusties arī janvāra mīkla. 
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1 Par ko iestājās 1991.gada barikāžu dalībnieki? 

2 Latvieši vēlējās, lai viņiem būtu sava ... 

3 Ikvienam barikāžu dalībniekam draudēja ... 

4 Gan grūtos, gan labos brīžos latviešus vieno ... 

5 Neiztrūkstoša barikāžu laika sastāvdaļa. 

6 20. janvārī pie Iekšlietu ministrijas skanēja ...  

7 Latvijas neatkarības cīnītāju īpašība. 

8 Ticība, ka viss būs labi. 

9 
Vieta, kur dzīvību zaudēja leģendārais operators Andris 
Slapiņš. 

 

Dežūrziņas 
 

8.c klase no 12.12. līdz 16.12. 

Nemitīgi aizrādījumi par  uzvedību 

starpbrīžos 9.c un 1.c klašu skolēniem. 

2.stāva meiteņu tualetē uz grīdas izsmērēta 

nagu laka. 

3.stāva meiteņu tualetē saplēsts spogulis 

(4,c meitenes). 

 

7.a klase no 19.12. līdz 23.12. 

Skola valdīja svētku noskaņa, bojājumi 

netika atrasti. Kristaps Akermans 

 

7.cklase no 9.01.līdz 13.01. 

Disciplīnas pārkāpumi: 5.c klase skraida 

1.stāvā, 5.a klase ļoti skaļa, neklausa 

dežurantus, mētā cepumus. 9.c klases zēni 

gandrīz katru dienu skraida pa skolu, rupji 

runā, neklausa dežurantus.  

Bojājumi: 9.c klases zēni Rovens un Māris 

izsit 2.stāvā durvīm stiklu. 

Virsdežurants: Linda Akermane 

 

6.aklase no 16.01.līdz 20.01. 

Virsdežurants – Toms, vietniece – 

Anastasija. 

Starpbrīžos bērni atpūšas. 1.stāvā ļoti 

kustīgi 5.c klases skolēni, bet 2.stāva gaitenī 

9.c klases zēni pikodamies sanesuši sniegu, 

tāpēc gaitenī plūdi. Kopumā viss kārtībā, 

bojājumu nav. 

Barikāžu 

dalībnieku 

apbalvojums 
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R A D O Š I E  

Kas ir nekas? 
Nekas ir tukšums. Ka nekā nav, 
tukša telpa. Tukšas domas – tas ir 
tad, kad nedomā. Tikai skatās 
tukšumā un viss. Nekas ir tīra 
vieta, kad nav ne mazākā vēja 
pūsma, neviena cilvēka, nekā 
nav. Pat balta lapa var būt nekas, 
ja vien nepaņem to rokās un 
neapraksta to. Nekas var būt viss 
– gan cilvēks, gan tukšums. 

Simona Dricka 9.a 

Nekas ir visuma telpa, ar savām 
domām un sapņiem. Nekas ir 
vārds, kas izsaka pamieru un 
nekādu domu vai jūtu. Tam nav 
atbildes. Tā ir tukša lapa, balta un 
nevainīga. Nekas var veidoties 
par kaut ko nezināmu. Tā ir iztēle 
savā prātā. Ieraugot baltu lapu, 
tu neko nedomā, bet to var 
pārvērst kaut kā. 

Marita Jēkabsone 9.c 

Nekas īstenībā ir kaut kas. 
Vispirms it kā ir bezgalīgs nekas, 
bet tajā pašā laikā tas ir kaut kas, 
ko mums grūti izanalizēt. Mēs 
šādus jautājumus bieži 
neuzdodam, tāpēc mums 
vajadzētu vēl ilgi filozofēt. 
Bet vārdam „nekas” var būt arī 
dažādas nozīmes. Piemēram, 
saka „nekas, ka neatnāci!”. Šis 
vārds „nekas” izsaka, ka kaut kas 
tomēr ir. To grūti paskaidrot. 

Sanda Akermane 9.c 
 

                Tā ir Valoda 

                         Aizvējā liecas pie manis 
klusi 

                     Es Lepojos 

Ar Latviešu valOdu 

                          Dienā to dzirdu daudz 

            Naktīs vIen čukstus klusos 

               Tā apŅem lolojot 

                     mAni 
Marita 9.c 

Kad piedzimu es 
Tad māmiņu kā saules gaismu 
redzēju 
Kad paaugos es 
Tad pirmie vārdi man sāka birt 
Kā pupas rudenī 
Pēc laika es varēju vārdus jau 
teikt 
Katram ir sava valoda 
Katrs ir savādāks 
Katrs izprot savu valodu 
Par savu valodu es pastāvēt māku  
Un mūžam tā paliks mana 
LATVIEŠU valoda 

Andrejs 6.c 
Tu latvju valodiņa, 
Mūsu tautas mācītāja, 
Skaisti vārdi tevī mīt, 
Kā ziediem viegli lapiņas krīt. 
Tu mūsu runā vienmēr būsi 
Un mūsu sirdīs labāka tu kļūsi 
No senām tautām klejojusi 
Caur uguni tu kvēlojusi. 
Nespēs tevī citas tautas 
Ieviest jaunas baumas, 
Tu vienmēr būsi mūsu gars, 
Lai nestāv pretī tautas bars. 

Arsens 9.c 
 

Es piedzimu šai zemē 
Un mani pirmie vārdi bija latvju 
mēlē. 
Valodā tajā, kurā senči mani 
runāja, 
Par šo zemi tie cīnījās 
Un upurus nesa, lai naidnieku no 
zemes mūsu 
Patriektu uz zemēm tālām. 
Tādēļ pieņemams man nav šis 
fakts, 
Ka idiots kāds ienāk zemē 
No tālām Kaukāza valstīm 
un  sev par labu pārvērst gribējis, 
Jo aizvainots šis juties, 
Ka latvju mēlē viņam runāt 
prasīja, 
Kad ieradās viņš zemē mūsu. 
Pie velna viņu – es saku,  
Patriekt viņu no šejienes, 
Bet, diemžēl, plānš šis nav 
īstenojams, 
Jo kaudze ar ... Saeimā sēž, 
Kam nauda savā kabatā ir 
svarīgāka 
Par laimi un saticību viņa 
dzimtajā zemē. 
Aizvērt muti tiešām šīm pabirām 
vajag. 
Mēs zaudēsim šo cīņu, 
Ja latviešu tauta nesāks rīkoties 
Un ar naidnieku cīnīties. 

Raivis 9.c 

 
Valodiņa, valodiņa 
Aizpūti visus burtus 
Lejup 
Odiņš meklē vārdus 
Dienvidos un 
Igaunijā 
Ņēmu pie sevis 
Atradu visus valodiņas vārdus 
grāmatā 

Anastasija 6.a 
 
Mūsu mīļie draugi, 
Mūsu mīļie kaimiņi, 
Mūsu mīļie dzīvnieki, 
Kuri vēlas, lai zinām... 
Ko lai zinām? 
Kā var nezināt! 
Redz, kā gribu jums to atklāt, 
Re, te viens saka, otrs, trešais,  
Kamēr nebeidzas rinda, 
Kas varētu tas būt 
Nu, protams, nu, protams, 
Tā mūsu valodiņa! 

Karīna 6.c 

 
Balts sniegs... Varbūt tas ir NEKAS... 
Bet mums tas rada prieku un tas ir 
KAUT KAS lielisks! 
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