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Iznāk kopš 2001.gada.

Saule!
Tā šodien spīd tik spoži, ka gribas pielai-
kot putna spārnus un lidot pretī pavasa-
rim! 
Pavasaris ir klāt! Izejot ārā, elpai uzreiz  
dzīvīga prieka pieskaņa. Vajag, vajag iet 
ārā! Saskaitīt putnus, kuri pārrodas 
mājās, apciemot sniegpulksteņus un 
paskriet līdzi lēni peldošajiem
mākonīšiem.
CikCik daudz cilvēkam vajag, lai būtu 
laimīgs? Sirsnīgas mājas vajag, labus 
draugus vajag – tu teiksi. Jaunu mobilo, 
planšeti, datoru vajag – kāds teiks. 
Divriteni gribētu – kāds piebildīs…
Laime sākas cilvēkā pašā – es teikšu.
KKatrā cilvēkā ir sava laimīte, sava laime. 
Galvenais – prast savu laimi dzīvot.
Vai esi iedomājies, kas dara laimīgu 
TEVI?
LaimeLaime jau nav nekas pārdabisks – tie ir 
tie mazie, saldie dzīves mirklīši, kuros 
jūtamies droši, mīļi, priecīgi, ir labas un 
patīkamas sajūtas. Tad mums gribas 
teikt – esmu laimīgs.
TTu pārnāc mājās – varbūt tev ir priecīgs 
sunītis, kas sagaida – un tu sajūties 
laimīgs! Saņēmi labu atzīmi – prieks! 
Izdevās darbs, kas līdz šim nepadevās? 
Varēsi pastāstīt mammai – abiem 
prieks! 
PPaskatījies debesīs – acīs iespīdēja saule 
un noreiba galva. Blakus iesmējās 
draugs, tev arī sanāca smiekli. Smejies! 
Dziedi! Ielīksmo pavasari! Ielīksmo sevi!
Atrodi savu laimi, to savējo īpašo prieku, 
īpašās sajūtas, kas iespējamas tikai
pavasarī. Noķer savu pavasari!
LaimīLaimīgam cilvēkam viss labāk sokas!

Sk.Inga
P.S. Jāskrien skatīties bērzu zaros – vai 
pumpuri jau briest?

KLASES STUNDĀS  IZZINĀM PASAULI!
Klases stundas mūsu skolā ek rūpīgi plānotas, lai skolēniem varētu 
sniegt informāciju par nokumiem polikā, kultūrā un sportā Latvijā 
un pasaulē, lai skolēniem sniegtu izpratni par karjeras iespējām, lai 
skolēnos veidotu pozivu vērbu pasauli un izpratni par lietām, 
parādībām un procesiem sev apkārt.
Marta mēnesī Skolēnu domes pārstāvji ka lūg aprakst kādas savas 
klases stundas norises gaitu. 

7.a 7.a Sanija Dombrovska                    (klases audzinātāja Sandra Sūna)
Klases stundas temats “Krāsu nozīme manā dzīvē”
Šajā klases Šajā klases stundā kām iepazīsnā ar 2 jēdzieniem – numeroloģiju 
un tās saisbu ar krāsu pasauli. Izrādās, ka mūsu vārda un uzvārda 
burem atbilst zināmi skaitļi un krāsas, jāprot tās kai atšifrēt. Tāpat 
noskaidrojām savus horoskopus un em atbilsgās krāsas. Daudz 
jaunas informācijas, sev nozīmīgo krāsu un skaitļu izzināšana – šīs 
klases stundas ieguvums!

7.c Anna Kalniņa                               (klases audzinātāja Baiba Žūriņa)
Klases tundas Klases tundas temats “Internetā pavadītais laiks”
StundasStundas mērķis bija noskaidrot, cik stundas nedēļā, mēs, pusaudži, 
pavadām pie datora, darbojoes interneta vidē un ko tas sniedz 
mums kā skolēniem. Pārdomājot savu dienas režīmu, nācām pie 
secinājuma, ka pārāk daudz laika pavadām sociālajos klos, spēlējot 
spēles un veicot citas darbības internetā. Skolotāja lika ieska es 
katram sevī un pārdomāt, cik daudz  lietderīgu darbiņu mēs varētu 
šajā laikā izdarīt. Jā, šī stunda bija pārdomu vērta!

8.c 8.c Dārta Ušacka                              (klases audzinātāja Ieva Plēsuma)
Klases stundas temats “Dzīve bez likumiem”
StundasStundas sākumā paši nonācām pie secinājuma – lai sabiedrībā valdītu 
kārba, nepieciešami likumi. Apskajām mājaslapu likumi.lv, lai 
rastos priekšstats, cik daudz un kādi likumi, dzīvojot Latvijā, jāievēro. 
Noskaidrojām jau zināmos noteikumus un likumus – skolas Iekšējas 
kārbas noteikumus, novada Saistošos noeikumus, Bērnu esību 
Aizsardzības likumu, Civillikumu, Krimināllikumu, Darba likumu u.c. 

Stundas otrajā daļā izspēlējām lomu spēli “Viena diena bez
lilikumiem”, kur atrakvā gaisotnē vērojām, kas noktu, ja, piemēram, 
ārstam viss apniktu un viņš dotos mājup, atstājot slimniekam vēderā 
operējamo nazi un to neaizšujot. Secinājums viennozīmīgs – ja 
nebūtu cilvēku darbību regulējošo likumu, pasaulē valdītu haoss, kas 
novestu pie civilizācijas bojāejas.

Vai zināji, ka no šī gada marta 
mūsu internāta mazajā zālē
dalībniekus gaida  tāda sporta 
veida kā taekvondo treneris? 
Treniņi plāno otrdienās un
piektdienās no 17 00 līdz
1818 30, diemžēl tas ir maksas 
pakalpojums.
Varbūt ir vērts padomāt?
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JAUNUMS!
Apsveicam skolotāju
Mārī Bērziņu nozīmīgajā jubilejā!

Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!

SSkolas pedagogu un
skolēnu kolekvs.
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Akvā Skola

Iepazīstam
Rīgas mākslas tempļus!

Korespondente D.Ušacka
Vairākus mēnešus mēs, 8.a un 8.c klases skolēni, literatūras stundās 
lasījām A.Eglīša atmiņu romānu “Pansija pilī”, kur iepazinām latviešu 
kultūras personības – gleznotājus V.Toni, K.Ubānu, R.Sutu,
komponistu V.Dārziņu u.c. 
Taču kādi izskatās viņu darbi? 
Lai to noskaidrotu, 8. marta
pēcpusdienāpēcpusdienā devāmies uz 
Rīgu, uz Latvijas Nacionālās 
mākslas muzeju. Muzejā 
sadalījāmies grupās un 
devāmies aplūkot gleznotāju 
darbus, jo bija uzdevums – 
atrast, aplūkot un nofoto-
ggrafēt  minēto māklinieku darbus, kā arī sameklēt un aplūkot 
dižgaru J.Rozentāla un V.Purvīša darbus. 
Gleznas pārsteidza ar savu vienkāršību, bet tajā pašā laikā ar krāsu 
daudzveidību un realitātes sajūtu. Kad šis uzdevums bija veikts, 
devāmies uz muzeja pirmo stāvu, kur savus darbus bija izstādījuši 
jaunie mākslinieki, Purvīša balvas pretenden. Te nu no vienkāršības 
vairs nebija ne vēsts! Dažādas instalācijas, performances, vārdu 
sakot, brīnumi!

OtOtrs objekts, ko aplūkojām, bija Latvijas Nacionālā opera. Jā, ne 
katru dienu rodas iespēja aplūkot šādu mākslas templi no iekšpuses! 
Apskajām lielo zāli, kuras rotājumos izmanto 4 kg zelta, bet lustra 
vien sver 1.5 tonnas, apsēdāmies prezidenta mīkstajos ložas krēslos, 
izstaigājām milzīgo skatuvi un klausījāmies, kā skan dažādi skaņdarbi 
gida un mūsu Amandas izpildījumā akusskajā zālē! Un gida stās-
jums arī bija interesants, balsts uz daudziem nezināmiem fakem!
MājupceļāMājupceļā strīdējāmies, kurš objekts katram paka labāk, taču man 
šķiet, ka abos bija vērts ieska es, jo kļuvām ne kai dvēseliski 
bagātāki, bet arī uzzinājām daudz jauna!

Baudām pēdējos 
ziemas priekus!

Arī skolotājas mācās
Izzinošs, radošs, darbīgs un interesants bija skolēnu brīvlaiks sākumskolas 
skolotājām, kuras apmeklēja e-prasmju dienu Jelgavā un izglības līderu 
forumu „Iespēju Tilts” Valmierā.
13. martā Jelgavā iepazinām jaunākās tehnoloģiskās iespējas un instrumen-
tus , kas atvieglo un dažādo mācību procesu; pilnveidojām savas e-prasmes 
un sakām kolēģes no citām Latvijas skolām.
16.martā Valmierā piedalījāmies jau tradicionālajā sākumskolas skolotāju 
forumā, kurā papildinājām savas zināšanas, iesaisjāmies izvēlētajās 
darbnīcās un kāmies ar Latvijā pazīstamiem un veiksmīgiem cilvēkiem - 
Mārņu Rīņu un Jāni Skuteli.  Foruma lektoru, darbnīcu vadītāju un viesu 
sniegtās atklāsmes un pozivā enerģija būs smuls mūsu turpmākajā darbā.

Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Ginta Kopeika

Piedalāmies konkursos!
Korespondents M.Oškalns
10. marta rītā mēs, mūsu skolas skolēni D.Ušacka, A.Jakobi,
L.Gulbe, R.Bogviļona, N.Vīns, A.Zemtaus, M.Oškalns kopā ar 
mūzikas skolotāju M.Pitkeviču, devāmies uz Rīgu, uz Latvijas 
vispārizglītojošo skolu atklāto mūzikas konkursu “Latviešu
kkomponista Zigmara Liepiņa mantojuma aktualizācija, izmantojot 
didaksko spēli”. 
Konkursā dalību pieteikušas 
bija 11 komandas no 
dažādām skolām, sīvākie 
konkuren bija, piemēram,  
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzija, Bauskas 
Valsts ģimnāzija, Rēzeknes 
ValValsts 1. ģimnāzija. 
Konkurss noritēja vairākas jomās– pirmajā bija jāzina fak no 
Z.Liepiņa biogrāfijas, otrajā – jāorientējas citu personību citātos 
un izteikumos par viņu, trešajā - jādemonstrē zināšanas par 
Z.Liepiņa daiļrades lappusēm, bet ceturtajā- jāatrāda mājās saga-
tavotais priekšnesums. Mūsu komanda bija sagatavojusi divas 
Z.Liepiņa dziesmas – “O, kādi zēni”no mākslas filmas “Vajadzīga 
soliste”, kā arī populāro dziesmu  “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”. 
PirmajāPirmajā dziesmā dziedājām visi – gan zēni, gan meitenes, bet 
otrajā flautu spēlēja Dārta, un skanīgi dziedāja Amanda un Linda. 
Lai gan dažos jautājumos viktorīnās kļūdījāmies, tomēr 2. pakāpi 
ieguvām!
P.S. Rīgas mūzikas internātvidusskolā bija iespējams arī
pusdienot, tādēļ ar prieku varam paziņot, ka mūsu pavārītes 
gatavo daudzreiz labāk! Paldies viņām!

Baudām mākslu!
8. martā 1.c un 2.c klases skolēniem bija sagādāta iespēja
apmeklēt koncertlekciju Rīgā, Kongresu namā, kas saucās -
gandrīz mūzikls “Makss un Morics”. Koncertlekcijā piedalījās ne 
kai Rīgas Doma zēnu koris un instrumentālā grupa ar solisem, 
bet arī skolēnu vidū populārais reperis Edavārdi. Bija interesan 
iepazīt zināmo Maksa un Morica piedzīvojumu stāstu šādā
iinterpretācijā!

Sākam darboes Jauniešu  
padomes sēdēs!


