
 

 

Skolas lapa 

Mūsu 1. septembris 

 Lietus mākoņu un puķu krāšņuma pavadīti, skolēni ar nepacietību devās uz  skolu. Aiz laimīgajām 

sejām slēpās ne tikai prieks, bet arī skumjas, jo vasaras brīvība un tās izstarotais siltums jau aiz muguras. 

Kāds, mūsuprāt, ir 1. septembris? Tā ir nedaudz skumja, sentimentāla, taču cerībām piepildīta 

diena.  Pa vidu priekam, smiekliem, gaidām un puķu smaržām, divpadsmitās klases skolēniem domās 

uzpeld vārds – “pēdējais”. Apziņa, ka drīz noslēgsies viens no dzīves nozīmīgākajiem posmiem. Vēl 

atlicis tik maz, lai varētu novērtēt un izbaudīt laiku kopā ar klasesbiedriem, draugiem, kā arī izjust 

brīvības garšu.  

1.septembris ir sākums kam jaunam. Mums rodas kāre iegūt zināšanas, mēs vēlamies realizēt 

savus mērķus un doties nebijušās ekskursijās. Nereti mēs aizmirstam, ka arī skolas laiks kādreiz beigsies. 

Skolā vairs nebūs dzirdamas mūsu čalas. Taču dzīve iet uz priekšu, un katrai dienai ir jauns sākums! 

 

Krista  

(12. klase)

 

 

 

 

 

2015. GADA SEPTEMBRIS 



Mācību ekskursijas un pārgājieni 

2. klase 

17. septembrī 2. klases bērni un 

audzinātāja devās pārgājienā uz zemnieku 

saimniecību „Jaunbomji,” kur mūs iepazīstināja ar 

senlietām, mājputniem, trušiem un dažādu šķirņu 

ķirbjiem. 

Tālāk devāmies uz saimniecību „Jēru 

klubs,” kur iepazinām aitkopības nozari. Bērni 

tika iesaistīti aitu barošanā, atbildēja uz viktorīnas 

jautājumiem, kā arī aktīvi darbojās suvenīru 

darināšanā no dzijas. 

Vēl ciemojāmies lauku sētā „Pļaviņas,” 

kur mūs viesmīlīgi uzņēma. Bērniem ļoti patika 

trušu dārzs, kur katrs varēja apskatīt, pabarot, 

samīļot  lielos un mazos trusēnus.  Iepazinām un 

barojām zirgus, vērojām mājputnu dzīvi lauku 

sētā. 

Liels paldies  Ilzei Laizānei, Ilzei un 

Valteram Mitāniem, Baibai Šumskai  par 

viesmīlīgo uzņemšanu un jauki pavadīto dienu! 

 

3. klase 

Šā gada 10.septembrī 3. klases skolēni un 

viņu audzinātāja devās pārgājienā uz Skaņokalnu. 

Maršruts tika izvēlēts pēc balsojuma rezultātiem. 

Pārgājiena laikā tika labāk iepazīti klases 

jaunpienācēji. Izgājām jaukās aktivitātes, mazliet 

sagurām un visbeidzot atpūtāmies pie ugunskura. 

Cepām desiņas un spēlējām spēles. Mājupceļš 

vairs nebija tik raits, bet sarunas vedās dažādas… 

 

  

6. klase 

Šī gada 4. septembrī 6. klase ar skolotāju Kristapu 

Svīķi priekšgalā devās uz Oļļas jeb Saklaura purvu 

(Oļļas purvā izvietojušies arī 25 un 162 hektārus 

lielie Ramatas Mazezers un Ramatas Lielezers. 

Purvs uzskatāms par pārpurvojušos ezeru, kam 

vidū vēl ir ezers), kas atrodas Ramatas pagastā. 

Ramatā klasi sagaidīja gids – bijušais mežsargs 

Linards Valdmanis, kurš pārzina purva teritoriju, 

blakus esošās takas un neskopojās ar padomu, 

iepazīstinot ar purva augiem. Skolēni, pārgājienu 

izbaudīja no sirds, lēkājot pa sūnainām vietām, 

baudot dabu un uzzinot daudz ko jaunu. 

Pārgājiena noslēgumā, kā jau ierasts, tika kurināts 

ugunskurs un rīkots pikniks. 

 Sestā klase un viņu audzinātājs ir priecīgi 

par  pārgājienu un aicina arī citas klases doties uz 

šādām tuvumā esošām skaistām vietām, kas 

neprasa tik daudz līdzekļu, cik apņēmību! 

 

8.b klase 

 ”Vējiņu” pazemes ezeri Straupē. 

Es uzzināju, ka Latvijā ir tādi pazemes ezeri. 

Bija interesanti tos redzēt, kā arī uzzināt par to 

veidošanos. Bija aizraujoši iet pazemē - alā, kurā 

ir ūdens. Es uzzināju, kas ir kritenes un kā tas 

veidojas. 

 Straupes pils un baznīca. 

  Man visvairāk patika vēsturiskais stāsts par 

Straupes pili. Tur bija ļoti interesanta gide, kas 

spēj aizraut. Es uzzināju, ka Straupes baznīca un 

pils ir saistīta ar Livoniju, ka tur ir uzņemta arī 

filma. Brīnišķīgi skanēja ērģeles, un bija tiešām 

skaistas vitrāžas. 



“Es saprotu, ka ērģeļspēle ir līdzīga klavierspēlei, 

bet daudz iespaidīgāka,” atzīst Uva, kurai bija 

iespēja pirmo reizi spēlēt ērģeles. 

Gide stāstīja par bērniem-narkomāniem, kas 

nonākuši narkoloģijas centrā, lai ārstētos. Baznīcā 

varējām apskatīt fotoizstādi ar šo pusaudžu 

portretiem. 

 Bīriņu pils. 

 Man vislabāk patika laiku pavadīt Bīriņu pils 

apkārtnē, jo varēja to apskatīt “dzīvē”, ne tikai 

seriālā ”Ugunsgrēks”. 

 Peintbols Murjāņos. 

 Man vislabāk patika peintbols, jo tur bija 

interesanti un jautri. Biju tur pirmo reizi. Varējām 

izmēģināt, kā ir “karot”. Protams, dabūjām arī 

“smukus” zilumus. 

Man patika, ka klase sadarbojās, saliedējās kā 

komanda, lai uzvarētu. Ja klasē ir nesaskaņas un tā 

ir sašķelta, tad peintbols ir vislabākais saliedētājs. 

Vienam cīnīties pret komandu ir grūti, bet, ja 

pārvar šo ” sašķelšanos barjeru” un spēlē kā 

komanda, tad ir jēga, ir prieks cīnīties, vienam 

otru atbalstot. Beigās ir ļoti labas emocijas.   

 

       

Apkopoja Rolanda (11. klase) 

 

    Desmito iesvētības 
 No 21. līdz 24. septembrim skolā norisinājās  

desmitās klases uzņemšana vidusskolā. Jau 

pirmdien, desmitie sāka savu četru dienu garo 

pārģērbšanās maratonu, iejūtoties gan meža bērnu, 

gan vampīru un kovboju, gan eņģeļu un velnu 

tēlos. Šī maskarāde beidzās ar pārbaudījumiem 

ceturtdienas pēcpusdienā, kurus Skaņā kalna parkā 

jau iepriekš bija sagatavojusi vienpadsmitā klase. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz vairāk 

tika pārbaudīta klases fiziskā izturība un 

saliedētība. Desmitā klase īsā laikā pieveica 

aptuveni 3,5 kilometrus garo trasi, godīgi un 

labprātīgi izpildot sešos pieturas punktos dotos 

norādījumus. Pie Skaņā kalna desmitie deva 

svinīgu zvērestu vienpadsmitajai klasei, soloties 

godprātīgi izpildīt visu zvērestā minēto. Iesvētību 

noslēgumā tika kurināts ugunskurs, pie kura 

maltīti ieturēja gan vienpadsmitā klase, gan 

desmitie – bet nu jau kā pilntiesīgi vidusskolēni! 

         

    

 

   

 

Sabīne (11. klase) 

Skolēnu pašpārvaldes darbība 

Septembra mēnesis iesācies ļoti darbīgs. 

Aizvadītas pašpārvaldes vēlēšanas. Šogad tajā 

darbojas 21 aktīvi un darboties griboši skolēni! 

Aiz muguras jau divi nopietni pasākumi  - 

Olimpiskā diena un Miķeļdiena.  

25. septembrī par godu Olimpiskajai 

dienai, kas norisinājās visā Latvijā, skolā bija 

rudens sporta diena. Pēc otrās stundas visi 

pulcējāmies sporta zālē, lai izpildītu kopīgu 



vingrojumu kompleksu. Vēlāk klašu grupas devās 

orientēšanās trasēs. 1-4.klase devās sportiskā 

pārgājienā uz Skaņokalnu, savukārt 5.-12.klašu 

skolēniem pašpārvalde bija sarūpējusi īpašu foto 

orientēšanos parka teritorijā. Vēlāk aktu zālē bija 

iespēja noskatīties “Ghetto games” filmu „Tas ir 

tikai sākums”. Savukārt dienas nobeigumā 

Draudzības pļaviņā visus sportotājus gaidīja garda 

zupa, ko bija sarūpējušas mūsu skolas pavāres. 

29.novembrī notika Miķeļdienai veltīts 

pasākums, kurā bija ne tikai 1.-4. klašu sarūpēts 

tirdziņš, bet arī mazpulcēnu uzņemšana. 7 jaunāko 

klašu skolēni ieguva 4 āboliņu lapu nozīmīti. Pēc 

sveikšanas skolēnu pašpārvalde lasīja Miķeļdienas 

ticējumus, kopā ar sākumskolas skolēniem minēja 

mīklas un  gāja rotaļās. 

Par godu Skolotāju dienai, lūdzām 1-

4.klašu skolēniem uzzīmēt savus mīļākos 

skolotājus. Darbu izstāde ir apskatāma otrā stāva 

foajē. 

Lai krāsains un panākumiem bagāts šis 

rudens laiks!   

Dana (12. klase) 

Vidusskolēni par saviem skolotājiem 

 Mana skolotāja vienkārši ir laba skolotāja. 

 Man patīk, ka skolā ir skolotājas, ar kurām 

var runāt kā ar labām draudzenēm. 

 Patīk skolotājas ģērbšanās stils, no kura 

var iedvesmoties. 

 Mana skolotāja ir pati labākā. Viņa 

vienmēr ir ar mums un nekad mūs 

nepamet. Viņa ir izskatīga un laipna. To, 

ko viņa stāsta, nav iespējams aizmirst. 

 Mana pirmā skolotāja joprojām mani 

atceras, apsveic 1. septembrī un novēl 

veiksmīgu mācību gadu. Arī es viņu 

neaizmirstu! 

 Mana skolotāja spēj interesanti vadīt 

stundu un ieinteresēt. 

 Man ir fantastiska klases audzinātāja, kura 

uzklausa manis teikto un spēj dot padomu 

dažādās situācijās. 

 Mans skolotājs māca ne tikai mācību 

priekšmetus, bet arī dzīves gudrības. 

 Man ir tāds skolotājs, kas skolā liek justies 

labi. 

 Mana skolotāja kopā ar mums smejas, 

stāsta dzīves patiesības un slavē par to, 

kādi mēs esam. 

 Mans skolotājs ir cilvēks, kas pastāstīs, kā 

dzīvi tvert ar vieglumu, kurš ir blakus tad, 

kad ir grūti. 

 Skolotāja sagaida mūs klasē ar smaidu un 

rūpējas par mums kā par saviem bērniem. 

 Man patīk skolotājas ar labu humora 

izjūtu, saprotošas, ar kurām var parunāt par 

ārpusskolas lietām. 

 Man patīk skolotāji, kas prasa tik daudz no 

tevis, cik tu vari dot. 

 Labākās skolotājas māca no sirds, nevis no 

grāmatas. 

 Patīkami, ka pretī nāk skolotāja, sveicina 

un uzsmaida. Tas uzmundrina un liek 

pasmaidīt. 

 Prieks, ka ir skolotāji, kas prot smaidīt ik 

dienu. 

 Man patīk, ka pie skolotāja varu aiziet, 

izstāstīt noslēpumu un apzināties, ka tas 

paliks starp mums. 

 Novērtēju skolotājus, kas spēj 

koncentrēties savam tiešajam darba 

mērķim – izaudzināt mūs par 

spriestspējīgiem, laimīgiem un godīgiem 

cilvēkiem. 

 Skolotājs, kas mums saka: ”Nu ko es bez 

jums darītu?” un atzīst, ka arī mūsu idejas 

nav zemē metamas, ir kā visspožākais zelta 

gabaliņš, ko paturēt savas sirds tuvumā arī 

pēc skolas beigšanas!  

 

Avīzi veidoja: 11. un 12. klase 

Avīzi noformēja: Anete (12.klase), 

Līva Līga (12. klase) 

 


