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Sveiks!
Septembris ātri paskrējis, un oktobris jau klāt. Vai esi pieradis pie skolas
režīma? Laicīgi ierodies uz pirmsstundām, apmeklē konsultācijas, atceries visu
pulciņu nodarbību laikus, piedalies skolas rīkotajos pasākumos? Jā, darbu daudz, kā
lai tos visus paspēj? Jātrod īstā recepte, un , mūsuprāt, recepte ir tikai viena: ir
jāiepatīkas tam, ko tu dari. Ar prieku jānāk uz skolu, jādarbojas līdzi stundās,
jāiesaistās pulciņu aktivitātēs, un tas viss, protams, jāveic kopā ar draugiem. Esot
draugu lokā, pat visgarlaicīgāko nodarbi taču iespējams pārvērst par piedzīvojumu!
Lai katra diena ir kā piedzīvojums, ejot pa izglītošanās taku!

Sacensības Meškuičos
Jau otro gadu oktobrī mūsu skolas skolēni dodas uz Lietuvu, lai piedalītos
sporta sacensībās sadraudzības skolā Meškuičos. Arī šogad 3.oktobrī mūsu skolas
labākie sportisti devās aizstāvēt skolas
godu Meškuiču ģimnāzijas rīkotajās
sporta spēlēs.
Skolēni piedalījās gan individuālās vieglatlētikas sacensībās, gan arī
komandu sporta spēlēs. Mājās ar divām
zelta medaļām atbrauca Aleksandra
Bobovka un ar vienu bronzas medaļu Aivita Garanča. Brauciena laikā skolēni
guva daudz emociju.
Aivita

Skolotāju diena
Skolotāju diena ir svētki, kad mēs dāvinām ziedus, suminām
skolotājus un mēģinām viņiem sagādāt smieklus un jauku
garastāvokli. Par jauko garastāvokli šajā dienā rūpējās gan devītā,
gan divpadsmitā klase, kura atbrīvoja skolotājus no pēdējo stundu
vadīšanas, gan arī līdzpārvaldes un teātra pulciņa dalībnieki, kuri ar
sk.Anitu Zambares un Dainas palīdzību, skolotājām bija sarīkojuši
jauku koncertu. Šajā koncertā izskanēja skaņdarbs flautas un
klavieru izpildījumā, dziesma „Tikai tā”, kā arī L. Reinika „Es skrienu” jaunā versijā.
Dziesmai „Es skrienu” bija pārveidotu vārdi, kuri bija tuvi skolēnu gaitām un ikdienas
steigai.
Pēc koncerta skolotājus sagaidīja vēl viens pārsteigums- par viņiem uzņemta filma.
Filmas laikā skolotāji uzzināja daudz jaunu lietu par saviem kolēģiem un kārtīgi
izsmējās. Protams, tajā laikā, kad skolotāji baudīja koncertu, devītklasnieki un
divpadsmitklasnieki dažādiem paņēmieniem centās noturēt jaunāko klašu skolēnu
uzmanību, vadot tiem stundas. Tam visam pa vidu spoguļzālē vēl norisinājās
fotografēšanās, kur katrs varēja iejusties īsta modeļa lomā un nobildēties kopā ar
draugiem un klasi.
Skolotāju dienas noslēgumā devītklasnieki atzina, ka būt par skolotāju nemaz nav
tik viegli, kā sākumā šķitis, jo skolēni ne vienmēr klausa un izpilda tiem doto
uzdevumu.
Šī diena pagāja ļoti jauki, un es domāju, ka skolotāji ar nepacietību gaida jau
nākamo skolotāju dienu, lai redzētu, kādu pārsteigumu sagādās līdzpārvalde un kad
stundas vadīs jau nākamā devītā klase.
Renāte

Iepazīsti pirmklasniekus!
Šogad skolas gaitas mūsu skolā uzsāka vairāk nekā divdesmit
jauni skolēni,proti, pirmklasnieki.Tāpēc mēs devāmies viņus intervēt.
Šajā numurā saruna ar 1.a kl. skolēniem, bet nākamajā – ar
1.b.Intervijas laikā uzdevām šādus jautājumus: Vai Tev patīk skolā?
Kurš ir tavs mīļākais mācību priekšmets? Par ko Tu gribētu strādāt, kad
būsi liels? Uz pirmo jautājumu – visi atbildēja apstiprinoši, jo pēc pirmā skolā
pavadītā mēneša visiem te patīk.Bet to, kādi ir mazo pirmklasnieku nākotnes sapņi,
tūlīt uzzināsiet.
Vivetas mīļākā stunda ir zīmēšana.Kad viņa pieaugs, vēlētos būt skolotāja.
Kristiānam patīk dabas zinības,bet, kad izaugs, strādās kino jomā.
Oskaram patīk zīmēt, un nākotnē būs policists.
Arī Marekam patīk zīmēšana,un viņš grib strādāt dzelzceļā.
Artim patīk dabas zinības. Kad izaugs, grib kļūt par autobusa šoferi.
Letīcija labprāt rēķina, patīk matemātika,un grib strādāt ministrijā.
Elizabetes mīļākais mācību priekšmets ir datori,un Elizabete grib kļūt par zobārsti.
Mārcim patīk datori,un grib kļūt par policistu.
Elīzai tīk māksla, un viņa gribētu būt zobārste.
Valters labprāt sporto,un viņš gribētu kļūt par sportistu,proti, florbolistu.
Kristoferam patīk matemātika,un viņš grib kļūt par policistu.
Gustavam patīk sports,un viņš vispār negrib strādāt.
Angelika patīk matemātika un grib būt princese.
Kristiānai patīk māksla,un viņa grib būt masiere.
Evelīna labprāt zīmē un vēlas strādāt par pārdevēju grāmatnīcā.
Annai Sofijai patīk klavieres,un viņa gribētu būt pianiste.
Lai pirmklasnieku sapņi piepildās!
Anna un Marta

5. klases iesvētības
Tieši pirms rudens brīvlaika - piektdien, 26.oktobrī, 9.a klase bija sarīkojusi
interesantas un atraktīvas iesvētības 5.klasei. Lai viņus pilntiesīgi ieskaitītu
pamatskolēnu saimē, piektajiem nācās izturēt visdažādākos pārbaudījumus.
Jau rīts piektajiem iesākās neparasti – skolas somas bija jānomaina pret
Maxima maisiņiem, bet pasākumā nācās gan zīmēt, gan rēķināt, gan pierādīt veiklību
un attapību stafetēs. Par visgrūtāko
pārbaudījumu dažam izvērtās garšu
tests. Arī skolotājai nācās piedalīties
dažādos pārbaudījumos, bet viņa tos
izturēja godam, un arī 5. klase pa
septembri savu skolotāju bija iepazinusi pamatīgi un pareizi atbildēja uz
visiem ar viņu saistītajiem jautājumiem.
Veiksmīgi izturējuši pārbaudījumus,
piektie pasākuma beigās nodeva
zvērestu. Piektie, mēs visu atceramies
un solījumu izpildei sekosim līdzi
visu mācību gadu!
Zane 9.kl.

Mūzika Tev
Mūsu klase jau otro gadu apmeklē koncertlektorija „Mūzika Tev” pasākumus.
Pirmais koncerts šogad notika 17.oktobrī Lielajā Ģildē. Tā tēma – Saules karalis un
Rožu krūms. Mums bija iespēja pavērot vienu dienu Francijas karaļa Luija 14.dzīvē.
Tā bija pilna ar dejām, mūziku un dažādiem notikumiem. Gan krāšņie tērpi, gan
baroka laika mūzika uzbūra galma dzīves ainas, bet Agris Daņiļevičs, LNO soliste
Evita Zālīte, baroka orķestra „Collegium Musicum Riga” solisti un
koris, „Collegium choro Musici Riga” ļāva mums izjust karaļnama
gaisotni un paviesoties svētkos, kas norisinājās tālā pagātnē.
Renāte

Intervija ar mūzikas skolotāju Anitu Zambari
Skolas Ziņas (SZ): Kur jūs esat mācījusies?
Sk. Anita (A): Esmu siguldiete. Skolas gaitas uzsāku Siguldas internātskolā. Tā bija
ar mūzikas novirzienu, te arī ieguvu pirmos nopietnos pamatus mūzikā. Tālāk mācījos
Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas mūzikas skolā, pēc tam LU- Teātra zinātniekos
un mākslas kritiķos. Dzīvē nāca pavērsieni un mazliet paceļoju, kas deva iespēju
apgūt citas tautas kultūru. Bet Latvija ir mana vieta, un, atgriežoties mājās, uzsāku
studijas RPIVA - populārās un džeza mūzikas programmā-vokālistos un šajā vasarā
beidzu maģistratūru. Paralēli visam vienmēr dodos pie sava vokālā pedagoga, mūziķa
un komponista, un fantastiski interesanta cilvēka Ata Priedīša, lai pilnveidotos
vokālajās prasmēs, kā arī esmu beigus 2. aktiermeistarības studiju Dramaturgu teātrī
pie Hermaņa Paukša. Šajā teātrī arī esmu aktieru pamatsastāvā. Bet lai nu kā ar visām
iestādēm, vislielākā skola man ir pati dzīve!
SZ: Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnība?
A: Gribēju strādāt cirkā par zvēru dresētāju.
SZ: Kāds bija Jūsu mīļākais mācību priekšmets
skolā? A: Hmm! Man patika literatūra, bioloģija
(ieskaitot anatomiju un zooloģiju), kultūras
vēsture, zīmēšana, fizkultūra un ,protams, mūzika.
SZ:Kādi ir Jūsu hobiji?
A: Viss ko es daru, ir viens liels hobijs. Varbūt
skaļi teikts, bet es šobrīd tā jūtos. Laiks rādīs, kas
notiks tālāk. Ir interesanti!
SZ: Vai Jūs skolas laikā darījāt nedarbus? Kāds
bija lielākais nedarbs?
A: Ir šādi tādi nedarbi bijuši, bet tie paliks pie
manis!:) Vispār jau biju ļoti mierīgs skolnieks.
SZ:Kāpēc Jūs kļuvāt par skolotāju?
A: Tā vienkārši sanāca. Nāca šāds piedāvājums, un es piekritu.
SZ: Kāda ir Jūsu mīļākā grāmata, filma?
A: Ir daudz filmu un grāmatu, kas man aizrauj brīdī, kad esmu ar kādu no ar tām.Bet
pirmā grāmata, kas ienāca prātā un vienmēr manī izraisa interesantas pārdomas, ir M.
Bulgakova "Meistars un Margarita".Filma, kuru noskatījos pēdējo kas un pacēla mani
pusmetru no zemes, ir franču filma "Neaizskaramie". Ļoti jauka un mīlestības pilna.
SZ: Kas jūs ir visvairāk pārstiedzis, strādājot skolā?
A: Mani visvairāk ir pārsteiguši paši skolēni. To, ka viņi dara un viņiem sanāk viss,
ko viņi ir iesākuši. Līdz ar to – skolēni ir nenoliedzami talantīgi. Vēl man ir ļoti jauki
un atsaucīgi kolēģīši.
SZ: Paldies par interviju!
Interviju sagatavoja - Zane

