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Skolotāju diena 

 Oktobrī jau tradicionāli svinam Skolotāju dienu. Šogad tā īpaši neatšķīrās no 

citu gadu svinēšanas. No rīta skolēni sveica ar ziediem skolotājus. Varēja novērot, ka 

aktīvākie sveicēji bija jaunāko klašu skolēni.  

 Pēc 3. stundas līdzpārvaldieši un teātra pulciņa dalībnieki skolotājiem sniedza 

muzikālus priekšnesumus. Skolotājas bija ļoti priecīgas un dziedāja līdzi. 

Priekšnesumi bija gan nopietni, gan arī ne tik nopietni, jo teātra pulciņa dalībnieki 

izspēlēja situācijas ar sirgstošo Jānīti. Nevienam jau nav noslēpums, ka darbdienās 

skolēns sev var sameklēt ne vienu vien kaiti, bet, pienākot brīvdienām, ir jābūt 

veselam, jo kas tad tās par brīvdienām, ja tu neesi vesels! Manuprāt, koncerts bija 

izdevies. 

 Pēc trešās stundas, kā jau katru gadu, vecāku klašu skolēni t.i.  devītie un 

vidusskolēni, jaunākajām 

klasēm vadīja stundas. Man un 

manai klasei stundas vadīja 

Tīna no 9.a klases. Viņa mums 

mācīja matemātiku un 

ģeogrāfiju. Stundas bija jautras 

un interesantas, jo viss notika 

nepiespiestā gaisotnē.  

 Man patika Skolotāju 

diena! 

                                                                                                                       Anna  



Pārgājiens „Drošie un veiklie” 

 3.10. visa skola devās jau par 

tradīciju kļuvušajā pārgājienā. Skolēni tika 

sadalīti 10 komandās. Komandas kapteiņu 

godu uzņēmās vecāko klašu audzēkņi. Šogad 

skolēni devās uz Peldezeru. Jau pa ceļam 

varēja novērot, cik aktīvi kapteiņi uzņemas 

atbildību par mazākajiem, jo nācās iet ne 

tikai pa ierasto Saules ielu, bet arī pa šoseju, 

kur jābūt daudz uzmanīgākiem. Peldezera 

apkārtnē komandas sagaidīja skolotāji, kuri 

bija jau izvietojušies savos kontrolpunktos. 

Skolēni ar interesi pildīja uzdevumus. Visos kontrolpunktos tika pārbaudīta komandas 

saliedētība un prasme radoši un mierīgi izpildīt doto uzdevumu. Skolēniem gāja ļoti 

jautri.  

 Mazākie skolēni bija paspējuši kārtīgi iztrakoties mežā, tāpēc 

atpakaļceļā varēja dzirdēt daudzus saucienus: „Es vairs nevaru paiet!”, tomēr skolā, 

lai arī saguruši, nonāca visi.  

Diena pagāja ļoti jautri, un skolēniem bija iespēja iepazīties ar citu klašu 

skolēniem. Paldies skolotājiem par interesantajiem kontrolpunktiem un šī jaukā 

pasākuma rīkošanu!       

       Renāte 

 

Mazā olimpiskā diena 

 2. oktobrī jau septiņos no rīta visi sportisti devās braucienā uz Meškuiču 

ģimnāziju.  

Kad  bijām Meškuičos, olimpisko dienu iesākām ar svētku gājienu. Sprintā 

100m  veiksmīgi startēja Aleksandra Bobovka,  iegūstot zelta medaļu. Aivita Garanča 

tāllēkšanā un augstlēkšanā ieguva divas medaļas, bronzu un sudrabu. Bet ar negaidītu 

uzvaru mūs pārsteidza futbola komanda, izcīnot kausu un  zelta medaļas. Pirms 

futbola spēles mūs cienāja ar garšīgām pusdienām, kur arī iekrājām spēkus 

tautasbumbas spēlēm un futbolam.  

Ar jautru un priecīgu omu mēs devāmies mājās, un 

mājupceļš bija jautrāks, nekā braucot uz Meškuiču ģimnāziju!  

      Agate 



Ojāra Vācieša domrakstu kokurss „Gaujas prēmija 2013” 

Vējainā 23.oktobra rītā piecas mūsu skolas skolnieces – A.Jekševica, 

M.E.Liepa, M.T.Kroiča, R.Grudule, A.Garanča - un skolotāja Daina devās uz Ādažu 

vidusskolu, kur notika Ojāra Vācieša piemiņai veltītais domrakstu konkurss.  

Konkursu atklāja ļoti jauks Ādažu vidusskolas skolēnu koncerts. Noskaņas 

veicināšanai skolēni deklamēja O. Vācieša dzejoļus, skanēja flauta, un 

deju kolektīvs nodejoja skaistu tautas deju. Pēc tam mūs visus aicināja 

uz kopbildi.  

Konkursā (ieskaitot mūs) piedalījās septiņas skolas. Skolēni 

darbus rakstīja trīs vecuma grupās- 5.-6.kl., 7.-9.kl. un 10.-12.kl. Mūsu 

skola tika pārstāvēta divās vecuma grupās. Skolēniem bija iespēja 

izvēlēties vienu no tēmām, par kuru vajadzēja uzrakstīt pārdomu darbu. 

Visi skolēni iegrima savā darbā uz četrām stundām.  

Pēc konkursa meitenes bija apmierinātas ar paveikto. Tagad tikai 

jāgaida rezultāti, kurus paziņos 22.novembrī. Ceram, ka mūsu skolnieces tiks atzinīgi 

novērtētas! 

         Renāte 

 

 

Koncerts “Vīru spēles” 

24. oktobrī mēs ar klasi devāmies uz koncertlektorija „Mūzika tev” pirmo 

koncertu koncertu “Vīru spēles”. Tur piedalījās Jaunais Rīgas vīru koris, dziesminieks 

Goran Gors, pianisti un dejotāji.  

Šis koncerts bija ļoti jauks, un es domāju, ka mūsu klasei tas patika. Koncertā 

daudz dziedāja, rādīja un runāja par to, kādiem jābūt īstiem vīriem – drosmīgiem, 

spēcīgiem, drošsirdīgiem un atbildīgiem. Tieši par atbildību mūs uzrunāja arī  

pazīstamā raidījuma “Kinomānija”vadītājs Kaspars Zlidnis.  

 Man  ļoti patika koncerts!Ar nepacietību gai-

dīsim nākamo!      

                                                

Madara 



Līdzpārvalžu tikšanās Vangažos 

22.oktobra rītā līdzpārvaldes meitenes devās uz Vangažu vidusskolu, lai 

noklausītos lekciju par lietišķo stilu un etiķeti. 

Protams, ka ir svarīgi zināt, kā uzvesties sabiedrībā un  izvēlēties apģērbu, 

piemērotu konkrētam pasākumam. Ar to visu mūs iepazīstināja lektore. 

Lekcijā mēs uzzinājām daudz jauna. Tagad tas tikai jāmēģina atcerēties un likt 

lietā! 

 

Karjeras izglītības stunda 9.a klasē 

Nākot ciemos pie Jums un Jūsu klases uz skolu, kurā arī es kādreiz mācījos, 

klusībā pie sevis nospraudu divus mērķus. Vēlējos sev pierādīt, ka LU SZF studijas 

Komunikāciju zinātnē ir tā īstā vieta, kur esmu nonākusi, un to, ka man ir, jāprot 

iejusties jebkurā vidē, komunicēt ar cilvēkiem, arī ar tiem, kuri man pavisam sveši. 

Otrs mans mērķis bija, kaut nedaudz 9.klasei likt aizdomāties par to, ka nākamais 

nozīmīgais solis vairs nav aiz kalniem, ka beidzot jāizjūt tā atbildības sajūta un 

jānosprauž nākamie mērķi, kurus vēlas sasniegt. 

Ciemošanos sākām ar "iesildīšanos", lai mazliet atbrīvotu publiku, lai gan 

tikko jau bija notikusi sporta stunda. Izdarot kustību nosaucu vārdu, un nākamie, kas 

bija aplī aiz manis, turpināja iesākto ar izteiktā vārda asociāciju. 

Ko lai saka, forši jaunieši. Patīk viņiem gan jokot un skaļi uzvesties, gan savas 

domas paturēt pie sevis noslēpumā. Sarunās ar jauniešiem apspriedām tādas tēmas kā 

atzīmes, stundu kavējumi, špikeru 

pielietojums, eksāmeni, nākotnes plāni. 

Pozitīvā gaisotnē, caur smiekliem un skaļu 

viedokļu izteikšanu, nonācu pie seci-

nājuma, ka šī ir forša klase, tikai nedaudz 

pietrūkst koncentrēšanās spēju, bet kas to 

lai zin, 8.stunda tomēr, diena bijusi gara un 

nogurdinoša... 

Paldies par to, ka man bija tā 

iespēja atnākt ciemos, atcerēties tos laikus, 

kad arī es šeit mācījos, kā arī parunāties ar 

jauniešiem, uzzināt viņu sajūtas un 

viedokļus. 

                                       Ar cieņu, Zane Matuļone 


