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Sveiks!

Mēs atkal esam klāt! Nu jau ar jaunu veidotāju komandu, bet ar
to pašu veco uzdevumu – atspoguļot skolas dzīves notikumus, tvert
spilgtākos mirkļus, intervēt jaunos skolotājus, darīt zināmus
jaunumus un būt lietas kursā par tuvākajiem pasākumiem.

Ja arī tev ir ko teikt un tu gribi darīt to zināmu pārējiem
skolēniem, piebiedrojies mums – līdzpārvaldes aktīvistiem - un
palīdzi veidot skolas avīzi un padarīt skolas dzīvi aizraujošāku un
interesantāku!

Par to, kāds bijis pirmais mēnesis skolā, vari lasīt jau tūlīt!

Ziņas, ziņas, ziņas
 Mācību gads oficiāli sākas 1. septembrī, bet 16 dejotājiem skolas durvis bija

jāvirina jau no 11. augusta, kad viņi cītīgi mēģināja, lai 17.-22.08. Hamburgā
21. Nāciju festivālā godam pārstāvētu savu valsti. Par to, kā viņiem tur gāja,
jūs varējāt lasīt skolas mājas lapā, bet redzēt visu varēs 1. oktobrī Berģu
kultūras pilī koncertā „Kā mums gāja Vāczemē”.

 30.septembrī svinēsim Skolotāju dienu. Līdzpārvalde ir sagatavojusi
interesantu konkursu ”Uzmini nu!” ar skolotāju bērnības fotogrāfijām.
Konkurss jau pirmajā dienā izpelnījies lielu ievērību (izbeigušās pat
anketas). Runā, ka pat tiek slēgtas derības, par īsto foto noteikšanu.
Skolotāji šajā dienā varēs baudīt arī nelielu skolēnu sarūpētu koncertu.

 Skolā šomēnes jau ir notikuši vairāki sporta pasākumi- florbola un
futbola turnīri. Medaļas un pirmie kausi jau atraduši savus īpašniekus,
bet sportiskās aktivitātes turpināsies visu mācību gadu.

 Jau no 5. septembra skolā aktīvi darbojas interešu izglītības pulciņi.
Ansambļa mēģinājumi notiek ne tikai tam paredzētajos pēcstundu

laikos, bet pat starpbrīžos. Tas tāpēc, lai paspētu sagatavot dziesmas Skolotāju
dienas koncertam!

 Šogad skolā atkal aktīvi darbosies jaunie biznesmeņi un jau 30.09.viņi kopā ar
sk. A. Strodi dosies uz pirmo JAL semināru Rīgā! Lai veicas!

 Savukārt mēs 30.09. plkst.8.45. pulcēsimies visi kopā, lai veidotu skolas
kopbildi!



Brauciens uz Lubānu

8.un 9. septembrī 3. – 4. kl. deju kolektīvs kopā ar četriem vecākās grupas
dejotājiem - Rūtu Kurpnieci, Aivitu Garanču, Dāvi Liepiņu, Edgaru Janušauski - un
skolotājām - Lilitu Gailīti un Laimdotu Andersoni - brauca uz Lubānu.

Tad, kad mēs aizbraucām, mūs sagaidīja pie „Mednieka krodziņa”. Šeit bija
ļoti garšīgs un kvalitatīvs ēdiens. Kad bijām piepildījuši vēderus, mēs gājām pastaigā
pa pilsētu. Bijām ekskursijā uz Lubānas baznīcu, kurā zem viena jumta ir divas
baznīcas. Agrākos laikos viena, mazākā, bija domāta vāciešiem otra, lielākā,
latviešiem. Tālāk mēs gājām uz kapsētu, kurā mums vēsturniece stāstīja ļoti
interesantus stāstus. Pēc tam mēs gājām uz tādu kā viduslaiku vietu, kurā varēja šaut
ar lokiem, mest šķēpus un  vienkārši apskatīt skaistas vietas. Protams, ja jau šāds
piedāvājums, tad kāpēc gan lai nepamēģinātu? Kad bijām šo vietu apskatījuši,
braucām iekārtoties zālē, kur pēc brīža sākās mēģinājums un pēc mēģinājuma -
diskotēka.
Lubānas dejotāji drīkstēja palikt pa nakti kopā ar mums. Skolotāja Lilita Gailīte visus
dzina gulēt vienpadsmitos naktī. Gandrīz visi aizmiga, bet, protams, bija arī
izņēmumi. Tie, kas aizgāja gulēt vienpadsmitos, bija daudzmaz izgulējušies, bet tie,
kas aizgāja gulēt četros no rīta, ne pārāk labi bija gulējuši, jo visi  pamodās jau sešos.

Kad lubānieši aizgāja, mēs turpat zālē arī paēdām brokastis un gatavojāmies
koncertiem. Pirmais koncerts notika bērnudārzā, bet otrais notika Lubānas sociālajā
aprūpes namā. Nodejojuši koncertus, braucām mājās. Apstājāmies vēl pie kāda liela
akmens. Lieki piebilst, ka neviens nevēlējās braukt atpakaļ, jo laiks bija pavadīts
lieliski.

Aivita un Rūta

Dejotāji pie Velna Skrodera



Mūsu pirmklasnieki

Skolotāja Ņina Kārkliņa šogad tikusi pie 23 pirmklasnieku audzināšanas. Tas ir
grūts uzdevums – ierādīt skolas gudrības mazajiem, kas nupat vēl bijuši bērnudārznieki.
Šķiet, ka dzīvesprieka un optimisma viņai pietiek, tāpēc mēs vēlam saglabāt šo
dzīvesprieku visa gada garumā.
Šajā avīzē mēs jūs iepazīstināsim ar 1.a klases skolēnu pirmajiem iespaidiem par skolu
un ar viņu nākotnes sapņiem un vēlmēm, oktobrī to pašu noskaidrosim par 1.b klases
skolēniem. Visiem viņiem mēs uzdevām jautājumu: „Kas tev vislabāk patīk skolā? Par
ko tu vēlies kļūt?”
Piedāvājam pirmklasnieku atbildes.
Elza: „Man vislabāk patīk mācīties. Es būšu friziere.”
Jasmīna: „Man vislabāk patīk mācīties dabaszinības. Es būšu vetārsts”
Harvijs: „Man nepatīk tautas dejas, jo tur var nosvīst, bet patīk mācīties un atpūsties,
iet uz kafejnīcu un pirkt saldumus. Es būšu eksperimentu taisītājs!”.
Ričards: „Man ļoti patīk mācieties sportu! Es būšu meistars!”
Dāvids: „Man skolā patīk ēst un spēlēties ar bleibleidiem. Es gribu būt par karavīru.”
Samanta: „Man patīk rakstīt. Es būšu friziere”
Bruno: „Man patīk, ka skolā māca tik daudz ko jaunu. Skolotāji ir laipni un mums te
jautri iet! Es gribu kļūt par šoferi!”
Krišs: „Man skolā vislabāk patīk spēlēties ar bleibleidiem. Es būšu automehāniķis”
Martins: „„Man patīk mācīties un zīmēt. Kad izaugs liels, Martins piedalīsies
ātrumsacīkstēs.”
Mārtiņš: „Man patīk mācīties. Es gribu būt sporta treneris”
Marta: „Man vislabāk skolā patīk rakstīt! Es gribu būt friziere.”
Patrīcija: „Man ļoti patīk rakstīt! Es būšu slepenā aģente…”
Aleksandra: „Man ļoti patīk mācīties, iet uz pulciņiem un zīmēt! Būšu māksliniece…”
Mārcis Gunārs: „Man skolā vislabāk patīk sportot. Es būšu policists”.
Aivis: „Man patīk mācīties, kad izaugšu būšu policists.”
Kārlis: „Skolā man patīk
mācīties. Kad izaugšu, strādāšu
veikalā un būšu pārdevējs.”
Niks K.: „Laikam man vislabāk
patīk mācīties. Kad izaugšu, būšu
ugunsdzēsējs!”
Sandra: „Skolā man patīk pilnīgi
viss. Es gribu būt skolotāja.”
Vanesa: „Man vislabāk patīk iet
uz skolu! Es gribu būt
matemātikas skolotāja”.
Artis: „Man ļoti patīk mācīties
pie datoriem, kad izaugšu, es būšu
ugunsdzēsējs.”
Ritvars: „Skolā man patīk
mācīties, lasīt, rakstīt. Es būšu
policists!”
Voldemārs: „Man vislabāk patīk mācīties un sportot! Es būšu celtnieks.”
Aptauju veica Rūta, Anna, Enija, Renāte



Tikšanās ar jaunsargiem

22. septembrī mūsu skolā viesojās seržants Jānis Štammers, lai pastāstītu par
jaunsargu organizācijas darbību Latvijā un aicinātu iestāties jaunsargu rindās jaunus
dalībniekus.

Mēs visi ar interesi noskatījāmies prezentāciju „Jaunsardze -
piedzīvojums, kas nebeidzas” un noklausījāmies seržanta stāstījumu par
to, kas īsti ir jāzina un jāmāk jaunsargiem. Uzzinājām, ka šīs
organizācijas rindās var iestāties jau no 10 gadu vecuma (tiesa gan 10-
12gadīgie ir jaunsargu kandidāti), ka īstam jaunsargam jāzina Bruņoto
Spēku struktūra, vēsture, jāsaudzē daba un jābūt izturīgam, stipram,
mērķtiecīgam.

Daudzus tā aizrāva stāstījums un potenciālo dalībnieku skaits bija tik
liels, ka nodarbības beigās pat pietrūka iesniegumu visiem, kas vēlējās
iestāties jaunsargos.

Ar nepacietību gaidīsim pirmo nodarbību un cerēsim, ka jaunsargu kustība mūsu
skolā iekaros paliekošu vietu!

Renāte

Rudens kross Babītē

27. septembrī labākie skolas skrējēji – Ieva Purīte, Elizabete Maija Liepa, Alīna
Karovočika, Kirils Gaidukovs, Agate Marta Šerena, Renāte Grudule, Aivita Garanča,
Aleksandra Bobovka, Leons Karovoičiks, Hardijs Tučs, Arturs Emīls Betjānis,
Mārtiņš Alps  un skolotājs Modris Liepiņš - brauca mēroties spēkiem ar
Rīgas rajona citiem spēcīgākajiem skrējējiem. Mūs sagaidīja tā pati
trase, kas pagājušogad, tāpēc stress mazinājās, jo zinājām, kurās vietās
vajag uzmanīties un kurās jādod laukā visi spēki. Visi mūsējie startēja
labi, un lielākā daļa savos skrējienos ilgu laiku atradās vadībā, bet līdz
finišam savu pozīciju nosargāja tikai Aleksandra Bobovka un savā
vecuma grupā ieguva trešo vietu! Apsveicam!

Protams, ka neiztikt arī bez traumām, sāpošām kājām un jautrības.
Mūsu skrējēji mājās pārradās priecīgi un gatavi nākamgad arī aizstāvēt
skolas godu.

Renāte



Dzejas dienas
Dzejas dienām Latvijā ir jau senas tradīcijas. Arī mēs skolā septembrī parasti

mācāmies dzejoļus no galvas un skandējam tos stundās.
Šogad līdzpārvaldes dalībnieki kopā ar skolotāju Dainu 7.septembrī devās uz

Jaunsudrabiņa piemiņas istabu, kur notika Dzejas dienām veltīts pasākums. Mēs visi
bijām iemācījušies kādu J.Jaunsudrabiņa dzejoli. Dzejoļus skaitīja arī dāmu klubiņa
„Pīlādzītis” pārstāves. Piemiņas istabas vadītāja Brigitas kundze mums pastāstīja arī
par Jaunsudrabiņa dzīves gājumu, viņa pasaules redzējumu un interesantiem dzīves
faktiem. Daudziem no mums tā bija pirmā viesošanās jaunatvērtajā piemiņas istabā.
Tur bija ļoti interesanti. Man
patika apskatīt dažādas veco laiku
lietas un redzēt to, cik apdzīvota
bijusi Garkalne pagājušajā
gadsimtā.

Šīs Dzejas dienas bija
interesantas, jo es ne tikai dzirdēju
ne tikai jaunus dzejoļus, bet arī
uzzināju daudz jauna par Jāni
Jaunsudrabiņu.

Marta

Eiropas valodu dienas 2011.

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē Eiropas
Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām, valodu
daudzveidībai un to apguvei. Gan Rīgā, gan Latvijā šajā nedēļā ir iespējams apmeklēt
daudzveidīgus pasākumus.

Mūsu skolā šīs nedēļas ietvaros 11.klases skolēni gatavoja prezentācijas par
kādu no Eiropas valodām, un prezentācijas bija iespējams noskatīties līdzpārvaldes
sēdē.

Varbūt tuvāka iepazīšanās ar kādu valodu raisīs interesi apgūt to pilnīgāk?
Svešvalodu zināšanas noderēs jau tūlīt pat, jo oktobrī mūsu skolas skolēniem ir
paredzētas tikšanās ar brīvprātīgā darba veicējām – Lauru no Austrijas un Kjaru no
Itālijas, un šīs meitenes runā angliski, vāciski, spāniski, itāliski…

Uz tikšanos kādā valodu darbnīcā!


