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Koncertsarunas ar Goran Gora
Vairāku mēnešu garumā, skolotājas Initas Zariņas
pavadībā, grupa
jauniešu īpašajos
ceturtdienas vakaros devās uz koncertsarunām ar Goran Gora Mazajā ģildē. Koncertos varēja dzirdēt tādus
pasaules slavenus komponistus kā Bartoku, Bēthovenu, Dvoržaku.
Koncertsarunas bija

un viņa dzīves gājumu, bet vēlāk
pirms katras simfonijas daļas ar
fragmentiem īsumā izstāstīja, kam
ir jāpievērš īpaša
uzmanība, lai pilnvērtīgi saprastu darbu. Vēl
piesaistīja tas, ka
Latvijas simfoniskais orķestris
atskaņoja pasaules slavenas simfonijas, kā, piemēram, Bēthovena 5. simfoniju.
Izejot no koncertiem, nebija nekādas nožēlas par zālē pavadīto
laiku, jo iespaidi pēc tiem bija
tiešām atmiņā paliekoši un varēja gaidīt nākamo simfoniju. Tas
bija jautri, mūsdienīgi un ar kla-

interesantas un visiem izprotamas. Cilvēkam bez
īpašas pieredzes simfoniskajos
koncertos nav lemts tik pamatīgi
izjust un saprast autora domu,
taču šajās koncertsarunās organizatori izslēdza tādu iespēju. Atšķirībā no parasta koncerta, Goran Gora sākumā kodolīgi un interesanti iepazīstināja ar autoru

siskām vērtībām.
Koncertsarunu ciklā varēja izbaudīt Batoka sava
laika pankroku, Bēthovena
5. simfoniju, Dvoržāka
simfoniju no jaunās pasaules. Arī nākamgad tiks turpinātas vakara koncertsarunas ar Goran Gora
jaunajā ciklā. Liels
paldies skolotājai
Initai Zariņai par
atsaucību un interesi, ar jauniem iespaidiem izglītot
skolēnus ne tikai
stundu laikā, bet
arī ārpus tām!

Elīna Sargune

“Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”
,,Ja visi Latvijas pamatos iemūrēs
savu sirdi, tad valsts ēka droši turēsies''.
(A. Brigadere)
Sveiks, Latvijas vēstures entuziast!
Daži no Jums jau atceras, ka
pagājušā mācību gada beigās 50
skolēniem no
6.-7.klasēm bija iespēja doties mācību ekskursijā „Pa seno zemgaļu
pēdām”. Tā kā mans projekts ekskursiju konkursā „Pētīsim un iz-

zināsim Latvijas vēsturi” arī šogad
ir ieguvis finansējumu, tad šāda
iespēja būs atkārtoti!
Ja tavas sekmes Latvijas
vēsturē ir augstas un tu esi izrādījis pastiprinātu interesi mācību
stundās par Latvijas vēsturi, tad
iespējams tu būsi viens no 30 skolēniem, kurš 19.maijā dosies mācību ekskursijā – „Braucām kuršus
izlūkot!” uz Talsiem. Šāda iespēja
tiks drīzumā piedāvāta 6.a, 6.c un
7.a, 7.c klases
skolēniem!
(mūzikas klasēm šoreiz darāmā
daudz mūzikas jomā)
Liels paldies Jelgavas

4.vidusskolas vārdā ir jāsaka
Kanādā dzīvojošajiem latviešiem no „Monreālas Latviešu
sabiedriskā centra”,
kuri atbalsta ekskursiju
projektu konkursu 5.8.klasēm „Pētīsim un
izzināsim Latvijas vēsturi”. Iegūtais finansējums ir 400 euro. Projekta organizators Latvijā ir nodibinājums „Vītlu
fonds”. Šogad finansējumu saņēma 80 mācību ekskursiju
projekti no 165 pieteikumiem.
„Monreālas
Latviešu
sabiedriskā centra” valdes loceklis Augusts Pušpurs, kuram ir jau vairāk kā 90 gadi un
kurš ir šīs idejas iniciators, apstiprinājis, ka šāds projekts tiks
atbalstīts vēl vairākus gadus.
Tā kā iespēja neattiecas tikai
uz vēstures skolotājiem, tad arī
tev, Jelgavas 4.vidusskolas
skolotāj, ir iespēja nākamajā
mācību gadā iesniegt savu mācību ekskursijas projektu, kas
saistīts ar Latvijas vēstures te-

matiku.
Paldies vēlos teikt
projekta organizatoriem no
„Vītolu
fonda”,
kuri
17.aprīlī sapulcēja skolotājus Latviešu biedrības namā, lai izsniegtu līgumus,
kā arī sagādāja lielisku iespēju – ekskursiju Latviešu
biedrības namā, kā arī tik-

šanos ar priekšsēdētāju
Gunti Gailīti, kurš pārsteidza ar iespēju uzkāpt Brīvības piemineklī. Rezultātā
Jelgavas
4.vidusskolas
vārds ir ierakstīts Brīvības pieminekļa goda grāmatā.
Inita Zariņa,
Latvijas vēstures
skolotāja

4. Latvijas Mūzikas olimpiāde
Šogad es piedalījos 4. Latvijas Mūzikas olimpiādē. Pirmais un otrais posms norisinājās Jelgavas 4.vidusskolā, martā, kur mani rezultāti mani parādīja no labākās puses. Mūzikas olimpiādē man bija jāsacer oriģinālkompozīcija, jādzied tautasdziesma, jāritmizē, jāsolfedžē, kā arī
jāpilda mūzikas teorētiskā daļa. Es piedalījos vecākajā grupā 15-19 gadi, tāpēc savā grupā biju
jaunākā. Uzdevumi bija ļoti grūti, tāpēc katrā savā brīvajā brīdī bija jāatvēl mirklis olimpiādes
uzdevumiem. 1.aprīlī Rīgā norisinājās pēdējais posms, uz kuru arī es biju nokļuvusi.
Konkurence bija ļoti liela. Neskaitot mani, manā vecuma grupā piedalījās vēl 15 dalībnieki. Jau no paša rīta 10:00 biju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijā, kur sākās teorētiskās daļas rakstīšana. Satraukums bija milzīgs un uzdevumi sarežģīti, bet pēc rakstiskās daļas koncentrējos ritmizēšanai un solfedžēšanai, kuros ieguvu vislabākos rezultātus. Pati satraucošākā daļa bija manas oriģinālkompozīcijas izpildīšana pārējiem dalībniekiem un žūrijas locekļiem. Galu galā
olimpiādē ieguvu godam nopelnītu trešo vietu, par kuru biju ļoti priecīga. Jau otro reizi piedaloties mūzikas olimpiādē, sajutu brīnišķīgas emocijas. Un, protams, es nebūtu sasniegusi tik labus
rezultātus, ja nebūtu manas lieliskās mūzikas skolotājas Lienas Celmas, tāpēc pateicos skolotājai par visu, ko viņa man ir iemācījusi.
Ieva Strauta

Atmiņu stāsts no projekta
No 13.-17. martam mūsu skolā viesojās skolnieki no Turcijas, Horvātijas, Itālijas un Rumānijas projekta “math+science” ietvaros. Šī bija mana pirmā apmaiņas projekta pieredze.
Daudziem skolēniem savās mājās vajadzēja uzņemt viesus. Pie manis viesojās meitene no
Itālijas. Vēlējos jau iepriekš iepazīt šo meiteni, tāpēc uzrakstīju viņai sociālajos tīklos vēstuli. Bija grūti sarakstīties, jo abas kautrējāmies un mums nebija izcilas zināšanas angļu valodā, tāpēc
uztraucos, kā mēs spēsim komunicēt klātienē.
Pirms manas viešņas Valērijas ierašanās es kārtīgi iztīrīju māju un sakārtoju savu istabu.
Dienā, kad Valērija ieradās, braucu uz lidostu, lai sagaidītu viesus. Iepriekš biju satikusi meiteni
no Turcijas, tāpēc zināju, ka būs grūti pierast pie sazināšanās angļu valodā. Lidostā mazliet apmaldījāmies, bet tomēr laicīgi sagaidījām mūsu ciemiņus no Itālijas. Tā kā Valērija bija atbraukusi no rīta puses, tad mēs ar draudzeni Lauru un viņas viesiem (Furkanu no Turcijas un Gorgio no
Itālijas) braucām ekskursijā. No sākuma devāmies uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, tad
apskatījām Sv.Pētera baznīcu un uzkāpām tās tornī. Vēlāk mēs devāmies uz Jūrmalu, jo vēlējāmies parādīt mūsu Baltijas jūru, kā arī uzkāpām Jūrmalas tornī, lai no augšas redzētu skaisto dabu. Viesiem ļoti patika apskatītās vietas.
Elizabete Kovtuna

Atmiņas par Horvātiju
Sindija.07.03.2015.
2015.gada 7. marts bija diena, kurā sākās mūsu lielais ceļojums uz Horvātiju. Jau pašā sākumā mēs saskārāmies ar lielām, taču pārvaramām problēmām. Miks
pazaudēja gandrīz visu savu naudu, jo to „norija” bankomāts, taču
Sallija tikai lidostā atskārta, ka viņas maksājumu kartei beidzies derīguma termiņš. Arī Rīgas lidostā
viss nenotika pēc plāna – lidmašīna kavējās. Taču šīs problēmas
mums nemazināja
prieku par gaidāmo
ceļojumu.
Pozitīvas
emocijas piedzīvojām jau drīz vien,
proti,
Frankfurtes
lidostā mums bija
jāpārsēžas citā lidmašīnā, lai tālāk lidotu uz Zagrebu,
šeit, lidmašīnai paceļoties, varējām baudīt neaizmirstami krāšņu saulrietu.
Ierodoties Zagrebā, uz mirkli atkal sajutām satraukumu, jo
bija pazuduši daži koferi, taču jau
pēc desmit minūtēm situācija atrisinājās un viss bija kārtībā. Lidostā mūs sagaidīja skolotāji no Horvātijas, kuri mums parādīja, kur
atrodas valūtas maiņas punkts un
ierādīja mūsu busiņu. Pirmie iespaidi bija ļoti jauki, dziedājām
dziesmas un vērojām mēnesi, kurš
tonakt bija liels un sarkans. Iebraucot Zagrebā, pirmais, ko pamanījām, bija tas, ka turienes mājām nav palodzes, kas mums šķita
ļoti dīvaini. Laimīgi, smaidīgi un
noguruši drīz vien satikām horvātu
ģimenes, pie kurām viesojāmies

visu atlikušo laiku.
Jau mašīnā ģimene sāka izrādīt interesi par latviešu valodu,
viņi lūdza iztulkot dažus vārdus,
turklāt atklāja, ka pāris dienas
pirms manas ierašanās viņi bija
meklējuši dažādu vārdu tulkojumus
latviešu valodā, tādējādi apliecinot
savu viesmīlību. Kad ieradāmies
mājās, viesģimenes vecāki aizbrauca prom, un mēs palikām divatā ar
meiteni, pie kuras dzīvoju. Viņa
bija ļoti laipna, izrādīja man māju
un piedāvāja paēst, ierādīja man
gultu, kā arī pastāstīja aktivitāšu
plānu visai nedēļai.
Sallija.
08.03.2015.
Atceroties braucienu uz Horvātiju, pārņem tāda
prieka un miera sajūta. Tā bija vieta, kur mēs visi pēc saspringtā gada
iesākuma atguvām spēkus un bijām
laimīgi.
Un šķiet, ka 8.marta rīts bija
visīpašākais. Iepriekšējā vakarā
mēs ar viesģimeni vēlējamies iepazīties, tādēļ sarunājāmies līdz vēlai
nakts stundai. Kad atvēru acis, caur
žalūzijām iekšā spraucās horvātu
saulīte un teica mums labu rītu.
Laimīga izgāju uz balkona. Tas bija kā sapnis – mazs horvātu lauku
ciematiņš, saule un tie kalni! Latvija ir mana mīļākā vieta uz pasaules,
taču tie kalni ir kas apbrīnojums un
latviešu cilvēkam pavisam nepierasts.
Ciematiņš bija ļoti jauks –
visur bija redzami kalni, mazas

upītes,
kukurūza, lauki, dubļi un svaigs
gaiss. Pastaigas laikā ļoti
daudz runājām ar meiteni,
pie kuras viesojos. Viens no
tematiem, par kuru dalījāmies pārdomās, bija tas, ka
mēs patiesībā tik daudz ko
nezinām viena par otras kultūru, lai gan dzīvojam Eiropas Savienībā. Mūsdienās
vairāk pārzinām amerikāņu
kultūru, lai gan dzīvojam
Eiropā un mums būtu jāpārzina savi tuvākie kaimiņi labāk, nekā valsts, kas atrodas
pāri okeānam.
Pēc pastaigas, atgriežoties mājās, parādīju Silvijai dažādus video par Latviju, pēc kuru noskatīšanās viņa noskrēja lejā pa trepēm
un ļoti pacilātā balsī teica
savai mammai: „ Es gribu uz
Latviju!” Tajā brīdī es jutos
ļoti apmierināta, ka biju kādu patiesi ieinteresējusi ar
savu kultūru, savu dzimteni.
Nekad nebūtu iedomājusies,
ka horvāti ir tik draudzīgi un
atvērti cilvēki. Lai gan projektā bija iesaistīti arī itāļi,
turki un rumāņi, visvairāk
komunicēju ar horvātiem, jo
viņi man visvairāk simpatizēja.

Paula.09.03.2015.
Pēc divām dienām, kuras bija pavadītas jaukajā horvātu ģimenē, pienāca pirmdiena, kurā sākās
īstās projekta aktivitātes. Rīts bija
visgrūtākais. Ivana, meitene, kura
mani uzņēma savā ģimenē, jau
iepriekšējā vakarā brīdināja, ka
jāceļas būs agri. Cēlāmies 5:00,
jo, lai nokļūtu no Ludbregas
(pilsētas, kurā dzīvoju) līdz Varaždinai ( pilsētai, kurā atrodas
skola), mums bija jābrauc ar vilcienu. Brauciena laikā visu ceļu
biju kā pielipusi pie loga apbrīnojami skaistā skata dēļ – kalni starp
kuriem redzams saullēkts. Iva man
pastāstīja, ka šie, salīdzinot ar kalniem piejūras zonā, esot mazi.
Pirms mācību stundu sākuma iegājām kādā kafijas namā, lai iedzertu
rīta kafiju ar viņas draugiem. Visi ar
mani runājās, uzdeva jautājumus un
bija ļoti draudzīgi un laipni, tāpēc
iespaids par horvātiem palicis ļoti
labs.
Tad devāmies uz skolu, kurā
notika projekta aktivitātes. Kad visi
bijām ieradušies un apsēdušies klasē, sākās iepazīšanās spēle. Katram
bija jāiet priekšā, jāpasaka savs
vārds un jāizstāsta tā nozīme vai
kāds stāsts saistībā ar to. Varaždina
ir eņģeļu pilsēta, tāpēc mēs katrs
izlozējām savu eņģeli, kuram projekta laikā bija jāuzmundrina, ja bija slikts garastāvoklis,un jāizpalīdz,
ja bija nepieciešams. Mans eņģelis
bija rumānis Mihai, ar kuru projekta
laikā ļoti sadraudzējāmies.
Pēc iepazīšanās spēlēm devāmies uz Varaždinas pilsētas zāli.
Tajā mūs priecēja ar muzikālu
priekšnesumu un interesantu prezentāciju par Horvātiju. Tur mēs
noklausījāmies direktora, deputāta,
visu valstu koordinatoru un projekta
vadītājas Ivitas Steķes runu. Tad

sekoja mierīga pastaiga pa pilsētu
gides pavadībā. Varaždinas vecpilsēta ir ļoti līdzīga Vecrīgai. Gide ļoti
uzsvēra to, ka Varaždina ir ziedu,
baroka un riteņbraukšanas pilsēta, un

tas arī bija pamanāms. Pilsēta bija
daudz baroka stilā celtas celtnes, vietas, kur atstāt savus velosipēdus, kā
arī ziedu statīvu, kuri gan šobrīd bija
vēl tukši. Viens no mūsu apskates
objektiem bija bīskapa Grgur Ninski
statuja, viņš panāca, lai dievkalpojumi norisinātos valsts valodā. Leģenda vēsta, ka, ja pieskarsies viņa zeltītajam kājas īkšķim un ievēlēsies vēlēšanos, tā piepildīsies. Gide mums
pastāstīja, ka agrāk Varaždina ir bijusi Horvātijas galvaspilsēta, bet pēc
lielā ugunsgrēka, kas izpostīja pilsētu, tā savu statusu bija spiesta atdot
Zagrebai.
Tad mums tika dots brīvais
laiks, lai pastaigātos pa pilsētu. Varaždinā ir ļoti daudz maiznīcu un nelielu kafejnīcu, ko vietējie sauca par
kafijas bāriem. Vienīgā nepatīkamā
lieta Horvātijā ir tā, ka gandrīz visās
kafejnīcās ir atļauts smēķēt. Man kā
nesmēķētājai tas bija ļoti nepatīkami.
Pastaigas laikā mēs devāmies apskatīt Varaždinas pili, kaut gan redzējām
to tikai no ārpuses, man tā ļoti patika. Redzējām arī troni, ko dēvē par
vienu no pilsētas simboliem, un metāla kleitu, kurā jaunie pāri saslēdz
savas laimes un mīlestības atslēdziņas.

Pēcpusdienā mēs atgriezāmies skolā, kur mums bija
paredzētas sporta aktivitātes.
Visi kopā spēlējām volejbolu,
basketbolu, pingpongu un citas
sporta spēles, kuras mums palīdzēja vēl vairāk iepazīt vienam
otru un sadraudzēties savā starpā.
Kristīne. 11.03.2015.
Viesošanās
Horvātijā
sagādāja ļoti daudz pozitīvu
emociju, kas ne tikai ļāva aizmirst par ikdienišķām problēmām, bet arī par internetu, kuru mājās izmantoju pat par
daudz, bet ceļojuma laikā šādu
vēlmi neizjutu. Katru dienu notika kaut kas aizraujošs, mēs
visi iepazinām daudz labu cilvēku, lieliski pavadījām laiku,
komunicējām, sadarbojāmies,
interesējāmies par dažādām
kultūrām, ieguvām vērtīgu pieredzi. Es dzīvoju pie jaukas un
draudzīgas ģimenes, kuru iemīlēju no pirmās dienas, jo varēja
redzēt, ka cilvēki ir atvērti, jauki un izpalīdzīgi.
Trešdien mēs devāmies
uz skolu, kur sadalījāmies grupās un sadarbojāmies ar citu
valstu skolēniem. Mūsu komandai bija jārunā par to, kā
uzlabot mācību procesu bioloģijas stundās. Mēs nonācām
pie viedokļa, ka ir par maz
praktisku nodarbību un par
daudz terminu, kurus mēs nevaram ātri iegaumēt. Šī nodarbība visiem patika, jo tā deva
iespēju satuvināties un sadraudzēties ar citu tautu skolēniem.

Pēc diskusijām devāmies apskatīt slaveno Trakoskānas pili, kas
ir krāšņa celtne kalna galā. Trakoskānas pils atrodas Horvātijā Zagorjes kalnos, netālu no Slovēnijas robežas. Tā ir viena no labāk saglabātajām nocietinātajām rezidencēm
Horvātijā. Pēc pastaigas mēs devāmies uz Krapinu, kur mēs varējām
novērtēt pilsētas arhitektūru un apskatīt Neandertāliešu muzeju. No
sākuma mums parādīja filmu, kurā
tika atainota neandertāliešu ikdienas
dzīve. Pēc šī ievadmateriāla mēs
devāmies apskatīt eksponātus, kas
iepazīstināja mūs ar cilvēka evolūciju un Dārvina teoriju. Ekskursijas
beigās tika piedāvāts uztaisīt bildi,
ievietojot savu
seju neandertālieša ķermenī,
kas likās ļoti
jautri, un daudzi no mums
izmantoja
šo
iespēju. Muzejā
drīkstēja
arī
pieskarties dažiem eksponātiem,
piemēram, neandertālieša ķermeņa maketam, kurš bija interesants ar to, ka,
pieskaroties jebkurai tā ķermeņa
daļai, automātiski parādījās tās īsais
apraksts. Ekskursijas beigās varēja
pastaigāt pa parku ārpus muzeja,
bet daudzi nolēma neizmantot šo
iespēju, jo ārā sāka līt lietus.
Diena bija pagājusi aizraujoši, un, atgriežoties Varaždinā, bijām
noguruši, bet ļoti priecīgi, jo redzējām tik fantastiskas celtnes, dabas
ainavas, ieguvām jaunus draugus un
zināšanas!
Alise. 12.03.2015.

risinājumus trim problēmām:
1. Kāpēc skolēniem ir jāapgūst tik daudz dažādu formulu
matemātikā?
2. Kāpēc skolēniem ir jāapgūst tik daudz tēmu matemātikā?
3. Kādēļ tēmas ir jāapgūst
tik ātrā tempā?
Sastrādāties bija viegli, bet
atrast risinājumus gan vairs tik
vienkārši nevarējām. Mēs bijām
pieci cilvēki no piecām valstīm,
turklāt katram pieredze ir saistīta
ar dažādām izglītības sistēmām.
Grupu darbā secinājām, ka matemātika un citas zinātnes uzlabo
abstrakto domāšanu, ir nepieciešamas dažādās profesijās un noder
ikdienā, piemēram, iepērkoties.
Sapratām,
ka
skolā
cenšas
mums parādīt un
iemācīt atšķirīgas
lietas, lai mēs
varētu saprast, ar
ko vēlamies nodarboties turpmāk, kā arī tā
sagatavojot mūs
turpmākai
izglītības
ieguvei
(augstskolā, koledžā). Par galvenajām mācību metodēm mēs nosaucām: prezentēšanu, video materiālus, interneta iespēju izmantošana, spēles un grupu darbs.
Darba gaitā bija ļoti interesanti
uzzināt, kā skolēni mācās citās
valstīs.
Pēdējo vakaru es pavadīju
kopā ar ģimeni, daloties iespaidos
un atmiņās par pagājušo nedēļu.
Lai arī cik lieliska šī nedēļa bija
bijusi, tā tomēr bija arī nogurdinoša.

Ceturtdien turpinājām iepriekšējā dienā iesākto grupu darbu.
Mūsu grupa diskutēja un domāja

Renāte. 13.03.2015.

Piektdiena bija mūsu
pēdējā dienā Horvātijā. Mēs
devāmies uz Horvātijas galvaspilsētu – Zagrebu. Zagrebā
mēs apmeklējām muzeju, kurā
mums bija jāapskata izstāde „I
love mathematics”. Šo izstādi
izveidoja bijušais matemātikas
skolotājs Georgs Schierschers,
lai palīdzētu skolēniem labāk
saprast matemātikas likumus
un parādīt, kā tie darbojas ikdienas dzīvē. Man ļoti patika,
ka matemātiskās formulas un
likumus, par kuriem mēs mācāmies skolā, varējām redzēt,
aptaustīt un novērot reālajā
dzīvē, nevis tikai pierakstītas
uz papīra formulu un skaitļu
veidā. Mani pārsteidza tas, cik
vienkārši var parādīt un pastāstīt par kaut ko tik sarežģītu. Vēlāk apskatījām pilsētu un
iepirkāmies Horvātu šokolādes
veikaliņā
ar
nosaukumu
„Dorina”, kas viņiem ir līdzvērtīgs mūsu „Laimai”.
Iegādājušies suvenīrus
mājiniekiem, aptvērām, ka ir
pienācis ceļojuma skumjākais
mirklis – atvadīšanās no jauniegūtajiem draugiem. Bijām
tik noskumuši par šķiršanos no
draugiem, ka pat lidostas darbinieki apvaicājās, vai ar
mums viss ir kārtībā. Apmaiņas projekta laikā ieguvām patiesi daudz – gan jaunas zināšanas, gan izpratni par citām
kultūrām, gan jaunus draugus.
Liels paldies par to skolotājai
Ivitai Steķei!

Dziesmu svētki
Lai gan tagad ir vēl tikai aprīlis un
šķiet, ka Dziesmu svētki ir aiz kalniem, tā patiešām nav un saspringta gatavošanās notiek gandrīz
katru dienu. Tā kā šie svētki notiek ik pa 4 gadiem, tas ir īpašs
notikums mums visiem. Mēs visi
to ļoti gaidām un gatavojamies.
Protams, ir jāieliek milzīgs darbs
un pacietība, lai rezultāts būtu
labs, taču tas ir tā vērts. Reizēm
jau gribētos vasarā tā kārtīgi atpūsties – aizbraukt uz laukiem,
pazvilnēt saulītē, taču nekā, mums
viss jūnijs un jūlijs paies dziedot
un muzicējot. Tādējādi mēs piekopjam savas tradīcijas, savu lepnumu un savu latviskumu, kas
mūsdienās ir ļoti svarīgi. Kad paliek grūti un negribas vairs turpināt, atceramies, ka daudziem bērniem nemaz nav tādas iespējas
muzicēt tādos kolektīvos, uzstāties gandrīz katru nedēļu, braukt
uz konkursiem un visbeidzot –
piedalīties Dziesmu svētkos!
Mums ir jāsaka liels paldies, ka
mums ir šādas iespējas. Tā kā muzicēju 2 kolektīvos, kas piedalīsies
Dziesmu svētkos, izbaudu visu
iespējamo.
Pūtēju orķestris „ROTA” ļoti cītīgi gatavojās Dziesmu svētkiem.
4.martā skolā notika Kurzemes un
Zemgales novadu skolēnu pūtēju
orķestru skate, kurā mēs ieguvām

divas pirmās pakāpes – vienu pūtēju skatē, otru defilē
skatē. Par to jāpateicas diriģentam Agrim Celmam,
kurš vienmēr cīnās par to,
lai orķestris skanētu kvalitatīvi. Tāpat arī skolotāja Siāra Vīgante mūs katru ceturtdienu „dzenā” pa sporta
zāli. Var tikai apbrīnot, kā
šie cilvēki spēj tikt galā ar
kolektīvu, kurā lielākā daļa
ir puišu. Ar puišiem vienmēr ir bijis strādāt grūtāk
nekā ar meitenēm, tas ir
fakts. Nākamā lielā uzstāšanās bija 4.maijā pie Brīvības pieminekļa ar defilē
priekšnesumu, kā jau katru
gadu. Uzstājoties tur, vienmēr pārņem tādas īpašas
sajūtas. Pirmkārt, parasti ir
ļoti vēss laiks, tāpēc nākas
nosalt. Otrkārt, 4.maijs ir
ļoti īpaša diena latviešu tautai, tie ir svētki. Un ir patīkami, ja mēs to ietvarā varam uzstāties pie Brīvības
pieminekļa. Ir interesanti
pavērot arī citu orķestru uzstāšanās. Pēc tam sekos lielā skate 7.jūlijā, kad jau būs
pienākusi vasara, kā arī gaidītie Dziesmu svētki jeb, kā
mēs sakām, „Dziesmīši”.
Bet līdz vasaras svelmei vēl

daudz jāstrādā, jāstrādā un jāstrādā. Darba ir daudz.
Tāpat ir ar kori. 24. Aprīlī Jelgavā notika Jelgavas, Jelgavas novada un Ozolnieku 2.kārtas konkurss, kurā „Spīgo” ieguva 49.22
punktus un 1.pakāpi, kas ir ļoti
augsts un labs rezultāts. Šī skate
vēl ilgi paliks atmiņā, jo diriģents
Jānis Ērenštreits pēc mūsu uzstāšanās pat piecēlās kājās un applaudēja! Tā bija īpaša un lieliska
labi padarīta darba sajūta. Jāsaka,
ka strādājam ļoti smagi un pamatīgi. Izturēt nav viegli, bet jāatceras tas, ka skatītājiem neinteresē
tavas īstās emocijas un domas. Viņiem ir jādzird un jāredz kvalitatīvs priekšnesums, kas sagādā
baudu. Paralēli Dziesmu svētkiem, gatavojamies arī Jelgavas
„Dziesmu svētkiem”, kas arī būs
svarīgs notikums. Paralēli sanāk
apgūt dažādus repertuārus, daudz
koncertēt, vēl jāmēģina atgūt zaudētie spēki. Bet tas viss ir tā vērts,
jo dziedāšana Mežaparkā kopā ar
tūkstošiem dziedātāju ir kas neaizmirstams, ļoti vērtīgs un
skaists. To sajūtu nekad nedrīkst
aizmirst.

SallijaKļavkalne

Apmaiņas programma Amerikā
Pavisam nesen skolotāja Diāna Fogta
atgriezās no 2 mēnešu apmaiņas
programmas svešvalodu skolotājiem
Amerikas Savienotajās Valstīs.
„Izcilība un sasniegumi mācīšanā” ir
ASV Valsts departamenta Izglītības
un kultūras lietu
biroja programma. 150 vidusskolu skolotājiem no Eiropas un Eirāzijas, Austrumāzijas
un Klusā okeāna reģiona, Tuvajiem Austrumiem un Centrālāfrikas, Subsahāras Āfrikas
un rietumu puslodes tika sniegta iespēja attīstīt zināšanas savā priekšmetā, uzlabot mācīšanas

prasmes un paplašināt zināšanas par ASV.
Pati skolotāja Fogta stāsta, ka izvēlējusies tieši ASV apmaiņas programmu, jo svešvalodu
skolotājiem šīs apmaiņas nav tik daudz, un bijusi tikai dažos Eiropas mēroga kursos, kas arī
ilguši tikai 2 nedēļas. Skolotāja arī atklāja, ka
tas vienmēr bijis sapnis aizbraukt un studēt

Amerikā. Tieši šī projekta laikā viņai bija iespēja redzēt izglītības sistēmu ASV no
iekšpuses.
Salīdzinot ar Latviju, mācību programma ir citādāka. Savienotajās Valstīs
programma nav tik
radoša, par ko nevarētu sūdzēties Latvijā. Piemēram, ASV
skolēni stundās tikai lasa vai pieraksta
kaut ko kladēs, tomēr Latvijā skolotāji
piedomā arī pie grupu darbiem, projek-

tiem utt.
Galu galā, šī pieredze skolotājai bija
neatkārtojama! Tagad arī mūsu pašu
Jelgavas 4.vidusskolā ir kāds, kas spēj
pastāstīt kā viss mācību process notiek
Amerikā!
Emīlija Pavlovska

