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Sveiki! Mani sauc Rūta. Es mācos 10.klasē. Es
esmu jaunā „Špikopāta” redaktore.
Brīvajā laikā dejoju tautas dejas, dziedu meiteņu korī „Spīgo”
un darbojos Skolēnu padomē. Man
patīk spēlēt klavieres, nodarboties
ar sportu un lasīt grāmatas.
Šis visai atbildīgais amats man
tika piešķirts, jo man padodas tādi
mācību priekšmeti kā latviešu valoda un literatūra. Šajos priekšmetos iegūtās zināšanas man ļoti palīdz veidot skolas
avīzi.
Kā jaunā skolas avīzes redaktore es vēlos katru
mēnesi lasītājus priecēt ar jaunu „Špikopāta” numuru, vēlos iedvesmot lasītājus uz jauniem varoņdarbiem un ziņot par jaunākajām Jelgavas 4.vidusskolas
aktualitātēm.

20.decembrī mūsu skolā iemirdzējās kāda īpaša gaismiņa, kuru atveda
mazais Kaspars Dombrovskis un viņa tētis Artūrs. Skolēnu padomes rūķi
viņiem nodeva mūsu skolēnu, vecāku, skolotāju, skolas darbinieku, viesu
saziedotos līdzekļus Kaspara ārstēšanai. Paldies visiem, kas atbalstīja un
ziedoja!
Mēs ticam un ceram, un zinām, ka mazajam Kasparam ar draiskajām uguntiņām acīs un silto smaidu viss būs kārtībā, jo par viņu ļoti, ļoti ir paši tuvākie cilvēki - mamma un tētis!
Lai izdodas Dombrovsku ģimenei piepildīt savus sapņus!

SPĪGO KĀ VIENI NO PRETENDENTIEM UZ
“ZELTA MIKRFONS 2016”

Apsveicam!
Ar albumu "JA MAN SAULE ROKU DOTU" meiteņu koris “Spīgo” tika
izvirzīti kā vieni no 10 pretendentiem uz "Zelta mikrofons 2016" balvu
nominācijā par "Labāko akadēmisko albumu"!
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BIG BANK PROJEKTS
Decembra sākumā iemirdzējās mūsu pirmā svētku eglīte. Tā
bija īpaša, jo to veidoja mūsu skolēni un skolotāji. Ceturtdienas
pēcpusdienā astoņi klašu kolektīvi devās uz Zemgales Olimpisko
centru, kur kopā ar sporta skolotājiem veidoja lielu eglītes formu. Katrs skolēns bija tērpies zaļā atstarojošā vestē, un katram
otrajam rokās bija lukturītis. Mazie zaļie cilvēciņi izveidoja
skaistu svētku eglīti un tumsā tai lika skaisti iemirdzēties.
Lai arī konkursa “BIG BANK piepilda sapņus” balva izpalika, esam priecīgi, ka kopā varam radīt tik skaistus notikumus.
Paldies visiem skolēniem, klašu audzinātājiem, Skolēnu padomei
un sporta skolotājiem, ka likām iemirdzēties mūsu svētku eglītei!
Elizabete Pavlovska

CEPUMS AR SLAVENĪBU
12.decembrī Skolēnu padomes pārstāvji sarunu cikla
«Cepums ar slavenību» 20.jubilejas pasākumā tikās ar autosportistu Reini Nitišu.
Viņš pastāstīja, ka jau agri sev izvirzījis mērķi kļūt par pasaules labāko rallijkrosa braucēju. Pēc pirmajiem panākumiem nav
izpalikusi arī «zvaigžņu slimība», ko veiksmīgi pārslimot palīdzējusi ģimene un komandas biedri.
Šobrīd Reinis ir cieši saistīts ar Jelgavu, jo studē LLU Meža
fakultātē.
Paldies mūsu absolventei Dacei Indrikai par šī sarunu cikla organizēšanu. Ir lieliski, ja ar jauniešiem viņu valodā runā radoši,
veiksmīgi, uzņēmīgi jaunie cilvēki!

LABSIRDĪBAS TIRDZIŅŠ
2016. gada 13. decembrī Jelgavas 4. vidusskolā notika labsirdības
tirdziņš, kurā skolēni no 8.-12. klasei bija sagādājuši paštaisītus gardumus, lai palīdzētu jelgavnieku Līgas un Artūra Dombrovsku divarpus
gadus vecajam dēliņam savākt nepieciešamos līdzekļus ārstēšanai.
Labsirdības tirdziņš veidoja pacilātu un dzīvesprieka pilnu gaisotni. Katra skolēna ieguldītais darbs un lielā rosība saplūda vienā melodijā ar skaistajām un jautrajām Ziemassvētku melodijām, kas skanēja
skolas aktu zālē. Bērnu mirdzošās acis, kas aplūkoja visdažādākos gardumus, spīdēja spožāk par naudas monētām plaukstiņās. Man bija patiess prieks noskatīties skolēnu dzīvespriekā un čaklajā rosībā. Kad
visi gardumi jau bija pārdoti, daži skolēni vēl turpināja dejot un dziedāt līdzi Ziemassvētku dziesmām, un bija jūtams liels gandarījums pēc
paveiktā!
Manuprāt, latviešu sirdīs vienmēr ir mājojusi patiesa vēlme palīdzēt otram. Mēs nekad neesam skopi, kad kādam ir nepieciešama palīdzīga roka. Mēs atstājam sīknaudu labdarības kastītēs pie veikalu kasēm, jo zinām to, ka tā naudiņa noderēs vairāk kādam citam. Un katrs
tāds labestības solis spēj padarīt kāda cilvēka dzīvi gaišāku. Arī Jelgavas 4. vidusskolā skolēni vienmēr ar patiesāko prieku ir gatavi iesaistīties un palīdzēt savākt nepieciešamos līdzekļus. Un arī es vienmēr ar
kvēlojošu dzirksti sirdī vēlos iesaistīties labdarības tirdziņos - ne tikai,
lai palīdzētu kādam, bet arī, lai iedrošinātu jauniešus būt sirsnīgākiem
un izpalīdzīgākiem, jo cēli mērķi ir vajadzīgi!
Katrīna Kreile

VIESOS TV ŠOVA “Tanci” DALĪBNIEKI
13.decembrī mūsu skolā viesojās TV šova "Tanci" dalībnieki Linda Paulauska un Kaspars Martinkrists, kā arī hip-hop un break
dejotāji no studijas Night & Day. Lindas rīkotajā deju konkursā uzvarēja 1.c klases skolniece Līna Mateiko.
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ADVENTA KONCERTS SV.ANNAS BAZNĪCĀ
15.decembrī Jelgavas Sv.Annas baznīcā skolas kolektīvi un individuālie izpildītāji Adventa laika noskaņās priecēja koncertā.
Paldies koriem "Spīgmeitiņas", "Spīguņi", "Spīgo studija", 1.b,
2.b klases korim, individuālajiem izpildītājiem Guntim Majevskim,
Elīnei Paurai, Madarai Ostrovskai, Elīnia Samuļonei, Jeļenai Jasjuļaņecai, skolotājiem Artai Jurgenovskai, Kristai Lūsiņai, Ingum Leilandam, Irinai Osipovai, Margitai Galiņai, Sarmītei Bērziņai, Zanei
Stafeckai, Līgai Celmai-Kursietei, Irinai Zinovičai, Oskaram Celmam!

ZIEMASSVĒTKU SAPNIS 1.-12KLASEI
19. un 20.decembrī skolas Ziemassvētku pasākumos piedalījās
1.-12. klašu skolēni. Viņi devās ciemos pie rūķu ģimenes, dāvanās
līdzi nesot dziesmas, dejas, dzejoļus. Paldies visām klasēm un klašu
audzinātājiem par skaistajiem priekšnesumiem! Paldies par pasākuma organizēšanu skolotājai E.Pavlovskai, S.Baltiņai, G.Priekulim.
Paldies rūķu komandai - E.Kovtunai, A.Gaspersonei,
P.Zvejniekam, L.Roziņai, L.Flanderei, K.Žūriņam. Paldies skolas
ansamblim "Varbūt rīt" par priekšnesumiem! Paldies par atbalstu
A.Andersonam.

LABDARĪBAS KONCERTS
20.decembrī skolā izskanēja skaists un sirsnīgs skolas kolektīvu
un individuālo izpildītāju labdarības koncerts, kurā aicinājām ziedot
mazajā jelgavnieka Kaspara Dombrovska ārstēšanai.
Paldies visiem atsaucīgajiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem!
Paldies par dalību koncertā 1.b, 2b. klases korim, individuālajiem
izpildītājiem
J.Lauvam,
E.Auzenbergai,
F.Šenbergam,
J.Jasjuļaņecai, L. E. Zondakai, P. Rumjancevai, R. Reinsonei,
E.Cukerei, koriem "Spīgmeitiņas", "Spīguņi", "Spīgo studija",
"Spīgo", vīru ansamblim "Kārkli pelēkie zied", vokāli instrumentālajam ansamblim "Varbūt rīt", mazajam pūtēju orķestrim, pūtēju orķestrim "Rota", skolotājiem A.Celmam, O.Celmam, L.Celmai,
L.Celmai-Kursietei, A.Jurgenovskai, Z.Stafeckai, I.Leilandam,
I.Osipovai, K.Lūsiņai, D.Rudzītei, M.Galiņai, I.Zinovičai,
G.Priekulim, J.Šenbergam, E.Pavlovskai, S.Baltiņai! Paldies koncerta vadītājiem K.Žūriņam, L.Flanderei. Paldies par atbalstu organizēšanā Skolēnu padomes pārstāvjiem E.Karpjukam, L.Kārklei,
A.Grīnfeldei,
B.Zviedrānei,
N.Kļaviņam,
A.Andersonam,
K.Stražinskim, S.Mušinskai!

SKOLOTĀJU ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Dienā, kad skolēniem sākās brīvlaiks, skolotāji savu radošo
izdomu un darbošanos rādīja skolotāju Ziemassvētku tirdziņā.
Izrādās, ka mūsu skolotāji un darbinieki ikdienā laiku atrod daudzām interesantām nodarbēm - šuj, audzē lauksaimniecības produkciju, gatavo kartiņas, cep piparkūkas, apglezno zīdu, gatavo
medu un vīnu, cep kliņģerus, tortes, pīrāgus un vēja kūkas.
Paldies visiem, kas piedalījās! Jūs mums esat lieliski!
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16.decembrī mūsu skolā valdīja basketbola gars, jo norisinājās ikgadējais Ziemassvētku kauss, kas nu jau ir kā skolas tradīcija. Tajā piedalījās 9.-12. klases. Šogad Ziemassvētku kauss bija īpašs ar to, ka līdz pat pašām beigām neviens
nezināja, kādas klases ieņems godalgotās vietas, jo šogad
bija savstarpēji liela konkurence starp klasēm. Teju katrā no
klasēm mācās kāds cilvēks, kas ikdienā nodarbojas ar basketbolu. Šogad 1.vietu ieņēma 12.a klase, 2.vietu 11.a klase
un 3.vietu 11.b klase.
Šis gads bija ļoti īpašs ar to, ka piedalījās nevis viena, bet
gan divas absolventu komandas. Zvaigžņu spēlē piedalījās
vecākie absolventi, jaunākie absolventi un skolēni. Šajās
spēlēs gan uzvarētāju līdz galam neizdevās noskaidrot, jo
katra komanda savstarpējās spēlēs guva pa vienai uzvarai.
Bet pēc šīm spēlēm varam teikt, ka mūsu skolai ir bijuši paši
labākie basketbolisti un tādi ir joprojām!
Īpašs paldies jāsaka par pasākuma organizēšanu Emīlam
Karpjukam, Mārtiņam Tomsonam, Kristapam Koževņikovam. Kā arī Kārlim Žūriņam par pasākumu vadīšanu un
Kasparam Stražinskim par mūziku, kas tika spēlēta fonā visu pasākuma laiku. Lielas paldies arī par tiesāšanu Robertam
Opaļevam. Vislielākais paldies sporta skolotājiem un Sanitai
Baltiņai.
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No 13.-15.janvāra Daugavpilī norisinājās XII Starptautiskais Daugavpils Garīgās mūzikas festivāls
"Sudraba zvani", kurā piedalījās arī mūsu skolas meiteņu koris “Spīgo studija”. Meitenes tur ieguva
1.pakāpes diplomu un otro labāko rezultātu bērnu koru kategorijā. Kā meitenēm tur gāja šīs divas dienas,
skolas avīzei pastāstīja 8.b klases skolniece Vaida Vovere.
Viens no foršajiem skolas kolektīviem – meiteņu koris „Spīgo Studija” - nesen devās uz konkursu Daugavpilī. Pavadītais laiks bija jautrs un pilns pozitīvu emociju. Mūsu ceļš sākās ceturtdienas pēcpusdienā, kad
izgulējušās, jo nebija jāiet uz skolu, izbraucām uz mūsu naktsmājām – pilsētu Lietuvā Zarasai. Pēc mazas pastaigas uz vietējo Maximu un iekārtošanās istabās, mums bija mēģinājums kopmītņu virtuvē. Skats bija jauksmeitenes pidžamās un treniņbiksēs stāv un dzied sagatavotos skaņdarbus. Visu izdziedājām, izrunājām un devāmies gulēt. Kura agrāk, kura vēlāk. No rīta pabrokastojām, salikām mantas autobusā un devāmies uz pašu
Daugavpili.
Gaidīšana līdz konkursam nebija ilga. Tagad liekas, tas viss pārskrēja vienā mirklī. Caurlaide, tērpšanās, bižu pīšana un, protams, pati uzstāšanās. Atceros, ka mudinājām visām meitenēm uziet smaidošām un starojošām. Kāda meitene vēl noteica zelta vārdus „pašauj vaļā’’, un mēs kāpām uz skatuves. No
tā visa atceros-gaismas, kāju trīcēšana, diriģentes Zanes žestikulācija un smaidīgā seja.
Brīdis, kuru meitenes visas kā viena atcerējās, bija „Lūgšana lietum” („Spīgo” diriģentes
Līgas Celmas-Kursietes sarakstītā dziesma. Dziesmu nobeidzām ar kliedzienu, paceltām
rokām un skatu uz zaļi zilajiem prožektoriem. Ļoti spēcīgs brīdis, un daudz enerģijas saistās tieši ar šo brīdi. Pēc pašu uzstāšanās mēs devāmies paklausīties citus korus, kuri sacentās mūsu kategorijā. Visas kā vienu mūs satrieca (labā nozīmē) Maskavas koris „Vesno”,
bet tas ir cits stāsts. Devāmies atgūt spēkus jebšu paēdām un gājām uz zinātnes centru
„Zinno”. Tas bija patīkams veids kā atiet no konkursa spriedzes. Iztrakojušās devāmies uz
nākošo objektu „Latgales Zoo”, tur sastapām dažādus dzīvniekus – surikātus, dažādus rāpuļus un abiniekus, putnus un citus radījumus. Nebijām gaidījušas, ka tik eksotiskus zvērus satiksim tepat, apsnigušajā Daugavpili.
Pēc tam bija laiks doties
uz festivāla atklāšanu. Vienīgais žēl, ka festivālā nepalikām ilgāk. Nesanāca
dzirdēt citas kategorijas,
iepazīties ar ārvalstu koristiem, vai ilgāk pabaudīt
jautro kopmītņu dzīvi. Tad
jau mums bija laiks doties
atpakaļ uz autobusu un
aidā uz Jelgavu. Autobusā
8. klases meitenes zīlēja ar
kārtīm, daži mēģināja gulēt, tāpēc diža sadziedāšanās nesanāca. Mēs centāmies, ticiet man. Tad nu mēs skatījāmies izcilo latviešu filmu
„Pērku jūsu vīru” un gulšņājām.
Tā arī beidzās mūsu varenais piedzīvojums. Sestdien uzzinājām mūsu ļoti labo rezultātu- 89 punkti.
Mums pietrūka viens punkts, lai sacenstos lielajā Grand Prix. Taču šis rezultāts tik un tā ir fantastisks. Milzīgs
paldies par šo iespēju skolotājām. Mūs ceļā pavadīja diriģente Zane Stafecka, skolotājas Arta Jurgenovska,
Krista Lūsiņa, Liena Celma un mūsu koncertmeistare Daiga Rudzīte. Paldies visām meitenēm par centību, atdevi un enerģiju, kuru varēja just strāvojam uz skatuves! Lai „Spīgo studijas” fantastiskajām meitenēm vēl
daudz šādu ceļojumu, konkursu, koncertu un atmiņu! Lai skolotājas turpina mūs virzīt uz šādiem pasākumiem
un lai vienmēr pietiek spēka savaldīt mūs!
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Pirmdiena, 9.janvāris -Kino diena
Skolas 72.jubilejas nedēļa tika aizsākta ar Kino dienu. Ikviens varēja iejusties kāda sava mīļākā kino vai
multfilmu varoņa tēlā. Vērojot izvēli, jāsecina, ka ļoti
daudzām meitenēm patīk Pepijas Garzeķes tēls, tāpat
mīļas ir Elzas, Salātlapiņas, Pelnrušķītes, Līzas Simpsones un citas varones. Puišiem patīk ļoti dažādi tēli
- no Betmena līdz Misteram Bīnam.
Pēc 3.,4. un 5. stundas notika konkurss, kur bija jāprezentē savs izvēlētais kino vai multfilmu varonis.
Tiesa, visi konkursa dalībnieki bija ļoti labi sagatavojušies un savus izvēlētos varoņus prezentēja godam.
Īpaši jāuzteic mūsu skolas skolotāja Natālija Gorškova, kura iejutās Pepijas Garzeķes lomā. Viņai tas izdevās ļoti brīnišķīgi!
Pie 205.kabineta darbojās fotostūris, kurā skolēniem bija iespēja nofotografēties sava attēlotā kino vai
multfilmu varoņa lomā.
Kopumā šī diena bija ļoti priekpilna un pārsteigumiem bagāta. Paldies visiem skolēniem, vecākiem,
skolotājiem, kas iesaistījās!
Rūta Reinsone

Otrdiena, 10.janvāris – Profesiju diena
Skolas 72.dzimšanas dienas nedēļas svinības otrdien turpinājās profesiju
dienas tematikā. Šajā dienā skola bija pilna ar dažādu profesiju pārstāvjiem –
sākot no ārstiem līdz pat hokejistiem.
Starpbrīžos pie 205.kab. darbojās foto stūris, skolas foajē skolēniem bija
iespēja piedalīties mēmajā šovā, kurā bija jāparāda izlozētā profesija citiem
skolēniem, aktivitātē piedalījās gan lielie, gan mazie, kas to padarīja īpašu.
Īpaša jautrība notika lekciju zālē, kur notika darba intervijas jeb profesiju konkurss. Skolēniem katram bija jāpārstāv sava profesija, šī aktivitāte bija ļoti interesanta, jo varēja redzēt mūsu skolēnu radošumu. Izvērtējot dalībniekus, var
secināt, ka populārākās izvēlētās profesijas bija skolotāji, sportisti, frizieri,
konditori, arī dizaineri. Visvairāk žūrijas locekļiem patika meitene, kura bija
pārģērbusies par pokemonu ķērāju, bija sastopams arī viens talantīgs reperis.
Īpaši jāuzteic mūsu aktīvākā skolotāja un skolas dvēsele Nataļja Gorškova,
kura bija iejutusies ugunsdzēsējas tēlā. Prezentējot savu tēlu, viņa sacīja: „Ja
es nebūtu skolotāja, es noteikti būtu ugunsdzēsēja.”
Kopumā diena bija piedzīvojumu pilna un ļoti interesanta.
Paldies visiem dalībniekiem par atraktivitāti un atsaucību!
Sallija Kļavkalne
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Trešdiena, 11.janvāris-Sniega diena
Trešdien Skolas Dzimšanas dienā (1945.gada 11.janvāris), skolā tika
atzīmēta vispasaules sniega diena. Skolā norisinājās dažādas sportiskās aktivitātēs. Par spīti aukstajam vējam 1.-4.klašu skolēni aktīvi iesaistījās Sniega stafetēs, kur vajadzēja ierasties ar pašu ragaviņām.
Bet paši drosmīgākie skolēni un skolotāji skolas pagalmā īpaši izveidotā 50 metru garā distancē ar azartu metās Baskāju skrējienā. Pēc skrējiena tika dzirdētas tikai labas atsauksmes, dalībnieki tika cienāti ar karstu
tēju. Diemžēl laikapstākļi mūs nelutināja tik ļoti, un sniega vīru celšanas
čempionātu nācās pārcelt uz piektdienu.
Sniega dienā interesenti īpašā Sniegpārsliņu darbnīcā varēja izgatavot pašas skaistākās un radošākās sniegpārsliņas. Paldies par darbnīcas vadīšanu
skolotājām Kristīnei Goldbergai un Gunitai Bokai.
Sniega dienas ‘’ dreskods ‘’ bija ziemīgi džemperi. Darbojās arī īpaši izveidots fotostūris.
Laura Kārkle

Ceturtdiena, 12.janvāris - Mājīgā diena
Ceturtdien, 12.decembrī, skolā visi jutās kā mājās. Čības, mājas drēbes un halāti, pledi un spilveni. Pēc 3.,4.,5. stundas skolēni
un skolotāji iesaistījās spilvenu kaujās un varēja nofotografēties
mājīgajā fotostūrītī. Šī diena skolas jubilejas nedēļā ir jau kā tradīcija, kurā labprāt piedalās kā mazākie, tā paši lielākie.
Alise Ločmele
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Piektdiena, 13.janvāris - Svinīgā diena
Skolas dzimšanas dienas gaidītākā nedēļas diena.
Skolēniem bija iespēja šīs nedēļas laikā piedalīties dažādos konkursos un
aktivitātēs, un aktīvākos pēc ceturtās stundas arī apbalvoja. Gan paši mazākie, gan pamatskolas, gan vidusskolas sklēni bija ļoti radoši savā izdomā un
aktīvi iesaistījās konkursos, ko pierādīja atzinību un diplomu skaits. Kopumā
tika apbalvoti aptuveni 120 skolēni, no kuriem 20 nopelnīja īpašas balviņas.
Arī skolotāji izrādīja iniciatīvu un piedalījās skolas dzimšanas dienas nedēļas
tematikas maratonā.
Tā kā ārā palika nedaudz siltāks un sniegs sāka lipt, klases varēja uzcelt
savus sniegavīrus, izveidojot ap skolas teritoriju lielu sniegavīru ģimeni. Šo
aktivitāti iesāka skolotāja Nataļja Gorškova un jau dienas beigās viss skolas
iekšpagalms bija pilns ar lielākiem vai mazākiem sniegavīriem.
Vakarā vidusskolēni un devītās klases devās uz gaidītāko nedēļas notikumu – balli. Ballē dejotājus priecēja grupa “Varbūt rīt” un DJ “Kaspigaiss”,
darbojās arī foto stūris un radošās darbnīcas. Šogad arī aizsākās jauna tradīcija – tika izvēlēts Balles karalis un karaliene, par kuriem vakara izskaņā kļuva
Kristaps Koževņikovs un Santa Ambulte.
Liliāna Flandere
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