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21.
februārī
Jelgavas
4.
vidusskolā ciemojās muzikālais
teātris „Varavīksne”. Sākumskolas
skolēniem bija iespēja tikties ar
dakteri Aikāsāp un viņa draugiem
Zaķi un Cālēnu .
Šajā gripas un vīrusu laikā tā
bija brīnišķīga iespēja ar dziesmu,
deju un rotaļu palīdzību gūt dažādas
noderīgas zināšanas par veselīgu
dzīvesveidu un dzīvesprieku.

Aprīlis/maijs

Bērnu sejās bija manāms prieks.
Nevienam nebija bailes no jaukā
daktera Aikāsāp. Visi izdziedājās,
izdejojās un izmēģināja skaļo
sasaukšanos džungļos – tādu skaļumu
mūsu
koncertzāle
vēl
nebija
dzirdējusi!!!
Gaidām dakteri Aikāsāp atkal
ciemos!!!
Ilona Blūma
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Krāsu nedēļa
Visapkārt ir tik daudz dažādu krāsu ,un katrai
no tām ir sava nozīme cilvēku dzīvē. Ikvienam ir

ūdeni, pucējāmies zilos un baltos toņos un taisījām
no papīra kuģīšus.

sava mīļākā un ne tik mīļā krāsa. Četras dienas mūsu

Mūsu nedēļā nākošā dabas parādība bija

skolā bija īpaši košas, jo skolā bija Krāsu nedēļa.

saule, kurā ģērbāmies saules krāsās. Foto konkursā

Katru dienu bija jāģērbjas citas krāsas tērpos, krāsas

„Meklējam sauli” uzvarēja Elīna Sargume no 9.c

tika izvēlētas atbilstoši attiecīgās dienas tēmai, bet

klases.

tēmas savukārt bija saistītas ar dabu.
Viss sākās ar Zemes jeb EKO dienu, kurā
ģērbāmies zaļos, brūnos un melnos toņos un vācām
PET pudeles.
Šīs krāsainās nedēļas otrā diena bija Jūras
diena, kas simbolizēja visizplatītāko vielu pasaulē -

Nedēļa noslēdzās ar Varavīksnes dienu, kurā
visi bija krāsaini kā šī dabas parādība, kas parādās
pēc lietus.
Tā arī sagaidījām skaistāko gadalaiku –
pavasari - koši un krāsaini.
Olga Jasjuļaņeca 10.a
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Masļeņica

Iepazīstot

sensenās

slāvu

tradīcijas,

plaši svinēt Masļenicu. Piektdiena – „Sievasmātes

atvadījāmies no ziemas un sveicām pavasara

vakarēšana”, šajā dienā ar atbildes apmeklējumu

atnākšanu, proti, svinējām Masļeņicu. Šos svētkus

sievasmāte ar saviem radiniekiem un draugiem iet

svin parasti septiņas nedēļas pirms slāvu un

ciemos pie topošā znota. Sestajā dienā ar salmu lelles,

pareizticīgo Lieldienām. Masļeņica ir seni slāvu

kas simbolizē ziemu, dedzināšanu aizvada ziemu līdz

svētki ar daudzveidīgām paražām un tradīcijām, kas

nākamajam gadam. Pēdējā Masļenicas dienā -

saglabājušās cauri gadsimtiem līdz mūsdienām. Jau

„Piedošanas Svētdienā” ir pieņemts lūgt piedošanu

izsenis „Masļenicu” svin nedēļas garumā, katrai

visiem radiniekiem un draugiem, uz ko parasti atbild

nedēļas dienai piedēvējot savu nosaukumu, nozīmi

„Dievs

un noteiktas tradīcijas. Pirmā Masļeņicas diena ir

Masļeņicas sākas septiņu nedēļu garais gavēnis.

piedos!”

Pareizticīgajiem

ļaudīm

pēc

„Sagaidīšana”- šajā dienā jācep pankūkas, ka arī no

Arī mūsu skolā jau 12 reizi tika svinēti šie

salmiem un citiem pieejamiem materiāliem jāizveido

svētki ar gardām pankūkām, ko šogad organizēja

Masļeņicas lelli. Nākamajā dienā tiek atzīmēta

skolotāja Irēna Sitņikova un 10.a klase. Pasākuma

„Saspēles diena”, kurā visi dejo un piedalās rotaļās.

laikā uzzinājām, ka visraženākā pankūku cepēju klase

Trešā diena - „Kārumniece”, šajā dienā znots nāca

ir 10.a klase. Kopā saziedojām Ls 105, ko ziedosim

ciemos pie vīramātes uz pankūkām, kuras viņš pats

labiem mērķiem.

pirms nākšanas sagatavoja. „Svinēšana” jeb „Plašā
ceturtdiena” domāta tam, lai visi saimnieciskie darbi

Olga Jaskiļaņeca 10.a

būtu padarīti un varētu atlikušajās nedēļas dienās

Pavasara brīvlaiks
Šajās pavasara brīvdienās mēs ar brāli devāmies lielā
piedzīvojumā. Tā kā vecākiem šoreiz nebija iespējas un laika
doties ceļojumā, bet mēs abi to ļoti vēlējāmies, tad notika kas
iepriekš neiedomājams - mēs abi vienatnē lidojām uz Briseli.
Man tas šķita kaut kas nereāls, bet brīnumi notiek.
Viss sākās Rīgas lidostā, kad atvadījāmies no mammas
un devāmies uz lidmašīnu. Lidojums bija veiksmīgs, un,
ņemot vērā, ka lidojām vieni, tad mums līdzi nāca pavadone,
ar kuru kopā gājām caur lidostas dienesta ejām un redzējām
to, ko parasts mirstīgais cilvēks neredz.
Galā mūs sagaidīja mana krustmāte, pie kuras arī dzīvojām šo
nedēļu. Ierodoties viņas dzīvoklī, mans mazais brālēns bija
tādā sajūsmā, ieraugot mūs, ka skrēja un leca virsū. Ir sanācis
tā, ka ar viņiem sazinamies tikai skype un tiekamies ļoti reti.

Katru dienu devāmies apskatīt pilsētu, muzejus,
iepirkties vai vienkārši pavadījām laiku kopā. Finansiālā
ziņā bija ļoti labi, ka nebija jāmaksā par dzīvošanu, kas
Briselē nav tā lētākā. Arī pārtikas preces tur ir diezgan
dārgas. Pie mums augļi un dārzeņi ir daudz lētāki. Uz
pilsētas centru devāmies ar metro, jo tā sanāk izdevīgāk
un ātrāk nekā ar autobusu.
Uz Rīgu atpakaļ lidojām no agra rīta. Bijām tik
daudz ko nopirkuši, ka nācās ģērbt mugurā vairākas
kārtas drēbju un iet ar pilnām kabatām, rokas bagāžas
svara ierobežojuma dēļ. Arī šis lidojums bija veiksmīgs,
un devāmies mājās ar mammu, kura bija pa šo nedēļu
noilgojusies pēc mums.
Nākamais Briseles apciemojums būs vasarā, kad
dosimies tur visi. Jau tagad ar brāli plānojam, ko darīsim
un kur iesim. Šis būs mans lielākais vasaras
piedzīvojums,
kuru
nekādi
nespēju
sagaidīt.
Anete Ļaksa 9.c
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Starptautiskā dabaszinātņu olimpiāde Luksemburgā
Iespaids par EUSO 2013 ir neaizmirstams!

olimpiādi braucu kā biologs, tāpēc mans galvenais

Braucot uz Luksemburgu, uztvērām EUSO kā ļoti

darbarīks bija mikroskops. Pirmajā olimpiādes

nopietnu un svarīgu pasākumu. Tagad, kad esmu

dienā man vajadzēja pētīt kramaļģes, kuras tika

Latvijā, ļoti gribas atpakaļ! Nedēļas laikā paguvu

atvestas no divām Luksemburgas upēm. Bet otrajā

iepazīties ar visām komandām, kas piedalījās šajā

dienā mēs pētījām biogāzes ražošanu, un man

pasākumā, un iegūt daudz jaunu draugu. Jaunieši

vajadzēja noteikt kādi mikroorganismi veic šo

tiešām bija ļoti draudzīgi un atsaucīgi, un bija

procesu.

skumji aptvert, ka tagad mums ir jāšķiras, jo likās,

ka pazīstam viens otru jau ilgu laiku...

Uzdevumi bija tiešām grūti un nemaz

nelīdzinājās uzdevumiem, kurus esmu veikusi

Katra EUSO diena bija rūpīgi izplānota.

citās olimpiādēs. Bija jāzina lietas, kuras mēs

Ekskursijās un pasākumos bijām sadalīti grupās

skolā pat nemācījāmies, piemēram, šūnu pozitīvā

tā, lai katrā grupā būtu skolnieki no dažādām

un negatīvā krāsošana. Manuprāt, grūtākais bija

valstīm. Katra diena bija īpaša un nelīdzinājās

izdarīt visu pēc iespējas precīzāk un iekļauties

iepriekšējai. Ļoti patika tas, ka tika iekļauti dažādi

laikā. Olimpiāde ilga vairākas stundas, uzdevumu

interesanti

bija daudz, turklāt katram uzdevumam vajadzēja

pasākumi

-

karaoke

vakars,

orientēšanās pa Luksemburgu, boulings, spēļu

veltīt daudz laika.

vakars, dažādas ekskursijas, kā arī noslēguma

Viennozīmīgi es guvu ļoti vērtīgu pieredzi!

ballīte. Arī katrai komandai bija savs personīgais

Es esmu ļoti apmierināta ar savas komandas

gids, kurš informēja par izmaiņām un bija par

rezultātu

mums atbildīgs. Apbalvošanas ceremonija bija ļoti

ceremonijā piedalījās pats Luksemburgas princis.

svinīga, to ar savu klātbūtni pagodināja pats

Manuprāt, galvenais jau ir piedalīties (tagad es

Luksemburgas princis, ka arī daudzi citi svarīgi

tiešām izprotu šo vārdu nozīmi). Es ieguvu

viesi.

vērtīgas zināšanas dažādās jomās, daudz jaunu
Šī olimpiāde krasi atšķiras no citām

olimpiādēm,

kurās

medaļu!

Apbalvošanas

draugu, neaizmirstamas atmiņas un spilgtus
iespaidus! Noteikti vēlos atgriezties Luksemburgā.

Bioloģijas olimpiādē mācību gada sākumā bija

Piedalīšanās šajā olimpiādē parādīja, ka man ir

teorijas

galvenokārt,

pietiekami daudz zināšanu, lai piedalītos tik augsta

zināšanas.

mēroga pasākumā. Pati dalība šajā olimpiādē

Olimpiāde norisinājās divās dienās - otrdien un

liecina par to, ka esmu viena no labākajām. Tā ir

ceturtdien. Komanda sastāvēja no fiziķa, ķīmiķa

virsotne, kuru ne katrs skolnieks var sasniegt. Šī

un biologa. Manas komandas fiziķis bija Antra

olimpiāde noteikti ir viens no svarīgākajiem

Gaile, bet ķīmiķis - Haralds Baunis. Es uz šo

notikumiem

pārbaudīja

bet

skolnieku

esmu

bronzas

piedalījusies.

uzdevumi,

es

-

EUSO,
praktiskās
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Neformāla konference “Tavai nākotnei’’
2013.gada

12.aprīlī

konference

„Tavai

Zemgales

Reģiona

norisinājās

un

viņš

mums

notika

pastāstīja par reklāmu un

attīstības

dizainu. Reklāma un dizains,

nākotnei”. Tā
kompetenču

lekciju,

centra telpās. Šī konference sniedza iespēju

manuprāt, ir ļoti praktisks un interesants

jauniešiem uzzināt nedaudz vairāk par viņu

darbības virziens. Tev ir dota lieliska iespēja

nākotnes

Manuprāt,

izteikt savas domas, kā arī ar kādu savu ideju

jaunieši, kas nebija īsti pārliecināti par to, kurp

kļūt par lielbudžeta reklāmas īstenotāju, tātad

dosies

šīs

arī iegūt labu samaksu par darbu. Šajā lekcijā

kādu

nebija īpašu aktivitāšu, tikai teorētiskā daļa,

profesijas

studēt

konferences

iespējām.

pēc

jau

vidusskolas,

spēja

pēc

iedomāties,

kurā tika stāstīts par reklāmu un dizainu, kādi ir

profesiju nākotnē varētu izvēlēties.
Konferences reģistrācija sākās 13:00 un
tūlīt pēc tam jau bija pasākuma atklāšana.

pozitīvie un negatīvie aspekti, kas jāzina, lai
izvēlētos studēt šī virziena specialitātēs.

par

Pēc šīs lekcijas devāmies uz kafejnīcu,

turpmākās dienas gaitu, kā arī iepazīstināja

kur bija sarūpēti gardi našķi un varējām

mūs ar pasniedzējiem. Pasākuma īpašie viesi

iemalkot siltu tēju pirms atlikušajām divām

bija grupa ‘’Tirkiz Band’’, kas sniedza mazu

lekcijām. Kafijas pauzē apspriedām dienas

priekšnesumu atklāšanas laikā.

notikumus

Atklāšanas

laikā

mums

izstāstīja

Pirmajā daļā bija iespēja doties uz

un

spilgtākos

iespaidus

par

dzirdētajām lekcijām.

piecām dažādām auditorijām. Es pirmajā daļā

Kafijas pauzei beidzoties, bijām laipni

apmeklēju Lindas Grinbergas vadīto lekciju,

lūgti uz nākamajām lekcijām, kas bija tikpat

kurā tika stāstīts par

interesantas kā pirmās divas lekcijas.

skatuves mākslu un

improvizācijas teātri. Linda stāstīja par teātra

Es domāju, ka jaunieši konferencē bija

vēsturi, par to, kā tas ir radies un ko teātris

tikai ieguvēji, jo bija dota liela iespēja dzirdēt

nozīmē Jelgavai. Protams, netika sniegta tikai

dažādu profesiju pārstāvjus, kas, iespējams,

lekcija,

motivēja nepadoties veidojot mūsu pašu

bet

arī

jauniešiem,

bija

piedalīties

dažādās

mums,
iespēja

klātesošajiem
improvizēt

aktivitātēs

ar

un

citiem

nākotni un karjeru, kas mūs sagaida. Paldies
Bērnu un jauniešu centra „Junda” pārstāvjiem,

jauniešiem. Aktivitātes nudien uzmundrināja

kas šo pasākumu realizēja un deva mums

un padarīja šo lekciju patīkamāku.

iespēju pilnveidoties.

Otrajā daļā es devos uz Reino Apses
Monta Brauere 10.a klase
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Dipiiiii
Erudīcijas konkurss “Dipadu—Dapadu”
Kā jau katru gadu, arī šogad notika nu

konkursam, tāpēc mēs savu priekšnesumu

tradicionālais

konkurss

izdomājām tikai pēdējā dienā, gandrīz pirms

„Dipadu - Dapadu”, ko rīko Jelgavas skolēnu

paša konkursa sākuma, bet, dzirdot skatītāju

dome. Šī gada tēma bija - „Jelgava – starp

atsauksmes, secinājām, ka tas bija labs. Mēs

mirkli un mūžību”.

no šī konkursa gaitā ne vien papildinājām jau

jau

Visām

erudīcijas

komandām

jāveido

esošās zināšanas par Jelgavu, bet ieguvām arī

priekšnesumi par Jelgavu, kā arī jāatbild uz

pilnīgi jaunas zināšanas. Mūsuprāt, vienīgais

dažādiem

par

nelielais mīnusiņš bija tas, ka šī gada tēma

Jelgavas vēsturi, kultūru, sportu, kā arī

nebija pietiekami saprotama, tāpēc arī bija

arhitektūru.

grūti izdomāt priekšnesumu.

erudīcijas
Pateicoties

bija

jautājumiem
pagājušā

gada

uzvarai, ceļojošais zirdziņš bija pie mums,

Kopumā mums ļoti patika šis pasākums,

tāpēc šajā gadā mēs uzņēmām dalībniekus no

tas bija jautri pavadīts laiks, bet diemžēl mēs

citām skolām. Mūsu skolas grupā piedalījās

zaudējām savu titulu un ceļojošais zirdziņš

Krists Krūskops, Kārlis Blite, Laura Baltiņa,

nonāca Jelgavas 1. ģimnāzijas īpašumā. Mēs

Laura Cīrule, Aldis Reihmanis, latviešu

ieguvām 2.vietu, kas arī mūs ļoti

valodas skolotāja Ilze Klāva un skolas

iepriecināja. Cerams, ka nākamgad zirdziņš

direktors Agris Celms. Grūtības sagādāja tas,

atgriezīsies mājās.

ka mums tuvojās žetona vakars un mums
nebija laika, lai kārtīgi sagatavotos šim

Krists Krūskops, Kārlis Blite, Laura Cīrule
Foto: Ivars Veiliņš
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„Mēs Maestro Mūzikā”
jeb Jelgavas 4.vidusskolas mūzikas novirzienam – 35
Mūzika ir neaptverama dzīves sastāvdaļa

apliecinājuši ir mūsu kori, orķestris, solisti un

ikvienam no mums, kas ļauj aizmirst pašai sevi,

instrumentālisti. Noteikti arī nākotnē mēs spēsim

savu patieso stāvokli, tā pārceļ mani kādā citā,

pierādīt, ka Jelgavas 4. vidusskolas audzēkņi ne

man pašai sev neraksturīgā stāvoklī; mūzikas

tikai labi mācās ,bet arī fantastiski dzied un spēlē

iespaidā liekas, ka es jūtu to, ko nejūtu, ka es

kādu mūzikas instrumentu.

saprotu to, ko nesaprotu, ka spēju to, ko nespēju.

Par godu šai jubilejai bija sarīkots koncerts

Mūzika rada manī tādu dvēseles stāvokli, kādā ir

„Mēs Maestro Mūzikā”, kurā tika izpildītas

atradies tas, kas rakstījis mūziku. Es saplūstu ar

skaistākās Raimonda Paula melodijas. Koncertā

viņa dvēseli un kopā ar viņu pārceļos no viena

piedalījās mūsu mūzikas novirziena kolektīvi –

stāvokļa citā.

„Spīgo”,

meiteņu

kori

„Spīgo

studija”,

Jelgavas 4. vidusskolā mūzika sāka valdīt

„Spīgmeitiņas”, zēnu koris „Spīguņi”, 1. – 2.

1978.gadā, ko izloloja toreizējā direktore Ilga

klašu audzēkņu kori, vīru ansamblis, pūtēju

Rudze. Mūsu skolai mūzika joprojām ir svarīga,

orķestris „Rota”, individuālie izpildītāji un

mēs joprojām esam bagāti ar jauniem muzikantiem

orķestra grupa un pie klavierēm pats maestro –

un dziedātājiem. Mūzikas novirziena kolektīvi

RAIMONDS PAULS. Koncerts izdevās, skatītāji

mūsu skolas vārdu nes ne tikai Jelgavas un

bija sajūsmā, bet dalībnieki apmierināti ar

Latvijas mērogā, bet arī Eiropas un pat pasaules

paveikto darbu un iegūto vērtīgo pieredzi.

mērogā. Laikam skrienot, 2013. gadā Jelgavas

Paldies

4.vidusskolas mūzikas novirziens svin jau 35 gadu

kolektīviem,

jubileju. Aiz muguras jau neskaitāmi konkursi ar

organizatoriem!

uzvarām, koncerti un citi pasākumi, kuros sevi

visiem

mūzikas

skolotājiem

un

novirziena
pasākuma
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Grāmatu svētku 2013 izskaņā
Bijām, esam un būsim pārliecinātas, kas

un iepazīstināja ar savu jaunākā izdevuma dzeju.

mums, Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkai, ir

Droši visiem 2.-4. klase skolēniem ir cerība, ka

viszinātkārākie

lasītāji,

pēc Maijas Laukmanes dzejoļa noklausīšanās

visčaklākie

skolotāji un direktors ir sapratuši, cik smags un

atbalstītāji un palīgi. Tieši tādēļ un tieši tāpēc

atbildīgs darbs ir pildspalvas aizmiršana mājās.

10.aprīlī mēs visi pulcējāmies Grāmatu svētkos

Svētku dalībniekus ar uzrunu sveica izdevniecības

kopā ar izdevniecību „Zvaigzne ABC”, lai priecātos

„Zvaigzne ABC” pārstāvji un skolas direktors.

par grāmatām, suminātu

labākos lasītājus un

Izrādās, ka direktoram ar visiem mūsu čaklajiem

pateiktos tiem, kas visa mācību gada garumā

lasītājiem ir kopīgs noslēpums- viņi visi ir lasījuši

saprata, atbalstīja, palīdzēja un bija savējie.

slepus zem segas naktī un tumsā ar lukturīti.

Protams, kā jau tam jābūt svētkos, bija viesi,

Nobeigumā

pārsteigumi, balvas un dāvanas, bet visam pāri -

lasīšanu un līdzdarbošanos bibliotēkā un tās

prieks.

pasākumu tapšanā un organizēšanā. Atzinības

un viscentīgākie

visatraktīvākie, visradošākie

Grāmatu

svētku

un

ieskandēja

skanēja pateicības vārdi par čaklu

izdevniecība

izpelnījās arī vecāki, kas pirmo reizi piedalījās

„Zvaigzne ABC”, kas 3.-4 klasēm bija sarūpējusi

„Bērnu žūrijā 2012”, lai lasītu kopā ar saviem

radošo nodarbību, lai pastāstītu un parādītu, kādu

bērniem

un

ceļu grāmata veic, lai nonāktu pie lasītājiem. Visus

žūrijas

eksperti.

pārējos priecēja izdevniecības” Zvaigzne ABC”

izdevniecībai „Zvaigzne

grāmatu galds un jaunumu izstāde bibliotēkā. Jau

sarūpējusi

pēcpusdienā 2.-4 . klases, labākie lasītāji no citām

labākajiem lasītājiem.

vērtētu

grāmatas
Jāsaka

balvas

liels

ABC”,

(grāmatas)

kā

vecāku
paldies

kas

bija

visiem

mūsu

klasēm, skolotāji un vecāki bija aicināti uz Grāmatu

Svētku noslēgumā skolotāji, bibliotekāri un

svētku galveno pasākumu skolas koncertzālē.

vecāki bija gaidīti Maijas Laukmanes vadītajā

Pasākumu vadīja paši gudrākie, veiklākie un

radošajā darbnīcā „Kā bērnā atvērt radošumu”.

skaistākie žurku puikas, kā arī cienījams deputāts

Darbnīca izvērtās atraktīva, jautra un pozitīvas

Skrībja kungs no bērnu iemīļotās Evijas Gulbes

emocijas raisoša, skanēja smiekli un visi ieguva

grāmatas „Koko un Riko”. Īpašā viešņa literāte

jaunas, interesantas metodes, kā trenēt publiskās

Maija Laukmane dalījās ar sava lasītprieka formulu

runas prasmes, kā raisīt bērnā spēju izteikt savas
domas un sajūtas.
Grāmatu svētki ir aizritējuši, bet turpināsim

lasīt, lai grāmata ir un paliek mūsu draugs, jo tikai
tā

var

atvērt

durvis

uz

noslēpumiem,

pārsteigumiem, piedzīvojumiem bagātu pasauli,
kas priecē ik uz katra soļa. Vēlreiz paldies
izdevniecībai „Zvaigznei ABC” par kopīgajiem
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Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestru panākumi šī gada pavasarī
Šī

mūsu

stājās laukumā pie Brīvības

ikgadējā

pieminekļa, lai izmēģinātu

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju

kopējo repertuāru, ar kuru

orķestru Kurzemes un Zemgales

priecēt skatītājus pēc skates.

novada skate, kurā šogad gan

Nodefilējot

orķestru

orķestrantiem, notika pūteju

skolā

gada

1.martā

norisinājās

priekšnesumos,

gan

defilē priekšnesumos triumfēja

orķestru

visiem
koncerts

„Ziedi

mūsu skolas orķestris! Par šiem rezultātiem sakām

Latvijai!”, kurā piedalījās visi defilē finālskates

lielu paldies Līgai un Agrim Celmiem!

dalībnieki. Pēc koncerta paziņoja rezultātus

***

finālskatei - Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju

Savukārt 10.martā mēs tikāmies Tukuma

orķestris „Rota” ieguva 45.5 punktus no 50! un

kultūras namā, spēlējot savu repertuāru, lai varētu

1.pakāpes diplomu ar izcilību! Tiesa, mazliet

piedalīties Vispārējos latviešu dziesmu svētkos.

atpalikām no Alūksnes pūtēju orķestra, kuri

Tukumā ieguvām 3. vietu un, protams, tikām uz

ieguva 48 punktus. Urrā „Rotai”!

dziesmu svētkiem! :)

Vislielāko paldies sakām mūsu horeogrāfei

***

Siārai Vīgantei un Agrim Celmam, kurš mūs

Aizvadītajā nedēļas nogalē mūsu valsts

mudināja iet uz mēģinājumiem un censties

svētkos 4. maijā, mūsu skolas orķestris piedalījās

sasniegt labākos rezultātus!

ikgadējā notikumā - defilē finālskate pie Brīvības

pieminekļa! Atbraucot uz Rīgu, vispirms orķestri

Teātra festivāls "Rotācija"
Vai jūs zinājāt, ka aizvadītājās brīvdienās

Mūsu

skolu

festivālā

pārstāvēja

komanda

kultūras namā „Rota” norisinājās radošais jauniešu

„Kāmīši” – Lauma Niedrīte, Jana Niedrīte, Estere Ērgle,

festivāls „Rotācija”? Un vai jūs zinājāt, ka šajā

Elīna Sitņikova ,Sabīne Trumsiņa un Artūrs Ramza.

festivālā piedalījās arī komanda no mūsu skolas?
Jā, tā tik tiešām bija! Šajās dienās 30 aktīvi
jaunieši no 4 dažādām skolām tikās, lai sacenstos

par teatrālākās skolas titulu. Mēs gājām uz

Festivāla noslēgumā mums bija jārāda iestudēti
skeči/etīdes, kuras komandām bija jāsagatavo noteiktā
laikā.

Lai gan teatrālākās skolas titulu neieguvām un

meistarklasēm pie 5 teātra profesionāļiem, pie mūsu

ceļojošo

rotācijas

balvu

ieguva

Jelgavas

Valsts

„guru”, kuri mums iemācīja visdažādākās lietas,

ģimnāzijas komanda „Vafeļu virpulis”, mēs priecājamies

sākot ar kustību, ritmu, improvizāciju, beidzot ar

par viņiem, bet nākamgad tas kauss būs mūsu skolā!

aktiermeistarību!
Sabīne Trumsiņa 11.b klase

Ekskursija uz „PURE chocolate” un Džūkstes pasaku muzeju
Aukstajā 19. marta rītā 5. b, 5. c, kā arī

šokolādes konfekti ar pildījumu. Pēc ekskursijas mums

dažas meitenes no 6. b devās ekskursijā uz šokolādes

bija

iespēja

iegādāties

„PURE

trifeļu ražotni „PURE chocolate”.

izstrādājumus par lētākām cenām.

chocolate”

Ceļā uz nelielo pilsētiņu Pūri, kurā atrodas

Ceļā uz Džūkstes pasaku muzeju mēs

vismaz 5 ražotnes, mēs pavadījām pusotru stundu.

pavadījām pusstundu. Arī šeit mūs sagaidīja gide, kura

Pašā ražotnē mūs sagaidīja laipna gide, ar kuras

mums pavēstīja, ka muzeja ēka ir Anša Lerha –

palīdzību mēs varējām uzzināt interesantus faktus par

Puškaiša mājas un darbavieta.

„PURE chocolate”. Mēs uzzinājām, ka „PURE

Mēs uzzinājām daudz interesanta

chocolate” neražo šokolādi, bet viņiem šokolādi

par Ansi Lerhi – Puškaiti, kas

importē no Beļģijas. Vēl interesanti bija tas, ka īstā

bija ne vien skolotājs, bet arī

šokolādē ir jābūt tikai 4 sastāvdaļām: kakao pulverim,

latviešu tautas pasaku vācējs.

kakao sviestam, cukuram un sojas leticīnam. Gide

A.Lerhis – Puškaitis bija izveidojis 7 pasaku sējumus,

mums parādīja nesen izveidoto trifeļu muzeju. Muzejs

turklāt katrs sējums tika izdots pa daļām. Visus

ir samērā neliels, bet tajā var daudz

ekskursantus sadalīja divās daļās, lai pārmaiņus varētu

uzzināt par ražotnes trifelēm. Pēc tam

noskatīties multfilmu par Kurbadu un minēt mīklas par

mēs skatījāmies interesantu filmiņu par

putniem.

šokolādes ceļu no kakao koka līdz

Ekskursija

trifelei. Pēcāk mums bija iespēja pašiem
pagatavot

brīnišķīgu

un

bija

ļoti

jauka,

un

visiem

ekskursijas dalībniekiem tā patika. Man personīgi arī.

garšīgu

Marta Kozļenoka 5. b

Aerobikas konkurss
Mūsu klase darbu aerobikas konkursam

Stundu

pirms

konkursa

sākuma

mēs

uzsāka jau krietnu laiku pirms konkursa. Mums bija

uzvilkām tērpus un steidzāmies uz Zemgales

ļoti daudz ideju, kāda būs mūsu sportiskā

Olimpisko

priekšnesuma mūzika. Bija tik daudz versiju, ka

priekšnesumu. Konkurss bija ļoti interesants, jo

nevarējām izlemt, kura būs tā piemērotākā, tāpēc

visas klases bija cītīgi gatavojušās un priekšnesumi

mūziku izvēlējās mūsu jaukā skolotāja.

bija ļoti aizraujoši.

Pēc neilga laika tika sagatavots muzikālais

Centru,

kur

mēs

izmēģinājām

Aerobikas konkursa rezultāti :

pavadījums mūsu priekšnesumam. Kad tas bija

1.vieta: 5.b; 8.b; 12.a klase.

izdarīts, tad ķērāmies pie kustībām. Sākumā

2.vieta: 6.b; 9.b; 10.a klase.

kustības atcerēties bija grūti, bet pēc cītīgiem

3.vieta: 5.a; 9.c; 12.b klase.

treniņiem sākām tās iegaumēt.

Atzinība: 5.c; 6.a; 6.c; 7.b; 7.c; 8.c; 9.a; 11.b

Tuvojās

aerobikas

konkurss.

Tā

kā

priekšnesums īsti vēl nebija gatavs, nācās nākt uz
skolu arī pavasara brīvlaikā, tad vienojāmies par
tērpiem un frizūrām.
Beidzot bija pienākusi ilgi gaidītā aerobikas

klase.
Pēc konkursa mēs devāmies uz klasi, lai
nogaršotu mūsu iegūto balvu: kliņģeri.
Paldies sporta skolotājiem, kuri šo pasākumu
organizēja!

konkursa diena, katrs no mums sajuta nelielu

satraukumu.

Marta Kļavkalne, Sabīne Šurna 5.b klase

ES Mūžizglītības programmas
Comenius apakšprogrammas
Divpusējās partnerības projekts
„Studēt vai strādāt? Palikt vai aizbraukt?”
Līguma nr. 2012-1-LV1-COM07-034971

ES Mūžizglītības programmas Comenius projekts „Studēt vai strādāt? Palikt vai aizbraukt?”

Ciemiņi no Rumānijas
ES Mūžizglītības programmas Comenius
apakšprogrammas Divpusējās partnerības projekta
„Studēt vai strādāt? Palikt vai aizbraukt?” ietvaros
pie mums, 10.a. klases, ieradās viesi no Rumānijas.
Šo lielo notikumu mūsu klase nepacietīgi
gaidīja jau no mācību gada sākuma. Mēs bijām
priecīgi par atbildību, kas mums tika uzticēta,
uzņemot rumāņu skolēnus. Gaidītais datums pienāca
nemanāmi. 14.aprīļa rītā mēs patīkami satraukti
sagaidījām savus ciemiņus. Šo 10 dienu laikā gan
mūsu, gan rumāņu skolēnu programmās bija daudz
interesantu nodarbju, tai skaitā dažādas radošās
darbnīcas un ekskursijas. Tā nu mēs entuziasma,
cerību un pozitīvisma pilni sākām mūsu jauno
nedēļu.
Pirmdienas rīts... Pirmais rīts kopā ar
jauniegūtajiem, bet vēl neiepazītajiem draugiem.
Pirmā stunda mūsu klasei bija mūzika pie skolotāja
A. Celma, bet Sintija un Estere iepazīstināja
rumāņus ar skolu. Pēc tam viesi tikās ar skolas
direktoru Agri Celmu, šī tikšanās Artūram un
Danielam bija angļu valodas zināšanu pārbaude, jo
viņi tulkoja direktora runu. Direktors iepazīstināja
mūsu viesus ar skolas vēsturi un novēlēja mums

visiem kopā pavadīt 10 interesantas dienas gan
strādājot, gan atpūšoties.
Tad sekoja pasākums - ledus laušanas
aktivitātes. Sākumā sadalījāmies pa pāriem, tad
pavisam īsā laika sprīdī mums bija jāiegūst pēc
iespējas plašāka informācija vienam par otru. Pēc
tam pāri iepazīstināja viens ar otru pārējos projekta
dalībniekus. Mēs iepazinām mūsu jaunos draugus

un uzzinājām šo to jaunu par dažiem mūsu
klasesbiedriem.
Pirms mēs kopā ar rumāņu skolēniem
devāmies uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti,
viesiem bija pusdienas mūsu skolas ēdnīcā. Tās
viņiem ļoti garšoja, jo mūsu ēdieni esot līdzīgi viņu

ēdieniem. Rumāņu skolēni stāstīja, ka viņu skolā
neesot ēdnīcas, kurā var iegādāties siltas pusdienas.
Latvijas Lauksaimniecības universitātē mūs
sagaidīja Agris Dobrovoļskis, kurš iepazīstināja ar

studiju iespējām LU un ar Erasmus programmu.
Mums bija iespēja uzzināt interesantus faktus par
Jelgavas pils vēsturi un aplūkot pils kapenes.
Kad mēs atgriezāmies skolā, rumāņu skolotājas
novadīja interesantu pasākumu- komandu veidošanas
spēles. Visi sadalījās komandās un centās pēc iespējas
labāk iepazīt viens otru.
Otrdienas rīts sākās ar pirmo latviešu valodas
stundu rumāņiem, kurā viesi apguva latviešu valodas
alfabētu, tā izrunu, kā arī dažas frāzes latviešu valodā.
Pēc šīs nodarbības mēs dzirdējām, ka rumāņu skolēni
jau teica „paldies” un „lūdzu” latviešu valodā.
Otrā stundā rumāņi mazās grupiņās devās pie

9.-12. klasēm, lai iepazīstinātu skolēnus ar Rumāniju,
savu pilsētu Baia Mare, skolu un Rumānijas izglītības
sistēmu.
Tad mēs devāmies uz pilsētas centru - uz
Jelgavas Trīsvienības Torni, kur nedaudz pastāstīja
par torņa (agrāk baznīcas) vēsturi, par pilsētas vēsturi
un ievērojamiem jelgavniekiem. Pēc ekskursijas visi

varēja pārbaudīt savas spējas testā, kuru rumāņi
izpildīja un saņēma diplomu. Kad mēs bijām pašā
torņa virsotnē, visi meklēja savas mītnes Jelgavā.
Kad atgriezāmies skolā, mēs prezentējām
rumāņu skolēniem informāciju par Latvijas izglītības
sistēmu, bet tad sadalījāmies sešās grupās un
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Ciemiņi no Rumānijas
Šī diena mums noslēdzās ar sporta spēlēm. Mēs
spēlējām volejbolu, tautas bumbu un, protams, arī
futbolu. Volejbols Rumānijā nav populārs, tur visi spēlē
futbolu. Tautas bumbas noteikumus mums bija viegli
izskaidrot, jo arī viņiem ir līdzīga spēle. Kā jau sportā
nereti gadās – uzvarēja draudzība.

Trešdien no rīta devāmies uz Siguldu.
Autobusā gāja ļoti jautri, jo tur skanēja rumāņu
dziesmas un daudzi dziedāja līdz. Siguldā devāmies
ekskursijā uz bobsleja trasi. Lielākā daļa rumāņu
skolēnu ko tādu redzēja pirmo reizi. Žēl, ka nevarējām
visi kopā noskriet lejā pa trasi, jo uz tās vēl nebija
nokusis ledus un skriet būtu bijis bīstami.

Pēc tam mēs braucām ar gaisa vagoniņu, kas
rumāņiem arī bija kas jauns. Daži skolēni nebrauca ar
vagoniņu, jo tiem bija bail. Pēc brauciena ar gaisa
tramvaju, mēs visi kopā ar kājām gājām uz Gūtmaņa
alu, kur skolotāja mums stāstīja mīlas stāstu par
Turaidas Rozi. Viesiem interesanta šķita jauno pāru
tradīcija - nolikt ziedus alā.

Pēc Gūtmaņa alas gājām uz Turaidas pili, kur
drosmīgākie kāpa augšā tornī, lai apskatītu Siguldu no
augšas. Mēs apskatījām muzeju, kas atrodas Turaidas
pilī, arī Dainu dārzu.
Skolā mūs sagaidīja burvīgās kora „Spīgo”
meitenes tautas tērpos, kuras sniedza koncertu, izpildot
dziesmas no Dziesmusvētku repertuāra. Viesiem
koncerts ļoti patika.
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turpinājums

Ceturtdienas rīts iesākās ar latviešu valodas
stundu, bet pēc tam rumāņi kopā ar grupiņu latviešu
skolēnu un skolotāju devās uz Rīgu - apskatīt Vecrīgu.
Rumāņi apskatīja Vecrīgu, kā arī bija Pētera baznīcā, kur
devās arī uz torni, lai apskatītu Vecrīgu no augšas. Šīs
ekskursijas laikā mēs apskatījām vēl Brīvības pieminekli,
Pulvertorni un Rīgas pili. Pēc ekskursijas rumāņi devās
uz Lido. Ap plkst. 18.30 mēs visi atgriezāmies Jelgavā.
Piektdiena atkal sākās ar latviešu valodas
nodarbību, bet vēlāk norisinājās konference, kurā mēs
iepazināmies viens ar otra prezentācijām par tēmu
„Mācīties vai strādāt. Palikt vai aizbraukt?” Mēs
diskutējām par aptaujas rezultātiem, salīdzinājām abu
valstu skolēnu viedokļus un analizējām tos.
Interesanti bija veidot kolāžas - latviešu un
rumāņu emigrantu portretus. Mēs strādājām jauktās
grupās un šis darbiņš mums visiem patika. Pēc tam mēs
prezentējām savu paveikto darbu pārējām grupām.

Dienas otrajā pusē kopā ar mūsu viesiem
devāmies apskatīt Jūrmalu. Staigājām pa garo Jomas ielu.
Kā arī visbeidzot nonācām pie jūrmalas aukstajām
smiltīm. Viesi bija sajūsmā par mūsu jūrmalu, jo viņu
dzimtenē pastaigāties gar jūru sanākot ļoti reti. Pēc
atpūtas jūras krastā devāmies mājup, lai gatavotos vakara
noslēguma ballītei, kurā atzīmējām trīs klasesbiedru
jubilejas. Šis vakars ļāva vienam otru iepazīt vēl tuvāk.
Atpūtāmies un izdejojāmies līdz rīta gaismai!

Sestdien no rīta
piedalījāmies dažās
„pamošanās” aktivitātēs, kā arī rakstījām pateicības
vēstules skolotājām. Gan rumāņi, gan mēs rakstījām
divas vēstules: vienu skolotājai I. Drēskai, kas ir visa
projekta koordinatore, un skolotājai D. Chinde, kas
koordinē projektu rumāņu pusē.
Vēlāk devāmies ekskursijā uz Tērvetes dabas
parku. Ekskursija sākās ar prezentāciju par Tērvetes
dabas parku un mežsaimniecību, tad devāmies tālāk ar
bānīti. Mēs braucām uz Rūķīšu mežu, kuru iepazinām un
apskatījām gida pavadībā. Pēc garas pastaigas gājām uz
piknika vietu, kur cepām un ēdām desiņas. Pēc
pusdienām devāmies uz rotaļu laukumu, kurā
izstaigājāmies un izskraidījāmies, bet atpakaļceļā
apskatījām vēl raganu silu.
Svētdienu rumāņu studenti pavadīja ar savām
viesģimenēm.
Turpinājums 12.lapā
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Ciemiņi no Rumānijas
Pirmdien mums bija sporta stunda pie
skolotāja Uģa Ozola. Tā kā rumāņiem ļoti patīk
spēlēt futbolu un lielākoties visi, kas atbrauca pie
mums ir futbolisti, mēs sarīkojām futbola spēli (RO
pret LV) ZOC sporta laukumā. Spēle bija saspringta,
taču tajā pašā laikā draudzīga. Viss beidzās ar to, ka
rumāņi uzvarēju mūsu puišus ar rezultātu 7:5. Mūsu
ciemiņi bija nudien priecīgi, taču jāpiemin tas, ka
mums komandā bija tikai viens cilvēks, kas nopietni
nodarbojas ar futbolu. Tāpēc var teikt, ka mēs ļoti
labi nospēlējām.

Pēc sporta stundas mēs devāmies uz
Rundāles pili. Pa ceļam mūsu ciemiņi dziedāja
rumāņu dziesmas, kuras mums ļoti iepatikās. Daži
tās vēl aizvien klausās. Aplūkojuši krāšņo Rundāles
pili, mēs devāmies apskatīt Bauskas pili.
Otrdiena sākās ar latviešu valodas stundu,
kurā mūsu rumāņu viesi spēlēja spēles latviešu
valodā.
Pēc tam mēs devāmies uz Ziemassvētku
kaujas vietām un muzeju Valgundes pagasta
„Mangaļos”. Tur mūs sagaidīja Latvijas Kara
muzeja gids ģērbies Pirmā pasaules kara karavīra
drēbēs. Viņš mums pastāstīja par šīm kaujām,
iepazīstināja ar muzeja materiāliem. Mēs redzējām
atjaunotās vācu karavīru blindāžas un ierakumus.
Mums bija iespēja iejusties tā laika karavīru lomā,
jo piedalījāmies dažādās spēlēs, kurās tika imitēti
kaujas uzdevumi. Tālāk mūsu ceļš veda uz
Ložmetējkalna skatu torni.

„Lāči” – maizes ceptuve bija nākamā
vieta ,ko mēs apskatījām. Tur mums bija iespēja
ieskatīties maizes cepšanas procesā un uzzināt
daudzus interesantus faktus par „Lāču” maizi.
Varējām ne tikai degustēt dažādas maizes šķirnes,
bet arī paši iejusties maiznieka amatā, izgatavojot
maizi un ieliekot to lielajā krāsnī, kuras temperatūra
ir 200 grādi.
Rumāņu
skolēnu
viesošanās
laikā
skolēniem un arī viņu skolotājām tika rīkotas
vairākas ekskursijas gan ārpus Jelgavas, gan

turpinājums

Jelgavā. Brīvajā laikā rumāņu viesi iepazina
Jelgavu arī kopā ar viesģimenēm un skolēniem no
Latvijas. 24. aprīlī viesiem no Rumānijas Anna un
Edvīns bija sagatavojuši spēli „Vai tu pazīsti
Jelgavu?”. Spēles mērķis bija uzzināt, cik labi
mūsu ārzemju draugi ir iepazinušui Jelgavu.
Skolēni tika sadalīti piecās grupās, un viņu
uzdevums bija atrast piecus objektus, kuri bija
norādīti darba lapās, atbildēt uz jautājumiem par
tiem, nofotografēties pie objekta un norādīt laiku,
kad objekts apmeklēts. Skolēniem tika dotas 2,5
stundas laika, lai izpildītu darba lapas, un atgrieztu
tās atpakaļ skolotājam, kas reģistrēja rezultātus.
Protams, neiztika arī bez balvām. Rumāņu
draugiem šī spēle bija kas jauns, un viņi atzina, ka
šādi orientēties pilsētā bija aizraujoši. Viesi
nenoliedza, ka lūguši palīdzību arī vietējiem
iedzīvotājiem, kas bijuši ļoti atsaucīgi. Rumāņu
skolēni arī atzina, ka ar uzdevumiem tikt galā
palīdzēja arī jau iegūtās zināšanas ekskursiju laikā.
Pēc aktīvas dienas nāca pelnīta atpūta, un neliels
draudzības vakars skolas aktu zālē, jo
partnerskolēnu
ceļojumam
bija
pienācis
noslēgums. Noskatījāmies Ralfa izveidoto filmu
par mūsu kopīgi pavadīto laiku. Draudzības vakarā
visi projekta dalībnieki piedalījās aktīvās spēlēs,

kā arī nedaudz panašķējās.
Par kopā pavadīto laiku saglabājušās tikai
pozitīvas emocijas un skaistas atmiņas. Šis
notikums uz dažām dienām mūsu dzīvēm piešķīra
spilgtāku krāsu un lielāku jautrību. Projekts mums
ļāva uzzināt daudz jauna gan par rumāņiem, gan
par sevi. Mēs iemācījāmies lauzt stereotipus, jo no
sākuma mums bija pašiem savi priekšstati par
Rumāniju un rumāņiem, bet šī pasākuma beigās
mēs apjautām, ka daudzi no tiem ir bijuši kļūdaini.
Mūsu viesi no Rumānijas bija ļoti jauki, draudzīgi
un sirsnīgi.
Mēs sakām lielu paldies visiem
skolotājiem par jūsu pacietību un darbu, ko
ieguldījāt, veidojot programmu 10 aizvadītajām
dienām. Paldies par jūsu ieguldīto darbu un rūpēm,
lai viesi no Rumānijas tiktu iepazīstināti ar
Latviju, kā arī izklaidēti un vienkārši labi pavadītu
laiku. Paldies! Bet mēs, 10.a klases skolēni, ar
lielu nepacietību gaidām, kad paši varēsim doties
aizraujošā ceļojumā uz Rumāniju, kas nemaz nav
aiz kalniem.

