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Mūsu uzvara konkursā “Mēs varam labāk’’
Pagājušajā mācību gadā E-klase visiem
Latvijas skolēniem rīkoja konkursu ‘’Mēs varam
labāk’’. Konkurss tika veidots ar mērķi noskaidrot, kura klase (savā vecuma grupā) spēj pacelt
klases vidējo atzīmi visaugstāk, salīdzinot pirmā
semestra un otrā semestra klases vidējo atzīmi.
Un tā bija pienākušas mācību gada beigas, kad mūsu klases audzinātāja saņēma telefona zvanu, kas vēstīja, ka mēs 7.b klase esam uzvarējuši konkursā ‘’Mēs varam labāk’’. Skolotāja bija ļoti pārsteigta un steidzās to paziņot
mums. Mums, protams, šķita, ka viņa joko, bet
tad sapratām, ka patiešām esam uzvarējuši un ka
jādodas pakaļ balvām.
Tā nu mēs 15.jūnija rītā, skaisti sapucējušies un labā noskaņojumā, devāmies uz Rīgu pakaļ savai lielajai balvai. Vēl paceļam uztraukdamies, ka konkursa rīkotāji būs kļūdījušies un
kaut ko sajaukuši. Izkāpjot no vilciena, taisnā
ceļā devāmies uz kino „Citadele’’, kur jau bija
sapulcējušies daudzi citi Latvijas skolēni, šī konkursa laureāti. Tad mēs visi gājām uz zāli, kur
arī notika apbalvošana. Pirms pašas ceremonijas
uz ekrāna rādīja video, kā klases gatavojušās, kā
mudinājuši klasesbiedrus neslinkot, bet mācīties,
lai gūtu panākumus konkursā. Citas klases bija
pat zīmējušas diagrammas.
Mēs, kā klase, nekad neesam bijuši tie
gudrākie, izcilākie, bet brīnumi notiek, un mēs
bijām labākā klase starp visām septītajām klasēm Latvijā. Šī konkursa rīkotāji mums sagādāja
vairākas balvas. Visi kopā skatījāmies multfilmu
‘’Madagaskara 3’’, tā bija ļoti jauka un smieklīga. Bet tas nebija viss. Katrai klasei tika kāda
īpaša balva. Mums tas bija karagājiens uz
‘’Livonijas ordeņa pili’’. No sākuma gan bijām
ļoti apbēdināti, jo citām klasēm tika kartings vai
biļetes uz festivālu ‘’Pestivāls’’, bet beigās bijām ļoti priecīgi, ka mums bija tieši šī balva.

Pagāja vasara un mēs jau esam iestūrējuši 8. klasē. Tā nu mēs septembra beigās izmantojām savu godam nopelnīto dāvanu. Bija
dzestrs septembra rīts, mēs visi sakāpām autobusā un devāmies ceļā. Ceļš nebija garš, bija
jābrauc tikai līdz Siguldai. Mēs zinājām tikai,
to, ka mēs dosimies pārgājienā, un, protams,
nebijām gatavi īstam viduslaiku karagājienam.
Visi smaidīgi devāmies pie mūsu pārgājiena
vadītājiem. Viņi mūs sagaidīja Satezeles pilskalnā, kur iepazīstināja mūs ar vēsturi un izdalīja mūsu bruņu ekipējumu. Katram tika iedots
šķēps, ar kuru mūs apmācīja rīkoties, iet uzbrukumā. Mums bija arī viens „kara vadonis’’, kuram tika iedots zobens un bruņu cepure. Tad
mēs devāmies ceļā.

Ceļš bija 7 km garš un grūts. Gājām
diezgan ātrā tempā, bez apstājas. Tā kā nebijām
apģērbušies atbilstoši šim ekstrēmajam pārgājienam, ceļš šķita ļoti grūts, kājas ātri palika
slapjas, paši bijām noguruši jau pēc pirmajiem
kilometriem. Tas viss bija ļoti ekstrēmi, mēs
sajutāmies kā īsti viduslaiku cilvēki. Mēs gājām
pa brikšņiem, cīnījāmies ar koku zariem, rāpāmies pāri kokiem, lēcām pāri upītēm, mīcījāmies pa māliem, smiltīm un ļoti daudz dubļiem.
Dažreiz šķita – viens nepareizs solis un tu tūlīt
ieriposi Gaujā. Tad, kad bijām nokļuvuši galapunktā, proti, Siguldas pilī, mēs bijām laimīgi,
ka esam galā, jo pārgājiens bija grūti pārvarams. Mēs visi bijām netīri, bet laimīgi, ka tikām pie ūdens. Pēc mazas atpūtas devāmies izstaigāt Siguldas pili, kura ir ļoti skaisti atjaunota. Kad bijām jau nonākuši autobusā, secinājām, ka šī bija ļoti jauka ekskursija. Mēs patiešām esam stipra klase!
Sallija Kļavkalne,
Anastasija Hrustaļova 8.b
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Workcamp Rīga-Kalnciems 2012
Šajā vasarā no 25.jūlija līdz
8.augustam es biju vācu valodas nometnē. Šī
bija darba nometne, jo kopām Pirmā pasaules
kara upuru kapa piemiņas vietas. Taču tā bija
tikai viena daļa no visa mana lielā vasaras
piedzīvojuma.

Šajā nometnē bijām gan latvieši, gan
vācieši. Valodas barjeru nejutām, pat varētu
teikt, ka tādas nebija. Sarunājāmies pamatā
angļu valodā, bet vācieši mums palīdzēja apgūt vācu valodu, kā arī mēs vāciešiem iemācījām latviešu valodas pamatus. Jau otrajā
dienā visi bijām kā ļoti tuvi draugi, it kā pazītu viens otru sen. Nometnes vadītāji par to
bija pat pārsteigti.
Nometnes vadītāji tiešām bija ļoti sirsnīgi un atsaucīgi cilvēki, bijām kā viena liela ģimene.

draudzības vakars, kas šogad bija arī
20.jubilejs vakars.
Mums arī sanāca piedalīties kādas filmas uzņemšanā. Lai gan mēs tur parādīsimies aptuveni 2-3 minūtes, tas nemaina faktu, ka mēs tur būsim. Filmēšanas grupa bija
kopā ar mums visu dienu, tāpēc šajā dienā
visi bijām nedaudz satraukti. Taču vēlāk jau
satuvinājāmies ar operatoriem un kļuvām atraisītāki.

Tā kā iepazinos ar ļoti daudz jauniem
cilvēkiem, šī bija mana labākā vasaras daļa.
Vēl aizvien uzturu kontaktus ar latviešu
draugiem un dažiem vācu draugiem. Rakstām viens otram vēstules facebook’ā, un tādējādi turpinu uzlabot savas svešvalodu zināšanas. Vāciešiem Latvija ir tā iepatikusies, ka
Ziemassvētku brīvdienās viņi brauks ciemos,
tā kā iespējams sanāks viņus visus vēlreiz
satikt, man par to būtu milzīgs prieks.
Vienīgā nepatīkamā daļa visā nometnē
bija pēdējais rīts, kad visiem bija jādodas
prom. Asaras lija, apkārt tik bija dzirdams – i
will miss you (tu man pietrūksi). Šī visa atvadīšanās ilga aptuveni stundu, jo neviens
nespēja šķirties. Bijām tik ļoti sadraudzējušies, ka likās pat nepareizi, ka jādodas katram uz savu pusi.

Katru dienu mums bija noteikts dienas
plāns, ar ko mūs iepazīstināja iepriekšējā vakarā. Parasti cēlāmies diezgan agri, ap pus
septiņiem, taču tas nebija šķērslis, lai visi būtu smaidīgi un pilni ar pozitīvām emocijām.
Devāmies arī vairākās ekskursijās, piemēram, uz Cēsīm, Siguldu, Rīgu, Jūrmalu u.c.
Bijām arī „Lāču” maizes darbnīcā, kur vācie-

Man vēl joprojām telefonā stāv
daudz bildes no nometnes. Šīs atmiņas nekad
neizzudīs, jo tik daudz pozitīvu emociju nekad vēl nebiju saņēmusi. Ar nometni esmu
ļoti apmierināta, labprāt piedalītos tādā vēlreiz, ja būtu iespējams. Taču domāju, ka tik
laba kompānija kā mums, diez vai kādreiz
vēl būs!
Anete Ļaksa 9.c
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Miķeļdienas tirdziņš
26. septembrī Jelgavas 4. vidusskolas
pagalmā notika ikgadējais Miķeļdienas tirdziņš, kur klātesošie varēja nopirkt sākumskolas skolēnu mājās gatavotus produktus.
Miķeļdienas tirdziņā bija iespējams iegādāties visu, ko vien sirds kāro. Tur varēja nobaudīt mājās ceptus kēksiņus, kā arī pašaudzētus augļus, dārzeņus un citas rudens veltes. Tirdziņā mūs priecēja rudens rūķi, kuri
veda klātesošos interesantās rotaļās, kā arī
aicināja piedalīties dažādu mīklu risināšanā.
Visa nopelnītā nauda tika ziedota dažādiem
labiem mērķiem.

Šajā pasākumā apbalvoja bērnus, kuri
piedalījās konkursā un atnesa savas kompozīcijas.
Miķeļdienas tirdziņš ir kļuvis par vienu
no jaukākajām mūsu skolas tradīcijām, tāpēc cerēsim, ka arī nākamgad mēs visi varēsim priecēt acis par skolēnu sagatavotajiem
darbiņiem un kārumiem.
Elīna Sargune 9.c

Konkurss „Mēs - bērnu drošībai!”
Trešdien 26.septembrī Jelgavas 3. pamatskolas sporta laukumā notika konkurss „Mēs
– bērnu drošībai Jelgavā!” Konkursā piedalījās 6. klases no visām Jelgavas skolām. Jelgavas 4.vidusskolu pārstāvējām mēs, - 6.b
klase.
Pirmais uzdevums bija par ugunsdrošību.
Pēc uzdevuma veikšanas klasei bija iespēja
aplūkot ugunsdzēsēju mašīnu (ugunsdzēsējs
mums nodemonstrēja arī tērpu). Pēc tam mēs
varējām arī aplūkot gan pašvaldības, gan ceļu policijas mašīnas. Mums, protams, bija jāveic dažādi uzdevumi, piemēram, jāatbild uz
jautājumiem par ceļu satiksmes noteikumiem, jārisina krustvārdu mīklas par elektro-

drošību, jāsniedz pirmā palīdzība (iestudētā
situācijā).
Pēc uzdevumu veikšanas bija apbalvošana. Viszinošākie izrādījāmies mēs - Jelgavas
4. vidusskola! Otro vietu ieguva Jelgavas 4.
pamatskola, savukārt trešo vietu ieguva 5.
vidusskola.
Par uzvaru mums bija ne tikai liels jo
liels prieks, bet arī balva - ekskursija ar gidu
pa Jelgavu. Katrai komandai tika pasniegts
arī gards kliņģeris, kuru mēs, apsēžoties uz
soliņa, kāri notiesājām!
Emīlija Helēna Pavlovska,
Liliāna Flandere 6.b klase
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Skolotāju diena
28. septembrī Jelgavas 4.vidusskolā norisinājās skolotāju diena, kuras tēma šogad bija
"Rudens olimpiskās spēles". Katra mācību
priekšmeta skolotājām bija noteikts ģērbšanās
stils- peldētājas, trīssoļlēcējas, bokseres u.c. No
rīta katra skolotāja saņēma medaļu, kā arī skolotāju istaba tika pārvērsta sporta zālē.

Svinīgajā pasākumā tika godinātas skolotājas, kurām šogad ir svarīgas jubilejas.
Nozīmīgās dzīves jubilejās tika sveiktas skolotājas Sarmīte Sprūde, Ritma Tautere, Ilga
rūbe, Skaidrīte Uvena un Skaidrīte Kaklautiņa. Darba svētkos tika sveikta Liena Celma,
Ivita Steķe, Zaiga Šteina un Ruta Grubinska.

Vēlāk gājām uz Zemgales Olimpisko centru piedalīties Vislatvijas Olimpiskajā vingrošanā. Pēc tam, kad bijām visi kopā izvingrojušies,
atgriezāmies skolā, lai varētu doties uz Skolotāju
dienas svinīgo pasākumu.

Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un piepildīts ar pozitīvām emocijām. Uzstājās gan
koris “Spīgo”, gan mūsu “Vīru ansamblis”.
Tika pasniegtas arī Pūces balvas, kas skolotajām sagādāja ļoti lielu prieku. Cerams, ka arī
nākamgad izvērtīsies tikpat laba, ja ne pat labākā, Skolotāju diena!
Anete Ļaksa 9.c klase

bil
Skolotāju diena

dēs
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„Bērnu žūrijas” starts
Savas dzīves krellēs varam ievērt vēl vienu pērlīti- šī gada vasaru. Katram tā ir pavisam citāda, vienam- kā sārta zemeņoga, citam- kā melna mellene, varbūt vēl kādam gluda kā jūras olis. Ar pilnu skolas somu rokās ir atnācis rudens. Starp mācību grāmatām
un burtnīcām vīd apaļi āboli
un bumbieri, smaržo pēc
plūmēm, un no somas izspraucies ārā arī „Bērnu žūrijas” grāmatas stūris.
Heisā hopsā! Paziņojam,
ka Jelgavas 4. vidusskolas
bibliotēka dod startu ”Bērnu,
Jauniešu un Vecāku žūrijas
2012” lasīšanas maratonam!!!! Jā, jā, šajā gadā lasīšanas gargabalu
kopā ar bērniem veiks arī vecāki. Tā kā tikai
uz priekšu visi kopā!
„Bērnu žūrijas” šajā gadā lasāmo grāmatu kolekciju var apskatīties mūsu bloga labajā stūrī un, protams, arī bibliotēkā. 17.09.28.09. bibliotēka pie sevis aicina 1.-2. un 3.4. klašu grupas.

1.-2. klases iepazīsies ar jautrajiem pelēniem no E.Gulbes un L. Lošinas grāmatas
„Koko un Riko”. Grāmata būs jālasa īpaši
čakli, jo jau oktobra sākumā pie mums ciemosies grāmatas autore. Novembrī bibliotēka noorganizējusi tikšanos ar U.Ausekli un
V.Rūmnieku, tādēļ 3.-4. klases bibliotēkā pirmo kopā
lasīs U.Ausekļa grāmatu
„Zīlītes pīlītes pūš”. No
V.Rūmnieka darbiem „Bērnu
žūrijā” šajā gadā iekļauta
grāmata „Atnācēji”, ko lasīs
5.-7. klašu skolēni. Gada pēdējā mēnesī lasītāji varēs
tikties ar „ Ežuļa peldriņķa”
un daudzu citu jauko bērnu grāmatu autori
M.Cielēnu un mākslinieci Irēnu lūsi.
Lai mums visiem pietiek izturības un
spēka lasīšanas maratonam, jo tas būs gana
raibs, interesants un pārsteigumiem bagāts!
Baiba un Inta

Skolēnu padomes jaunumi
Skolēnu padome pagājušajā mācību gadā aizsāka jaunas skolas tradīcijas, piemēram, skolas jubilejas nedēļu. Arī šogad mēs, skolēnu padome,
gribam turpināt aizsāktās tradīcijas, kā arī vēlamies uzsākt dažas jaunas.
Mēs ar prieku skolēniem padarītu krāšņāku un interesantāku skolas dzīvi.
Skolēnu padome ir sākusi arī aktīvāk popularizēt sevi interneta sociālajos portālos, jo tā ir ērta iespēja komunicēt ar skolēniem un uzzināt viņu domas un idejas par pasākumiem un notikumiem skolā. Mēs būsim
priecīgi uzklausīt jūsu viedokli un idejas!
Pagājušajā mācību gadā skolēnu padomi vadīja Elizabete Pavlovska,
kura saviem amata pēctečiem uzcēla augstu latiņu. Šogad skolēnu padomi vada Vaiva Ribaka, kura no sirds vēlas strādāt un atbalstīt mūsu skolas skolēnus un skolotājus.
Vēlam visiem veiksmi šajā jaunajā mācību gadā!
Skolēnu padomes priekšsēdētāja
Vaiva Ribaka

