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100 gadu dzimšanas diena noteikti ir

nāciju, lai

dzimšanas diena, kas pelnījusi ne 1 torti un

uzgavilētu

100 svecītes, bet noteikti 100 tortes un 1 sve-

Margaritai

cīti. Esam pārliecināti, ka par to parūpējās

Stārastei, lai parādītu, ko paši iemācījušies un

mūsu pasaku burves Margaritas Stārastes mī-

lai paskatītos, ko citi šajā nedēļā ielikuši savā

ļie un tuvie cilvēki, bet mēs, Jelgavas

gudrības vācelē. Prieka bija daudz, jo netrūka

4.vidusskolas šīs nepārspējamās latviešu māk-

ne dziesmu, ne atraktīvu piedzīvojumu uz

slinieces un autores talanta cienītāji, lai godi-

skatuves, ne pārsteigumu, ne balvu un atzinī-

nātu un pateiktu paldies par viņas darbiem,

bu par labi padarītu darbu.

visu pirmo februāra nedēļu darbojāmies un

Bērni un skolotāji bija centušies gan

dzīvojām kopā ar Margaritas Stārastes pasa-

zīmējot, gan veidojot maskas, gan iestudējot

kām.

Margaritas Stārastes darbus, jo pasniedzamo
Dienas ritēja viena pēc otras pārpilnas

diplomu kaudze nebija no tam mazākajām.

ar darbiem un priekiem. Visas Jelgavas 4. vi-

Pašā svētku izskaņa zīļuki, kraukšķīši, vāverē-

dusskolas 1.-4. klases lasīja, zīmēja, līmēja,

ni, ežuļi- visi Margaritas Stārastes savējie -

krāsoja, pārvērtās un iejutās lomās. Bērni pār-

metās jautrā svētku parāde un nodziedāja

lasīja jau iemīļotās Margaritas Stārastes grā-

augstas laimes jubilārei.

matas un iepazinās ar ne tik zināmiem dar-

Lai svētki būtu godam izdevušies visus

biem, lai pēc tam droši ķertos pie otas un zī-

lasītājus vēl priecēja grāmatnīcas "Zvaigzne

muļiem, lai attēlotu visus brīnumainos piedzī-

ABC" grāmatu galds ar pavisam draudzīgam

vojumus. Paši labākie darbi (un tādu nav maz)

cenām.

šobrīd priecē visus skolēnus un skolotājus

Paldies visiem, kas iesaistījās Margari-

jaunā korpusa 2. stāva gaitenī izstādē "Mūžs

tas Stārastes simtgades nedēļas tapšanā ar sa-

kā pasaka".

vām idejām, entuziasmu, atraktivitāti un prie-

Nedēļas vidū klasēs va-

ku!

rēja satikt gan Zīļuku,
gan

pintiķus,

Paldies, mīļo māksliniec, ka Tu mums

gan

esi dāvājusi sava nesavtīgā darba augļus, lai

Kraukšķīti, jo skolu bija

rotātu mūsu bērnību ar brīnumainām pasa-

pārņēmusi pārvēršanās

kām. Un vēlreiz - daudz laimes dzimšanas

un pārtapšanas spēle.

dienā!

Noslēgumā visi pulcējas
uz līksmu svētku kulmi-
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Kā jau katru gadu, arī
šogad

atzīmējām

skolas

dzimšanas dienu. No 13.17.janvārim ik dienu Skolēnu padome bija parūpējusies

par atrakcijām, kurās tika iesaistīti gan paši mazākie, gan
vidusskolēni, gan skolotāji
un direktors. Tika ieguldīts

skolēnu.
Ceturtdien turpinājām aizsāktās tradīcijas, proti, tā bija „Mājīgā diena”,
kad uz skolu nācām halātos, čībās un
pidžamās. Tieši šajā dienā bija vēro-

jama vislielākā atsaucība. Gandrīz
katrs bija pacenties un iesaistījās šajā
akcijā.
Visas nedēļas garumā norisinājās arī
twitterkonkurss, kura uzva-

milzīgs darbs, lai šī nedēļa izdotos un tiktu

rētājs ieguva 2 ielūgumus

radīta svētku sajūta ikkatram skolas apmek-

uz balli.

lētājam.

Nedēļa tiešām bija spraiga

Pirmdien skolā valdīja trīs svītru ko-

un notikumu pilna. Tika

dekss. Katrs varēja nākt treniņtērpā un jus-

pausts liels prieks un lep-

ties ērti visas dienas garumā. Norisinājās arī

nums par paveikto, taču ne-

'flashmobs', kurā aktīvi iesaistījās daudzi

izpalika arī kritika, kas,

skolēni, tādējādi ne tikai piepildot visu pirmā stāva foajē,
bet arī dejojot un kustoties
līdzi Skolēnu padomes sagatavotajam priekšnesumam.
Otrdienas

tēma

bija

„Viņš vai viņa?”. Skolēni tika
aicināti pēc pašu iniciatīvas
iejusties pretējā dzimuma tēlā. Tika rīkots konkurss,
kurā noskaidrojām veiksmīgāko tēr-

pa autoru, kurš balvā saņēma divas
kino biļetes.
Trešdien skolu pāršalca hipsteru vilnis. Rūtaini krekli, tauriņi,

protams, arī ir nepieciešama un nākotnē tikai palīdzēs veidot vēl interesantākus pasākumus, ņemot vērā skolasbiedru lieliskās idejas un vecāku un
skolotāju viedos padomus.
Tā

kā

nākamgad

Jelgavas

4.vidusskolai gaidāma apaļa jubileja,
jau tagad sākam apkopot idejas par to,
kādai tai jāizskatās, lai viss būtu nevainojami un tā paliktu neaizmirstama! Ikviens ir aicināts vērsties pie
Skolēnu padomes, lai izteiktu savas
idejas un viedokli.

štrumbanti, brilles krāsainos rāmjos
un vēl neskaitāmi aksesuāri, kas ikdienu padarīja daudz košāku, netika
žēloti, un pacenties bija liels skaits

Anete Ļaksa,
10.b klase
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Sirsnīguma tirdziņš
Jelgavas 4. vidusskolā Valen-

lielā projektā, kur tika iesaistīti

tīndienai tika veltīti vairāki pa-

daudzi skolēni un skolotāji,

sākumi. Viens no jaukākajiem

kas bija ļoti atsaucīgi un ar

bija labdarības „Sirsnīguma tir-

prieku piedalījās šajā pasāku-

dziņš”, kurā piedalījās 20 kla-

mā.

ses, 120 skolēni no 3. līdz 9.

Tirdziņā bērni un jaunieši pār-

klasei un viņu audzinātājas.

deva pašizgatavotus saldumus,

Iecere par šāda tirdziņa rīko-

rotas un Sirsniņdienai veltītas

šanu radās 9.b klasei, kuras skolēni vēlējās pār-

kartiņas. Pasākuma mērķis bija iegūt līdzekļus un

baudīt savas spējas neliela pasākuma organizēša-

ziedot tos labdarības projektam „ Mazajām sirsni-

nā. Tika nolemts rīkot labdarības tirdziņu, lai sa-

ņām Zemgalē”. Paralēli rosīgajai tirgošanai zālē,

vāktu naudu un ziedotu to cilvēkiem, kuriem tā

uz skatuves uzstājās skolas jauniešu grupa „The

tiešām ir nepieciešama. Pēc garām un nopietnām

Exception”.

pārrunām, klase izlēma iegūtos līdzekļus ziedot
Zemgales reģiona bērniem ar veselības traucēju-

Liels paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja
šo labdarības pasākumu!

miem. No parastas ideju skices, šī doma pārtapa

9.b klase

Sirsniņdienas balle
Valentīndiena - diena, kuru

lieni dejoja, dejas laikā karaļpārim pie-

gaida daudzi cilvēki, lai atzī-

vienojās arī visi pārējie.

tos kādam savās simpātijās,

Ballē spēlēja mūsu skolas lieliskā gru-

apsveiktu otru pusīti, vai

pa „The Exeption”, pūli lieliski iesildī-

vienkārši labi pavadītu dienu,

ja arī DJ Mārtiņš.

ļaujoties mazliet līksmākam un gaišākam

Visa vakara garumā bija iespējams ko-

noskaņojumam. Skolēnu padome bija parūpējusies,

pā ar draugiem fotografēties nu

lai šīs dienas noslēgumā 5. – 8. klases skolēni varētu

jau mūsu skolas tradicionālajā fo-

lieliski izklaidēties Sirsniņdienas ballītē.

to stūrītī.

Ballītē mūsu skolas skolēni un viesi varēja no

Domāju, ka visi ļoti ceram,

sirds izdejoties, izdziedāties, pie-

ka nākamajā mācību gadā, varē-

dalīties loterijā, kā arī nobalsot

sim atkal pulcēties tikpat jaukā pa-

par balles karali un karalieni. Šo-

sākumā. Liels paldies Skolēnu pa-

gad balles karaļa titulu ieguva

domei un skolotājiem, kas organizēja Sirsniņdienas

Artis no 8.b klases, bet par balles

balli!

karalieni kļuva Ulla no 8.b klases.
Pēc apbalvošanas karalis ar kara-

Elīna Sargune
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Interesanta tikšanās
Jelgavas 4. vidusskolā no 21. līdz 24. janvā-

priekš srāstīja Artūrs. Zo-

rim viesojās Ugunsdrošības un civilās aizsardzī-

litūdes traģēdija esot at-

bas koledžas (UCAK) kadets, Jelgavas 4. vidus-

stājusi lielu nospiedumu

skolas absolvents – Artūrs Rožkovs. Viņš skolē-

puiša atmiņā, tā izraisījusi

niem stāstīja par to, kāpēc izvēlējies apgūt tieši

pārdomas un, protams, pa-

šādu profesiju, pozitīvo un negatīvo tajā, kā arī

ši darba apstākļi neesot

atgādināja mums ugunsdrošības noteikumus.

bijuši patīkami, jo ārā bijis gana auksts, visur zeme no iebrukušā jumta un smakas no saplēstajām
alkohola pudelēm un sadzīves ķīmijas. Glābšanas
darbos viņš piedalījies apmēram no astoņiem vakarā līdz deviņiem rītā. Pats palīdzējis atbrīvot divus cietušos. Bet par bojāgājušajiem Artūrs nestāsta, vien viņa acīs izlasāms tas, cik ļoti notiku-

Artūrs stāstīja, ka UCAK mācīties izvēlē-

šo pārdzīvojuši paši glābēji. Tajās daudzajās nakts

jies spontāni un ar visiem iestājpārbaudījumiem

stundās nav bijis laika domāt par notikušo, nav

esot ticis galā veiksmīgi, tāpēc arī nolēmis mācī-

bijis laika pievērsties savām emocijām. Un visvai-

ties tieši šajā koledžā un savu dzīvi saistīt ar palī-

rāk viņam vēlāk, jau pēc saspringtā darba, palī-

dzēšanu nelaimē nonākušajiem. Lai gan glābēja

dzējušas sarunas ar darba biedriem – pieredzēju-

profesijā ir iespējas augt un attīstīties, pagaidām

šiem glābējiem.

Artūra mērķis ir veiksmīgi pabeigt skolu.

Taču darbs glābšanas dienestā ne vienmēr ir

Stāstot par mācībām, Artūrs atzina, ka esot jā-

tik negatīvām un pat traģiskām emocijām pilns, kā

mācās gan teorētiskie priekšmeti, piemēram, aug-

pats Artūrs smejoties pieminēja: „Braukt pa ceļu

stākā matemātika, fizika, u.c., taču ir arī praktis-

ar bākugunīm, kad visi atbrīvo ceļu, ir diezgan

kās nodarbības, kuras viņam patīkot daudz labāk,

forši.”

piemēram, glābšana zem ūdens, dūmu un uguns-

Neskatoties uz risku, ar kuru Artūram un ci-

kambari, jo tieši šajās nodarbības sajūtama sprie-

tiem šīs profesijas pārstāvjiem ik dienu ir jāsaska-

dze, profesijas patiesā būtība un, protams, arī bai-

ras, viņš neko nenožēlo un ne mirkli nav iedomā-

les. „Bez mācībām nevar sagatavoties, lai palīdzē-

jies, ka varētu darīt kaut ko citu.

tu reālās situācijās”, tā par mācību nepieciešamību

Tikšanās noslēgumā pārliecinoši izskanēja Ar-

stāsta pats Artūrs, un viņa lielākā motivācija ir pa-

tūra vēlējums : „Veiksmi visiem un nedariet muļ-

līdzēt citiem tāpēc, ka viņš to var.

ķības!”

Paralēli mācībām UCAK kadetiem ir jāstrā-

Mēs, Jelgavas 4. vidusskola varam lepoties ar

dā arī glābšanas dienestā.

to, ka mūsu skolas absolventi izvēlas dzīvi veltīt

„Vistrakākais,

tam, lai palīdzētu citiem. Paldies tev, Artūr!

ko

esmu

piedzīvojis ir ugunsgrēks
divstāvu mājā un traģēdija

Lauma Niedrīte

Zolitūdē”, tā klusāk kā ie-

12. b klase
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Debašu darbnīca
Šī gada 15. februārī man bija iespē-

žiem šīs spēles knifiņiem tikām iepazīs-

ja piedalīties pirmajā starp skolu prak-

tināti arī mēs. Pie Cepurīša mēs apgu-

tiskajā debašu nodarbībā, kas notika

vām argumentāciju un argumentu uzbū-

Ozolnieku vidusskolā.

vi. Jautrā gaisotnē viņš mums izstāstīja,

Pulksten 10:00 es ierados Ozolnie-

kā pareizi veidot pārliecinošus argu-

ku vidusskolā. Tur jau pulcējās jaunie-

mentus un kā izveidot veiksmīgu runu.

ši, kas bija ieradušies no Rīgas, Dobe-

Iegūtās zināšanas, manuprāt, man palī-

les, Iecavas un citām Latvijas pilsētām. Pirms sā-

dzēs dažādās dzīves situācijās, kad man vajadzēs

kām apmācības, mēs tikām sadalīti divās grupās.

aizstāvēt savu viedokli, vai vienkārši noturēt klau-

Pirmā nodarbība bija pie debašu vēstures pasnie-

sītāju uzmanību un pārliecināt tos. Pēc tam tikām

dzēja Viļņa Auzāna. Viņš mums stāstīja par deba-

sadalīti komandās, lai varētu likt lietā jauniegūtās

šu struktūru un saturu. Šī lekcija man sniedza ie-

zināšanas debatēs.

spēju atkārtot to, ko es jau zināju, bet, kā vēsta
arābu sakāmvārds, atkārtošana – zināšanu māte.
Nostiprinājuši zināšanas par debašu uzbūves
pamatiem, devāmies pie mūsu otra pasniedzēja

Ja tu esi aktīvs, tev patīk aizstāvēt savu viedokli un nepadoties cīņā, varbūt debates ir domātas tieši tev! Novēlu arī citiem piedalīties šādos
pasākumos un paplašināt savu redzesloku.

Edmunda Cepurīša. Edmunds ir veiksmīgi piedalījies ļoti daudzos debašu turnīros, un pašlaik viņš

Elīna Sargune

māca citiem jauniešiem debašu burvību. Ar da-

10.b klase

Lasīšanas svētki
Škiet, ka vēsturiskais teiciens, ka visi ceļi

stāk novērtētās grāmatas. Paši centīgākie mūsu sko-

ved uz Romu, lasīšanas maratona „Bērnu žūrijas”

las „Bērnu žūrijas” lasītāji šajā gadā ir 4.b klases

dalībniekiem nav aktuāls, jo viņu ceļi martā ved uz

skolnieces Alija Vasijeva un Katrīna Malacanova

Rīgu. Šoreiz uz Rīgu viņi devās ne tādēļ, lai lūkotos

( izlasījušas 14 grāmatas), 4.a klases skolnieces

Rīgas zelta gaiļos vai klausītos kā Rīga dimd, bet lai

Anete Barovska un Dana Daugule ( izlasījušas 13

piedalītos pasākumā, ko mēs visi gaidījām jau kopš

grāmatas) un 8.a klases skolniece Kerolaina Stepe

pagājušā gada jūnija. Esam lasījuši, vērtējuši un bal-

(izlasījusi 12 grāmatas).

sojuši, lai tagad ar prieku paziņotu, ka Lielie lasīšanas svētki tika sagaidīti!!!
1.martā Rīgā, Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu

Paldies visiem, kas piedalījās un iesaistījās
„Bērnu žūrijā” un vēlam vairāk izturības nākošā gada lasīšanas maratonā!

centrā, pulcējās čaklākie lasītāji no visas Latvijas,
lai noskaidrotu bērnu, jauniešu un vecāku visaug-

Bibliotekāres Baiba un Inta
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Mēs – Jelgavas talanti
Ideja par piedalīšanos „Jelgavas jauniešu

Visu atlikušo dienu gaidījām konkursa re-

talantu” konkursā bija spontāna. Mūsu ceļš sākās

zultātus. Vakarā piezvanīja Viesturs un paziņoja,

apmēram nedēļu pirms konkursa, kad sapratām -

ka esam tikuši finālā, kas notiks 10.maijā.

esam ļoti talantīgi un vēlamies to parādīt arī citiem.

Konkursa dienā uz skatuves nevarēja redzēt, ka mūsu sastāvā ir arī Mikus, bet viņš ir

Ilgi prātojām par to, ka mēs esam muzikāli

viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem, kurš mums

un ļoti vienoti, ar lielām ambīcijām. Tad, kādu

palīdzēja saliedēties, priekšnesumu papildināja ar

dienu, Viesturs un Valters izteica piedāvājumu di-

idejām un dzirdēja, kā mēs izklausāmies no malas,

bināt ansambli, kura sastāvā būtu mūzikas novir-

koriģēja dziesmas izpildījumu, veicināja mūsu at-

ziena audzēkņi –Viesturs, Valters, Kitija, Laine,

tīstību. Šim konkursam mēs izvēlējāmies dziesmu

Lāsmiņa, Paula, Ralfs, Raivis, Renāte, kā arī Lau-

izpildīt acapella, tāpēc Mikus nebija ar mums uz

ra un Sallija, kuras uz šo konkursu diemžēl netika.

skatuves, taču, dziedot dziesmas, kur būs nepie-

Tā arī radās ansambļa nosaukums „Ambitions”.

ciešama instrumentu palīdzība, viņš noteikti būs

Šim pasākumam izvēlējāmies

uz skatuves kopā ar mums,

jau zināmu dziesmu „Gribu kā

izpildot pavadījumu.

bērns vēl just”.

Mēs esam ļoti pateicīgi šai

Konkursa dienā mēs

skolai, mūzikas novirzienam,

satikāmies jau no agra rīta

kas mūsos ieguldīja tik lielu

skolas Aktu zālē, izmēģinā-

darbu un ieaudzināja mūsos

jām, sarunājām, kā izskatīsi-

mīlestību pret mūziku. Patei-

mies un noskaidrojām pēdējās

coties Jelgavas 4.vidusskolai

nianses par priekšnesumu.

mēs nedēļas laikā paspējām

Vēlāk

visi

tikāmies

sagatavot kvalitatīvu priekš-

Jelgavas pilsētas Integrācijas

nesumu, ar kuru mēs iekļu-

pārvaldē. Mums tika piešķirta

vām „Jelgavas jauniešu talan-

telpa un noteikts laiks uz skatuves, lai saprastu, kā

tu” finālā.

izskatās un skan telpa. Jau mēģinājuma laikā mēs

Tā bija lieliska pieredze un neaizmirsta-

sajutām pozitīvu gaisotni, apkārtējo patiku pret to,

mas emocijas. Šis konkurss mūs saliedēja vēl vai-

ko mēs darām. Vadība mūs cienāja ar cepumiem

rāk. Tagad gatavosimies lielajam finālam. Cerams,

un laipni piedāvāja ūdeni. Pirms devāmies uz ska-

ka mums izdosies sasniegt mūsu mērķi, pierādīt,

tuves vēl pēdējo reizi viens otram sniedzām uz-

ka mēs esam Jelgavas jauniešu talanti. Domājam

mundrinošus vārdus un apskāvienus. Žūrija bija

mūsu sadarbību turpināt arī nākotnē, piedaloties

ļoti atsaucīga un priekšnesuma laikā smaidīja. Ne-

dažādos sarīkojumos un iespējams arī citos kon-

skatoties uz to, ka pirms konkursa bijām uztrauku-

kursos.

šies un nemitīgi mēģinājām, uzstāšanās bija ļoti
veiksmīga. Pēc konkursa sajutām milzīgu gandarījumu par tik īsā laikā paveikto darbu.

“Ambitions” dalībnieki
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Pankūku tirdziņš
4. martā Jelgavas 4. vidusskolā notika

vietu ieguva 9.b. klase, kas ietirgoja 54.46 €, 2.

ikgadējais Pankūku tirdziņš, kurā skolēni no

vietu ieguva 10.b. klase, kas ietirgoja 49.61€, bet

9. līdz 12. klasei pārdod pankūkas, bet iegū-

trešo vietu ieguva 9.c. klase, veiksmīgi ietirgojot

tos līdzekļus ziedo kādam labam mērķim.

34.37€.

Tirdziņā bija iespējams nopirkt pankūkas,

Šis gads mums bija īpaši ražīgs, jo kopā

kuras skolēni gan paši, gan ar vecāku palīdzību

mēs nopelnījām 289.05 €, kas ir līdz šim augstā-

bija cepuši mājās. Pankūkas bija neticami garšīgas

kā iegūtā summa. Nopelnīto naudiņu mēs ziedo-

un daudzveidīgas, varējām mieloties ar pankū-

jām Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes akcijā kā-

kām, kuras bija pildītas ar visdažādākajiem ievārī-

dai īpašai meitenei Anetei, kurai nepieciešami re-

jumiem, sīrupiem, krēmiem, kā arī baudīt tēju, kas

habilitācijas pasākumi kādā no Latvijas sanatori-

ielieta no patvāra.

jām, jo viņu jau vairākus gadus moka smagas ve-

Kā jau katru gadu, notika arī dažādi kon-

selības problēmas.

kursi, tai skaitā, kolāžu konkurss, kurā šogad uz-

Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās ša-

varēja Klāvs Pumpuriņš, bet 2.vietu ieguva Kero-

jā labdarības pasākumā un palīdzēja Anetei, gan

laina Stepe, savukārt 3. vietu - Mārtiņš Runkulis.

tirgojot, gan nopērkot kādu gardu pankūku. Cerē-

Savukārt 9.b un 12.b klases skolēni tika cildināti

sim uz tikpat lielu atsaucību arī nākamgad, vācot

par vislabāk noformētajiem galdiņiem.

naudu kādam citam labam mērķim!

Nominācijā „Veiksmīgākie tirgotāji” pirmo

Elīna Sargune
10.b klase
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Gudrs, vēl gudrāks
Pagājušā gada decembrī, kad tikko bija pa-

Domāju, ka nav daudz cilvēku, kuri var teikt, ka ir

rādījušās reklāmas un pirmie paziņojumi par šo

piedalījušies televīzijas šovā. Man ir prieks, ka ir

jauno LTV šovu "Gudrs, vēl gudrāks", pat neiedo-

izdevies iegūt šādu pieredzi. Ir diezgan savādi, ja

mājos, ka tieši es būšu tā, kas tur piedalīsies.

tev kāds skolā pienāk klāt un pasaka, ka ir redzējis

Jau decembrī manai klasei skolotāja izteica

tevi pa televizoru.

ideju pieteikties, bet neviens īsti neticēja, ka tiešām būtu iespējams to paveikt, jo Latvijā taču ir

tik daudz jauniešu, kuri ir ļoti gudri un velta ilgu
laiku mācībām. Daudzi no viņiem noteikti var
krietni ilgāk sēdēt pie grāmatām, jo mums papildus vēl ir mūzikas stundas. Tomēr, kad skolotāja
par šo konkursu jau atgādināja kādu trešo reizi,
sākām apsvērt iespēju pieteikties.

Konkursa jautājumi lielākoties bija par dažādos mācību priekšmetos apgūtajām tēmām, pie-

Pieteikuma anketa nebija īsti tāda, kādu es

mēram, latviešu valodas, ģeogrāfija, matemātika,

biju iedomājusies. Tajā bija ļoti daudz jautājumu

dabas zinībām, literatūras. Viens jautājums pat bi-

par dalībnieka personību, daži no tiem bija diez-

ja par tēmu, kuru skolā matemātikas stundā bijām

gan āķīgi un atbildēt nebija tik viegli. Galu galā

mācījušies iepriekšējā dienā. Tomēr bija arī āķīgi

izrādījās, ka no visiem cilvēkiem, kas plānoja pie-

jautājumi.

teikties, pieteicos tikai es. Tā nu visa klase ar nepacietību gaidīja atbildi no spēles veidotājiem.
Tad, kad skolotājai zvanīja no LTV, es
diemžēl biju apslimusi, tāpēc pēc zvana saņemšanas skolotāja uzreiz zvanīja man. Labās ziņas ļoti
uzlaboja manu garastāvokli. Protams, uz šovu vajadzēja līdzi arī atbalstītājus. Bija diezgan bēdīgi,

Kopumā noteikti esmu ar panākumiem ļoti

ka braukt līdzi nevarēja visi, jo esam draudzīga

apmierināta (to arī pieminēju pašā šovā), jo tā bija

klase un labprāt kopā esam gan priekos, gan bē-

neatkārtojama pieredze. Kā arī satiku ļoti jaukus

dās. Kad skolotāja jautāja, kurus klasesbiedrus vē-

un, protams, gudrus vienaudžus no VISAS Latvi-

los aicināt līdzi uz raidījuma filmēšanu par atbal-

jas. Godīgi sakot, filmēšanas diena bija brīnišķī-

stītājiem, nevarēju pateikt vairāk, kā vienu vārdu,

ga! Neviena negatīva notikuma.

jo gribēju taču līdzi ņemt viņus visus!
Ierodoties Rīgā, biju ļoti satraukusies, bet
tas nebija stress, tas vairāk bija pozitīvo emociju

Ļoti ceru, ka man būs vēl kāda iespēja piedalīties kāda konkursā, jo šī pieredze tomēr ir brīnumaina.

uzplūdums, jo biju kopā ar saviem draugiem un
skolotāju un devos uz televīzijas šova filmēšanu!

Emīlija Pavlovska
7.b klase

