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Projektu dienās daudzas mūsu klases iesaistījās
iniciatīvā Nacionālo dārgumu jaunatklāšana.
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Šobrīd mūsu skola ar 3285 punktiem

MŪSĒJIE ITĀLIJĀ
LEPOJAMIES

8-10

ieņem 1.vietu kā aktīvākā skola!

11-12

Paldies visām aktīvajām klasēm un audzinātājām par iesaistīšanos!

7. un 8.aprīlī koris „Spīgmeitiņas” piedalījās
2.Starptautiskajā koru festivālā un lietuviešu mūzikas
partriarha Juozas Naujalis konkursā Kauņā.
Viņas ieguva Sudraba diplomu un Skatītāju simpātiju
balvu!
Apsveicam un lepojamies!

24.martā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā norisinājās
Jelgavas Skolēnu domes organizētais erudīcijas konkurss "Dipadu - dapadu", kura tēma šogad bija "Jaunā
Latvija". Mūsu komanda ieguva 2.vietu.
Apsveicam un lepojamies!

1.aprīlī pavisam bez jokiem Rīgā notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu
festivāla – konkursa «No baroka līdz rokam»
finālkonkurss.
Mūsu grupa "Varbūt rīt" ar aktīvu, pārliecinošu
sniegumu parādīja, ka ir labākā skolēnu vokāli
instrumentālā grupa Latvijā!
Apsveicam un lepojamies!
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LATVIJAS SKOLU ZIEMAS OLIMPISKAIS FESTIVĀLS
Šā gada 3. februārī Viešūra kalnā norisinājās Latvijas
skolu ziemas olimpiskās spēles, kurās piedalījās arī pārstāvji no mūsu skolas. Visas dienas garumā par godalgām
dažādos ziemas sporta veidos cīnījās skolu komandas no
visas Latvijas. Visa sacensību diena tika pavadīta ārā,
svaigā gaisā, taču, tumsai tuvojoties, devāmies vakariņās,
pēc kurām arī norisinājās lapu gājiens ar salūtu un apbalvošanu noslēgumā. Mūsu skola ieguva divas zelta, divas
sudraba un tikpat arī bronzas medaļu!
Sacensību laikā norisinājās arī fotokonkurss, kurā fotogrāfa Ilmāra Znotiņa augstu atzinību ar 1. un 3. vietu ieguva Agnese Pētersone, un 2.vietu Ralfs Cimermanis.
Alise Ločmele 9.a klase

INSTRUMENTĀLISTU KONCERTS
3.februārī klausītājus sveču laika noskaņās priecēja
skolas individuālie izpildītāji.
Paldies izpildītājiem- Elīzai Cukerei, Martai Kozļenokai, Martai Kļavkalnei, Elīnai Samuļonei, Alisei
Brikmanei, Elenai Šatrovskai, Annijai Krausai, Rēzijai
Reinsonei, Elīnei Paurai, Raineram Ļaksam, Guntim
Majevskim, Jānim Lauvam.
Paldies skolotājiem- Daigai Rudzītei, Margitai Galiņai, Irinai Zinovičai, Tatjanai Kārkliņai, Oskaram Celmam.

SIRSIŅDIENA
14.februārī skolas gaiteņus nerātnais Amors piepildīja ar
prieku un mīlestību.
Skolēnu padome katrā kabinetā jau iepriekšējā vakarā skolotājiem uz galda nolika mīļu vēlējumu, bet no rīta skolotājus sagaidīja ar sirsniņu piespraudi.
Katrs skolēns varēja meklēt Amoru un no viņa saņemt sirsniņu uzlīmi. Skanot skaistākajām mīlas dziesmām, lekciju
zālē notika sirsnīgas precināšanas ceremonijas, bet vēlāk
Mazā padome gatavoja savai Sirsniņballei dekorācijas.
Īpaši visi gaidīja Valentīndienas pasta kastes atvēršanu, lai
saņemtu un priecātos par mīļajiem Sirsniņdienas sveicieniem.

PANKŪKU TIRDZIŅŠ
23.februārī skolā notika tradicionālais Pankūku tirdziņš, kuru gaida gan skolēni, gan skolas darbinieki, lai
kaut reizi gadā tā kārtīgi pamielotos ar saldo, kraukšķīgo
gardumu! Paldies visiem 9.-12.klašu skolēniem, kas cepa un tirgoja pankūkas!
Paldies skolotājai Oksanai Beidzeniecei par pasākuma organizēšanu! Ienākumi (202 eiro) tiks ziedoti jelgavnieces Ketijas ārstēšanai.
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SIRSNIŅDIENAS BALLE
Kā jau katru gadu, Valentīndienas nedēļā notika Sirsniņdienas balle. Piekto līdz astoto klašu skolēni varēja izdejoties
gan grupas “Varbūt rīt”, gan DJ Amora mūzikas pavadījumā, kas balles apmeklētājus izklaidēja ne tikai ar populārākajām
mūzikas dziesmām, bet arī ar savu harizmātisko izskatu.
Balles laikā varēja aktīvi iesaistīties radošajās darbnīcās, kur katrs gribētājs varēja izveidot savu Valentīndienas sirsniņu. Aktīvākos dejotājus sagaidīja Sirsniņdienas bārā, kur katrs varēja veldzēties ar kādu gardu dzērienu.
Par tradīciju kļuvusī Balles karaļa un karalienes balsošana norisinājās pirmajā vakara pusē, jau balles vidū par Balles
karalieni kļuva Maija Nellija Rubena, bet par Balles karali kļuva Ralfs Cimermanis. Balles karalis un karaliene, kā jau ierasts, nodejoja valsi, iedrošinot pārējos dejot līdzi.
Šogad Sirsniņdienas balle bija īpaša, jo tās dekorāciju un izklaidu izveidē iesaistījās paši balles dalībnieki, kas radīja
gandarījuma sajūtu un patīkamas emocijas gan dejotājiem, gan balles rīkotājiem.
Liliāna Flandere 10.a klase

STUDENTU FOLKFESTIVĀLS
22.februārī LLU norisinājās 28. Studentu folkfestivāls, kurā piedalījās
arī mūsu skolas grupa „Varbūt rīt”. Pasākumā uzstājās daudzi dažādi mākslinieki, arī dzejnieki un dziesminieki, starp kuriem bija arī Haralds Sīmanis, kurš bija arī žūrijas dalībnieks. Kopumā pasākumā bija ļoti pozitīva un
laba atmosfēra. Uz skatuves "Kilovats” festivālā kāpa 8 jaunās grupas,
starp kurām bija jau pieredzējuši folkfestivāla dalībnieki, kā arī pirmā gada
iekarotāji. Žūrijas slavinājumu un augstāko atzinību ieguva grupa "Varbūt
rīt” ar atraktīvo dziedājumu. Es domāju, ka ieguvām tieši šo apbalvojumu,
jo mēs vienmēr uzstājamies ar lielu atdevi un enerģiju, ko varēja just gan
skatītāji, gan žūrija. Piemēram, Kārlis bija īpaši piedomājis par skatuves tēlu, viņam bija kārtīga rokera jaka, taču pils garderobē Lauma izpalīdzēja
Kārlim ar meikapu. Vēl pirms festivāla mūsu basģitāriste Nikola noķēra
kārtīgu gripu, tāpēc eksperimentējām un nekas neatlika, kā iztikt bez viņas.
Sākumā bija grūti, taču nekas nav neiespējams!

Spridzinām tālāk!
Sallija Kļavkalne 12.a klase

ŽETONVAKARS
3.martā 12.a klases skolēni saņēma Jelgavas
4.vidusskolas Žetona gredzenus. Divpadsmitie pasākumu
bija veidojuši kā īpašu nomināciju pasniegšanas ceremoniju.
Paldies viņiem par sirsnīgo gaisotni pasākumā!
Paldies skolas grupai "Varbūt rīt" un skolotājam Gatim
Priekulim par muzikālajiem sveicieniem!
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Nu jau par tradīciju skolā kļuvis martā rīkot dažādu kolektīvu sadraudzības koncertu „Mēs tikāmies martā”. Koncertā piedalījās skolas kolektīvi
«Kārkli pelēkie zied», «Spīgo», «Spīguņi», Dobeles ģimnāzijas vīru ansamblis «KPTT», Jelgavas Tirkīza ansamblis, dziesminieks Kārlis Kazāks Lielplatones vīru ansamblis «Tikai Tev» un jauktais ansamblis «Vīnava». Paldies
visiem dalībniekiem un koncerta organizētājiem!

Špikopāts

First LEGO League sacensībās Valkā piedalījās robotikas
pulciņa dalībnieki.
Lai ražīgs arī turpmākais roboto veidošanas process!

Pasaules veselības diena
7.aprīlī, Pasaules veselības dienā, skolā tika rīkotas dažādas aktivitātes, lai popularizētu veselīgu dzīves veidu un
kustības. Skolēni varēja iesaistīties dažādās sporta spēlēs,
stafetēs, orientēšanās sacensībās, skriešanā pa kāpnēm. Tā
kā daudzi skolas darbinieki nebija klausījuši aicinājumam
doties šajā dienā uz skolu kājām, tad viņu automašīnu logos tika novietoti Paziņojumi ar piespriesto sodu - pirmdien jāpilda pietupieni
:) Paldies par pasākuma organizēšanu sporta skolotājiem un Skolēnu padomei.

ORĶESTRU SKATE
10.martā skolā norisinājās VIII Latvijas izglītības iestāžu
pūtēju orķestru salidojuma
Kurzemes un Zemgales novadu pūtēju orķestru skate.
Ar lieliskiem rezultātiem tajā startēja mūsu jaunāko klašu
orķestris un orķestris "Rota"! Abiem kolektīviem 1.pakāpes
diplomi!
Paldies par pasākuma organizēšanu S.Baltiņai un Skolēnu
padomes pārstāvjiem.

Grāmatu svētki
Ir aizvadīts atkal interesants gads, pilns ar lasītprieku un grāmatu mīlestību.
Esam atkal nosvinējuši Grāmatu svētkus un teikuši paldies saviem čaklajiem lasītājiem, kuri iepazinuši patiesu draudzību ar grāmatu pasauli.
6.aprīlī dienas garumā skolēni priecājās par grāmatu andeli, spēlēja Jelgavas dārgumu domino, Jelgavas monopolu, šahu, cirku, minēja mīklas par grāmatu gudrībām, veidoja Lieldienu zaķi radošajā darbnīcā un fotografējās foto stūrītī. Čaklākie
25 lasītāji noslēguma pasākumā saņēma diplomus un izdevniecības „Zvaigzne
ABC” dāvinātās grāmatas. Kopā ar vēl 15 čaklajiem lasītājiem viņi dosies ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur piedalīsies „Virtakas klasē” ceļojumā
„Grāmata Latvijā”, pēc tam 1. grupa piedalīsies radošajā nodarbībā par senajām
rakstu zīmēm, 2. grupa piedalīsies marmorēšanas radošajā nodarbībā. Tālāk ekskursantus ceļš vedīs uz Pastariņa muzeju Tukumā, kur viņi ceps maizi un
krāsos olas. Paldies teicām arī klasēm, kas šo mācību gadu bibliotēkā darīja krāsaināku ar savu lasīšanu, piedalīšanos un līdzdarbošanos bibliotēkas rīkotājās nodarbībās un pasākumos.
Nominācijā „Klase, kas sadarbojas”, paldies saņēma 3.a.klase un skolotājai Antra,
4.a klasei un skolotāja Ritmai, 4. b.klase un skolotāja Ilze, nominācijā „Klase, kas
lasa” atzinību izteicām 2.b klasei un skolotājai Mārai. Visas klases savā īpašumā
saņēma izdevniecības„Lielvārds” dāvāto 2 mēnešu abonementu „Skolas soma” visiem skolēniem un skolotājai. Pēcpusdienā 1.-4. klašu skolotāji tikās diskusijā ar
izdevniecības „Lielvārds” pārstāvjiem.
Vēlreiz paldies visiem, kas palīdzēja un atbalstīja skolas bibliotēku, lai Grāmatu
svētki izdotos!
Skolas bibliotekāres Baiba un Inta
4
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Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums pirmo reizi
notika Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, tajā piedalījās arī
Jelgavas 4.vidusskolas pārstāvji – skolotāja Ginta Joča un 9.b klases skolnieces Marta
Emīlija Kļavkalne un Elīna Samuļone.
Ekoskolu foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmā aktuālajām
tēmām un palīdzēt Ekoskolu pārstāvjiem labāk izprast, kā programmas vērtības iespējams
īstenot praksē, lai ikdienā veicinātu videi draudzīgu rīcību. Forums sniedz iespēju
jauniešiem un pedagogiem no dažādām Ekoskolām iepazīt vienam otru un dalīties pieredzē,
gūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī smelties iedvesmu zaļa dzīvesveida piekopšanai un
popularizēšanai. To nodrošina daudzveidīga un piesātināta foruma programma, kurā ietvertas ne tikai tematiskas nodarbības, bet arī aizraujošas aktivitātes, piemēram, pārgājiens un
jau par tradīciju kļuvušās Ekoskolu Olimpiskās spēles.
Forums aicināja dalībniekus iedziļināties nozīmīgos vides jautājumos – kā labāk
izprast bioloģisko daudzveidību Latvijas ainavās un pasaulē, apzināties mūsu lomu klimata
pārmaiņās un izvērtēt savu ikdienas paradumu ietekmi uz pārtikas aprites sistēmu un atkritumu daudzumu pasaulē. Savukārt praktiskajās darbnīcās skolēni un pedagogi apguva lietderīgas prasmes, piemēram, kā ekoloģiski gatavot ēst vai radīt modernu apģērbu, kā rīkot
pasākumus, pēc iespējas mazinot to ietekmi uz vidi, un kā bez atkritumu radīšanas pagatavot pašiem savas higiēnas preces.
1. diena – piektdiena, 24.02.2017.
Ap 12.00 ieradāmies Rīgas Rīnūžu vidusskolā, reģistrējāmies, iekārtojāmies klasēs.
Tad bija foruma atklāšana, kurā uzrunas teica foruma un ekoskolu programmas vadītāji,
skolas direktors, kā arī valsts prezidents Raimonds Vējonis. Pēc foruma atklāšanas visi skolēni tika sadalīti grupās, un katrai tika piešķirts viens grupas vadītājs. Mūsu grupas vadītājs
bija jauns un ļoti jautrs puisis, kas prata mūs iedrošināt un pierunāt tad, kad to visvairāk vajadzēja. Līdz vakariņām mēs iepazināmies viens ar otru, pastāstījām par sevi, spēlējām dažādas spēles un izveidojām plakātu par savu grupu un to, ko vēlamies iegūt no šī foruma.
Pēc vakariņām visi devāmies uz skolas sporta zāli, jo tur norisinājās „Olimpiskās spēles”.
Šajās spēlēs bija stafetes, kurās piedalījās arī īpašie viesi – Ineta Radēviča, Jeļena Rubļevska
un Baiba Broka. Vakara noslēgumā bija ballīte un brīnišķīgais grupas „Carnival Youth”
koncerts.
2. diena – sestdiena, 25.02.2017.
Otrā diena iesākās ar rīta rosmi. Pēc brokastīm notika ļoti interesantas lekcijas par
vidi, vienas no interesantākajām bija – “Kāpēc modes pasaulē nepieciešama (r)evolūcija?“,
“Klimata pētījumi Grenlandes ledājos“, “Izmestās pārtikas dārgā cena“. Pēc tam sekoja refleksijas uzdevumi, kuros apspriedām un veidojām plakātu ar lietām, ko esam ieguvuši no
Ekoskolu foruma. Pēc pusdienām grupās devāmies pārbaudīt savas zināšanas, ko esam ieguvuši lekcijās. Kad bijām izpildījuši visus uzdevumus, bija jādodas uz praktiskajām nodarbībām. Vispieprasītākās darbnīcas bija – “Videi draudzīgas uzkodas“, “Hennas tetovējumu darbnīca“, ‚“Kā dzīvot bez atkritumiem – pašgatavotas higiēnas preces“. Tad sekoja vakariņas un pēc tam iesvētību taka. Iesvētību takā skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi,
piemēram, jāattēlo vārds „hidroelektrostacija“. Pedagogiem tikmēr notika Ekoskolu pieredzes apmaiņa, kā arī informēšana un apspriede par ekoskolu programmas aktualitātēm un
starptautiskajiem projektiem. Vakarā baudījām Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltīto kūku.
3. diena – svētdiena, 26.02.2017.
Rīts iesākās ar ziemīgu pārgājienu Mangaļsalā. Ejot pa taciņu līdz jūrai, varēja apskatīt vairākus fortus, kurus cēlušas gan vācu, gan krievu, gan zviedru armijas. Pati Mangaļsala ir sens zvejnieku ciemats, tāpēc, nonākot pie jūras, mēs spēlējām ar zvejniecību un ūdeni saistītas rotaļas. Pēc pārgājiena atgriezāmies skolā uz foruma noslēgumu, kurā Rīnūžu
vidusskolas skolēni bija sagatavojuši mazu pārsteigumu par godu meteņiem – viņi dziedāja
un dejoja. Tas bija ļoti jauki!
Kopumā šo forumu pavadījām labi, tas atstāja patīkamas emocijas, ieguvām jaunu
pieredzi un zināšanas ekoloģijas jomā.

Marta Emīlija Kļavkalne, Elīna Samuļone
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2. februārī skolā viesojās Ineta Radeviča, lai sportotu kopā ar skolēniem, kuri piedalās LMT un LOK kopīgā eksperimentālā projektā. LOK iniciatīvas "Sporto
visa klase" eksperimentu novembrī iesāka desmit Jelgavas 4.vidusskolas trešās klases skolēni, kuriem uz
astoņām nedēļām mobilo sakaru operators LMT piešķīra "Garmin" viedaproces. Tās ik dienu uzskaitīja
skolēnu nostaigātos soļus un pieveiktos stāvus, lai
sniegtu atbildes, cik aktīvi patiesībā ir mūsu bērni. Kopumā eksperimentā piedalījās 30 skolēni no 3., 5., 9.,
un 12.klases. Eksperimentā iesaistījās un aproces saņēma arī 10 skolotāji. Kā noritēja eksperiments un kā
tajā veicās, skolas avīzei pastāstīja 5.c klases skolniece un aktīvākā soļotāja Vanesa Akšanova.
Piedalīšanās šajā LMT projektā bija liela atbildība ne tikai
pret sevi, bet arī pārbaudījums manam projektam SVK
(Sporto visa klase). Izsniegtajās GARMIN viedaprocēs varēja
redzēt noietos soļus, pieveiktos stāvus, gulēšanas ilgumu,
sirdsdarbību.
Tā kā sportoju katru dienu, bija interesanti vakarā nolasīt
visus datus, kas, protams, priecēja. Miegs gan nebija diez ko
labs, bet tas noteikti satraukuma dēļ. Taču kopumā šī ir ļoti laba pieredze, un tagad zinu, pie kā vēl jāpiestrādā un jāveic uzlabojumi.
Aproces rindas kārtībā saņēmām pēc kārtas no citiem bērniem.
Noslēgumā tiku apbalvota kā aktīvākā soļotāja ar 12 tūkstošiem nostaigātiem soļiem dienā. Nebija grūti, jo ikdienā no
skolas uz mājām eju ar kājām, garākās pastaigās vedu suni un
tāpat daudz staigāju.
Jebkura pieredze ir pieredze, un tā paliek tikai man. Esmu
lepna, ka varēju piedalīties projektā, un esmu gandarīta par
saviem sasniegumiem.
Paldies vēlos teikt mammai, ka virzīja mani mācībām sporta klasē. Taču vēl lielāks paldies klases audzinātājai
Natālijai Gorškovai par uzticību, ieguldījumu un
mūžīgo degsmi mūs virzīt uz priekšu.
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Atgriešanās viduslaikos jeb Erasmus+ projekta „Lielie tirdzniecības
ceļi viduslaikos to simbolika” vizīte Latvijā
No 13.-17.februārim Jelgavas 4.vidusskolā notika Erasmus+ projekta
„Lielie tirdzniecības ceļi viduslaikos, to simbolika” vizīte Latvijā. Šo projektu finansē Eiropas Komisija un tajā piedalās 6 dalībvalstis – Itālija, Latvija, Francija, Grieķija, Polija, Spānija. Kopumā šajā vizītē piedalījās 52
dalībnieki – 35 skolēni un 17 skolotāji.
Projekta mērķis ir analizēt Eiropas maršrutus no integrētas perspektīvas, kas ļauj izprast to saistību ar kultūru visā tās perspektīvā, izprast pašreizējās problēmas, ko var interpretēt, analizēt un novērst, pētot līdzīgas
problēmas, kādas bija viduslaikos. Projektā tiek izmantotas dažādas metodes, piemēram, kooperatīvā mācīšanās un Flipped Classroom.
Jāsaka, ka projekts sevī ietver ļoti daudz pētāmo tēmu, tāpēc vizītes laikā skolēni un skolotāji viduslaikus apskatīja no dažādiem skata punktiem,
tika pētīti gan ēdienu un ēšanas paradumi, gatavotas rotaslietas, apskatītas
viduslaiku profesijas, tika noorganizēts arī viduslaiku tirdziņš, kurā skolēni iejutās viduslaiku tirgotāju un pircēju lomās. Notika preču tirdzniecība
un maiņa. Projekta laikā tika izmantotas dažādas metodes, kā piemēram,
grupu darbs, domu kartes, plakātu, video un interaktīvās tirdzniecības ceļu kartes veidošana, u.c.

Paralēli viduslaiku analizēšanai iepazīstinājām viesus ar Latviju, Jelgavu, Jelgavas 4.vidusskolu, latviešu kultūru. Projekta ietvaros apmeklējām
Jaunpils viduslaiku pili, kurā tika ieturētas arī pusdienas viduslaiku stilā ar rokām. Ceturtdienas pēcpusdienā iepazīstinājām viesus ar viduslaiku
Rīgu un vakarā kopīgi devāmies uz Rīgas Dinamo spēli, kas visiem bija
neaizmirstams piedzīvojums. Daudzi arī pirmo reizi izmēģināja slidošanas
prasmes, piemēram, spāņi. Viņiem tas izdevās lieliski! Kopīgi apmeklējām
arī Ledus skulptūru festivālu, kurš viesiem arī bija pilnīgs jaunums un pārsteigums. Tomēr vislielākā kultūru atšķirība un pārsteigums visiem viesiem bija mūsu aukstā ziema.
Liels paldies par projekta koordinēšanu mūsu skolas skolotājai Ingrīdai
Drēskai, bez kuras šī projekta vizīte nebūtu notikusi! Paldies!

Sallija Kļavkalne 12.a klase
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Februāra sākumā Jelgavas 4. vidusskolas skolēni Ērika Smirnova, Marta Kozļenoka, Lauma Laurinoviča, Sallija Kļavkalne, Emīls Karpjuks, Elizabete Kovtuna un skolotājas Aina Pitrāne, Līga Nevlana un Elizabete Pavlovska devās apmaiņas
braucienā uz Itāliju «Erasmus+» projektā «Sports formula». Skolas pārstāvju nedēļa bija ļoti dažāda – zinātniska, vēsturiska, izklaidējoša un kopumā aizraujoša.
Svētdiena, 05.02.2017.
Bija agrs rīts, mēs visi satikāmies lidostā, uztaisījām ceļojuma pirmo foto un
sākām mūsu ceļojumu uz Itāliju. Lidojums nebija garš, bet no uztraukuma likās,
ka mēs lidojām veselu mūžību. Lidostā mūs sagaidīja viesģimenes un skolotāji.
Mana ģimene bija atsaucīga un komunikabla. Lielākais pārsteigums man bija par
mazo brālīti. Mazais Mikeladželo ir hiperaktīvs, draisks un draudzīgs puisis. Sazinājāmies mēs ar zīmju valodu. Vēlāk iepazinos ar otru ģimenes daļu.
Pusdienās mums bija polenta, kas ir Bergamo (pilsētiņa, kurā ciemojāmies)
tradicionālais ēdiens ar gaļu, un saldajā – itāļu tradicionālais tiramisū. Vēlāk braucām uz kalnu un kalna virsotnē dzērām garšīgu karsto šokolādi. Vakara beigās biju ļoti priecīga, jo diena bija notikumiem bagāta un visas dienas garumā iepazinos
ar Itālijas kultūru.
Elizabete Katrīna Kovtuna 12.a
Pirmdiena, 06.02.2017.

Nedēļa sākās ar priecīgu ziņu – ārā vairs nelīst lietus. No rīta mani sveicināja
skaistie Itālijas kalni un daba, un kopā ar manu lielisko itāļu draudzeni Simonu
ieturējām brokastis. Pēc brokastīm viņu iepriecināju ar «Laimas» šokolādi, par ko
viņa bija ļoti priecīga. Vēlāk devāmies uz skolu. Tur mūs sagaidīja itāļu un arī citu
valstu skolēni, ar kuriem iepazināmies. Satikām arī draugus no iepriekšējā projekta, atcerējāmies kopā piedzīvoto.
Pirmā diena skolā sākās ar skolas direktores uzrunu, viņa laipni mūs sveica Itālijā un skolā. Vēlāk visu valstu pārstāvji rādīja mājās sagatavotās prezentācijas par
mācību sasniegumiem mācību priekšmetos, kuri ir saistīti ar zinātni. Pēc prezentācijām mūs iepriecināja muzikāls pārsteigums – uzstājās skolas džeza ansamblis.
Kā jau latvieši – bijām ļoti lustīgi un jutām visām dziesmām līdzi no sirds: aplaudējām, dziedājām līdzi un atbalstījām māksliniekus.

Pēc muzikālā priekšnesuma un pusdienām devāmies uz Bergamo vecpilsētu
(City Alta). Tur mums bija noorganizēta komandu orientēšanās pa vecpilsētu.
Meklējot kontrolpunktus, redzējām arī skaistos pilsētas skatus. Kad visi kontrolpunkti tika atrasti, devāmies uz kafejnīcu, lai nobaudītu gardo itāļu saldējumu
jeb gelato.
Mana pirmdiena beidzās ar gardām vakariņām kopā ar ģimeni. Pēc tām ar video un fotogrāfiju palīdzību nedaudz iepazīstināju viņus ar Latviju – rādīju dažādus video par Latviju, Dziesmu svētkiem, Jāņiem, iepazīstināju ar mūsu skolu un
tradīcijām. Viņus īpaši aizkustināja Dziesmu un deju svētki, kā arī mūsu meiteņu
koris «Spīgo».
Sallija Laura Kļavkalne 12.a
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Otrdiena, 07.02.2017.
Trešā diena Itālijā, otrā skolas diena.
Šorīt uz skolu braucu ar autobusu. Interesanti ir tas, ka brīdī, kad visi dodas uz skolu, pa
vienu maršrutu kursē nevis viens autobuss, bet trīs, turklāt nevis ar pauzēm, bet uzreiz.
No pulksten 8 līdz 9 mēs devāmies uz atklātajām stundām, kur kopā ar saviem audžuģimenes skolēniem apmeklējām viņiem paredzētās stundas.
Pēc atklātajām stundām mēs tikām sadalīti divās grupās – ķīmijas un fizikas grupās. Ķīmijas laboratorijā mums sākumā tika rādīta prezentācija «Biomolekulas un nitrāti», kur sīkāk uzzinājām par veselību, cilvēka ķermeni, tā šūnām, pārtiku un tās sastāvu. Vēlāk arī nācās izveidot grupiņas pa četriem cilvēkiem, kurās veicām eksperimentus, nosakot glikozes, saharozes,
fruktozes krāsu izmaiņas un to iemeslus.
Pulksten 11 skolas pagalmā notika «antibullying» jeb pret apcelšanu vērsts pasākums, kur
skolēni saģērbās zilā apģērbā («antibullying» krāsa). Tika uzņemts attēls, kur skolēni sastājās
«mezglā».
Pēc divām stundām notika maiņa un mēs devāmies uz fizikas laboratoriju, lai uzzinātu par
atoma kustību, sastāvu, spiedienu, viskozitāti, vilcieniem, lidmašīnām. Skatījāmies eksperimentus, ar zīmējumu palīdzību un diskusijām izpratām konkrētus fizikālos lielumus.
No pulksten 14 līdz 16 piedalījāmies sadraudzības sporta aktivitātēs ar pārējām projekta
dalībvalstīm, kur kopā spēlējām volejbolu.
Lauma Laurinoviča 12.a klase
Trešdiena, 08.02.2017.
Trešā diena Itālijā! Skolā mums tika speciāli organizētas īpašas sportiskās aktivitātes. Tajās
skrējām, tupāmies, pumpējāmies, pievilkāmies, izpildījām dažādus spēka vingrinājumus un
aerobikas vingrojumus. Šo visu darījām, lai noskaidrotu, kādas muskuļu grupas trenē katrs
vingrinājums. Pēc sportiskajām aktivitātēm tikām sadalīti grupās un devāmies atpakaļ uz skolu, kur katrai grupai bija dots uzdevums izveidot prezentāciju par konkrēto tēmu.
Kad prezentācijas tika izveidotas, daži skolēni no projekta ar vilcienu devāmies uz Milānu.
Vilcienā pavadījām stundu, taču pēc tam izmantojām metro, lai nokļūtu Milānas centrā. Tur
vietējo un pilsētas viesu bija ļoti daudz. Visvairāk cilvēku bija sastopami rindā uz Milānas domu, kas ir viens no īpašākajiem apskates objektiem Itālijā. Tā ir otra lielākā un iespaidīgākā
baznīca pasaulē. Tas celts piecus gadsimtus un ir iespaidīgs gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Pēc tā apskates devāmies apskatīt viduslaiku pili, operu «La Scala» un pilsētas centru. Pēc
pastaigām ar vilcienu devāmies mājās.
Emīls Karpjuks 12.a klase
Ceturtdiena, 09.02.2017.
Ceturtdienā visi skolēni, kas piedalījās projektā, jau pulksten 7 bija aicināti doties ekskursijā uz kādu vēsturisku pilsētu ar nosaukumu Mantova. Ceļā tika pavadītas divas stundas, kuru
laikā tie, kas nepaspēja izgulēties, varēja nosnausties, tie, kas vēlējās iepazīties ar kādu, to arī
darīja, un tie, kas vēlējās vienkārši pavērot Itālijas skaistumu aiz loga, varēja miermīlīgi novērtēt šīs valsts skaistumu. Pirmā pieturvieta Mantovā bija «Palazzo Te». Pils būvēta 16. gadsimtā un bija plānota tikt izmantota kā zirgu trenēšanas vieta, taču tā kļuva par vasarnīcu Gonzaga ģimenei, un tagad tā pārtapusi par mākslas un arhitektūras pieminekli un muzeju. Vairāk
par pili, tajā esošo ekspozīciju un mākslas darbiem pastāstīja speciāli sagatavojušies itāļu skolēni.
Nākamais pieturas punkts bija Svētā Andreja katedrāle, kas pazīstama pasaulē ar savu unikālo relikviju – katedrāles pagrabā īpašā vietā glabājas divi zemes graudi, kas piesūkušies Jēzus asinīm. Veiksmīgā kārtā kāds katedrāles brīvprātīgais darbinieks par šo relikviju un tās
īpatnībām visai grupai pastāstīja vairāk.
Turpinājums 10.lpp
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Turpinājums no 9.lpp

Pēc apskates objektiem skolēniem tika dots trīs stundu ilgs brīvais laiks pastaigām
pa vecpilsētu, tās apskatei, suvenīru iepirkšanai un, protams, arī pusdienām. Pēc tam
tikāmies pie pēdējā ekskursijas objekta – «Palazzo Ducale».
«Palazzo Ducale» ir pils, kas celta no 13. līdz 14. gadsimtam un kalpojusi par apmešanās vietu Gonzaga ģimenei, taču tās iespaidīgo izmēru dēļ tā bieži tiek dēvēta
par pilsētu iekš pilsētas. Tur skolēniem bija unikāla iespēja apskatīt dažādus senlaicīgus priekšmetus un gleznas.
Papildinājuši gan savas galvas ar jaunām zināšanām, gan savus vēderus ar Mantovas tradicionālajiem ēdieniem, skolēni un skolotāji devās mājup, kas tāpat kā turpceļš
Marta Kozļenoka 9.b klase
ilga divas stundas.

Piektdiena, 10.02.2017.
Piektdienas rītā, visi dalībnieki devās uz konferenču halli, kurā notika lekcija
«Skrituļslidošana un matemātika». Šo lekciju mums vadīja slavens itāļu skrituļslidotājs Enriko Perano. Tā kā pasniedzēja aizraušanās ir matemātika, tad divarpus stundu
ilgajā konferencē uzzinājām daudz jauna par skrituļslidošanu un to, kā ar matemātikas palīdzību var veidot daudzus un dažādus sarežģītus horeogrāfijas elementus. Viena no interesantākajām lietām, kas mums tika rādīta, bija paraugdemonstrējumu video paša Enriko izpildījumā.
Pēc konferences visi dalībnieki devās uz skolu. Latviešu skolēni un skolotāji pusdienoja draudzīgā lokā. Veikaliņos blakus skolai iegādājāmies pusdienas un jauki pavadījām kopā laiku. Pēc pusdienām visi sapulcējās skolas zālē un notika diskusija par
projekta rezultātiem, kas skolēniem un skolotājiem jāpaveic projektā.
Vakarā itāļu skolēni bija saorganizējuši atvadu vakariņas, kurās piedalījās visi Itālijas apmaiņas jaunieši (50 cilvēku). Visi dalībnieki jautri pavadīja laiku ar saviem
jaunajiem draugiem, tāpēc pēc picērijas neviens negribēja atvadīties.
Ērika Smirnova 9.b klase
Sestdiena, 11.02.2017.
Sestdienas rītā kopā ar itāļu ģimenēm devāmies uz lidostu. Tur vēl mirkli dalījāmies iespaidos, teicām pateicības vārdus par lielisko nedēļu un atvadījāmies.
Kopumā brauciens bija ļoti dažāds un piedzīvojumiem bagāts. Iepazinām Itālijas kultūru, vēsturi un garšīgo virtuvi, izbaudījām itāļu mācību
procesu, piedalījāmies sporta un zinātniskās aktivitātēs, iepazinām citu
valstu kultūru, dažādos jauniešus un pavasarīgo laiku Itālijā.
«Erasmus+» projekta nākamais brauciens plānots rudenī, kad skolēni
un skolotāji dosies uz Varšavu. Nākamajā gadā plānoti braucieni uz vēl
divām projekta dalībvalstīm – Horvātiju un Franciju, kur notiks projekta
noslēgums.
Elizabete Pavlovska
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