
 

 

                            

 

 

                                         

 

 

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola 

Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji. 

 

 

2011.  gada 30.septembrī                       Augstkalnes vidusskolas avīze                      1. (57.) izdevums
 

Septembris (latīņu: September — no latīņu: septem — septiņi) ir gada devītais mēnesis. Septembrī ir 30 dienas. Senie latvieši  

septembri vēl sauca par viršu jeb silu mēnesi. Septembris ir pirmais rudens mēnesis. Septembrī ir rudens ekvinokcija, kad diena 

 izlīdzinās ar nakti un tās ir vienāda garuma. Latvijā septembris ir pirmais skolas mēnesis. 

Svētki 
 
Starptautiskie  

 Pēdējā septembra nedēļā — Jūras diena 

 Ceturtā svētdiena — Kurlo ļauţu diena 

 30. septembris — Tulka diena. 

Latvijā  

 1. septembris — Zinību diena 

 22. septembris — Baltu vienības diena  

 

Skola, no tevis ēnas laikam bēg, jo tu esi viena no gaišākajām celtnēm, vienalga – jauna vai veca, divu 

vai vairākstāvu, kalnā vai līdzenumā, nostūrī vai liela ceļa malā! Tevī ir sākums cilvēka lielajai gara 

gaitai. Zvana apdziedātas, virknējas stunda pie stundas no pirmās klases pirmā skolas rīta līdz 

izlaiduma vakaram. Un katra kaut ko dod mūža augošajam kokam. 
 

 
 

Skola skaista skola liela 

                          Tur kur zināšana liela 

                          Tur mums daudz ir prieka 

                          Un skola mums ir tikai viena 

                          Tāpēc visi sacīsim 

                          Skolā gribam ieti mēs. 

 

Skolā iet mums ļoti patīk, 

                          Katru rītu draugus satikt. 

                          Patīk mums kā zvaniņš dzied,  

                          Aicinot mūs klasē iet. 

 

                          Stundās rēķinām un lasām, 

                          Ko vien nezinām, to prasām. 

                          Gribam taču gudri kļūt, 

                          Tāpēc vajag čakliem būt.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%AB%C5%86u_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%AB%C5%86u_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gads
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93nesis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1i
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C5%A1i&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Rudens
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ekvinokcija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Diena
http://lv.wikipedia.org/wiki/Nakts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/30._septembris
http://lv.wikipedia.org/wiki/1._septembris
http://lv.wikipedia.org/wiki/22._septembris


 

 

 

Pašsacerēti klasicisma garā dzejoļi 11.klase 

 

Lembergs dienas darbu beidz 

Un uz Ventspīli steidz , 

Tur viņs saldi , saldi dus , 

Viņa lielie konti klus. 

/Elīna Paula J./ 

 

 Kas par deputātu kļūs, 

Vienmēr nauda makā būs. 

Kas ir mūţu strādējis, 

Par ģimeni vien gādājis. 

/Edijs G./  

 

Vasara no mums jau aiziet, 

Skola nu sāk skaļi smiet, 

Un uz skolas pulciņu 

Staigāju savu celiņu 

/Reinis P./ 

 

Dienas laiks jau beidz‘s, 

Mēness gaisma steidz, 

Daţs labs jau saldi dus, 

Ir naktī viss tik kluss. 

/Raivis s./ 

 

Kādreiz labais slikts mums kļūs, 

Un ikvienam skumjas  būs, 

Nebūs ja tas strādājis, 

Makaronus gādājis. 

/Marija Ļ./ 

 

 
 

 

Katrs bērns par politiķi kļūs 

Tad, kad labi mācījies būs. 

Tas,, kas darbu strādājis, 

Naudiņu sev gādājis. 

/Dārta B./ 

 

Latvija, cerams, gaiša kļūs, 

Un ikvienam nauda būs. 

Lai ikkatrs būs strādājis, 

Par ģimenīti gādājis. 

/Zinaīda K./ 

 

Visi manus nervus beidz, 

Tik pie manas naudas steidz, 

Labi, ka tie citi dus, 

Varu projām skriet es kluss. 

/Zane G./ 

 

Labāk es par Saeimu beidz 

Un pie grāmatas es steidz, 

Tad vakarā nu gan es dus 

Un par politiku klus. 

/Līga Š./ 

 

Bērni jau no mums aiziet, 

Vecumdienas sāk jau smiet, 

Un ar gadu nastiņu 

 Brienam savu ceļiņu. 

/Diāna U./ 

 

                   

 

 

 

 

Mana  vasara  nometnēs. 
Es vasaru  pavadīju  nometnēs . Katra mēneša sakumā devos kādā nometnē, kas ilga  

nedēļu.   

 Pirmajā nometnē - “MAMMASDABAS TAKĀS‖- mēs runājām par dabu ,taisījām  

zaķīšus, filcējām, 

Otrajā nometnē -‗‘TREJDEKSNIS 2011‖- zīmējām  kaut ko saistītu ar Sprīdīti , to 

 laiku mājas un mūsu skolu, taisījām noderīgas lietas. Viens no interesantākajiem  

momentiem  

bija iesvētīšana,  kur mūs aplēja ar aukstu ūdeni .  

Pēdējā nometne saucās ―RAIBĀS DIENAS PENKULĒ‖. Šajā nometnē bija grupu darbi. Es atceros un 

smejos par to, ka mani nesa uz rokām .  

 Mums bija arī ekskursija uz  Tērveti pie zirgiem. Mēs ar tiem nejājām ,  

taču tur bija interesanti. Braucām arī uz kokapstrādes firmu.  

Tāda bija mana vasara nometnēs. Man patika visas nometnes.  

Es ieteiktu arīcitiem. Vēlos braukt nākamgad uz mākslas   

nometni, bet tas nav viegli, jo viena nometne izmaksā aptuveni 100 Ls. 

 Ja jūs gribat braukt -  pelniet naudu.                                        

 

(Karlīna V. 6.klase) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Baltu  vienības diena „Pikšās”  
22. septembrī mūsu skolas delegācija piedalījās 

 Baltu vienības dienas pasākumā! 

Šogad šis pasākums norisinājās Kārļa Ulmaņa  

dzimtajās mājās Pikšās‖.Kopā ar mūsu deju kolektīvu  

„Savējie‖un mūsu skolas ansambli  

šajā pasākumā arī piedalījās Ţagares Ģimnāzijas pārstāvji. 

/Aivija K. 7.kl./ 

 

 

 

 

Dzejas dienas skolā 

Septembris ir dzejas mēnesis. Šajā gadā dzejas dienas tika veltītas Annas Brigaderes 150 gadadienai.  

Katram skolēnam vajadzēja sameklēt un iemācīties dzejoli. Šos dzejoļus sākumā deklamēja klasē, bet labākie  

skolas pasākumā. 

20. septembrī notika dzejas dienas sākumskolai.  

27. septembrī notika dzejas dienas pamatskolai. 

5. klase, 8. klase deklamēja tikai Annas Brigaderes dzeju. 

 6. un 9. klase deklamēja daţādu autoru dzeju. 

11. klases meitenes stāstīja par Annas Brigaderes dzīvi. 

                                                                                          / Emīlija Arta L.6. kl./ 

 

 

Drošība dažādās situācijās. 

14. septembrī pēc 4. stundas bija pasākums par drošību. Tur rādīja mums filmiņas par to, kas jādara daţādās  

situācijās.Tur rādīja par  uguns, ūdens, salūta drošību. Filmiņās bija arī daţi šausmīgi  skati, kur bija asinis. 

Tās bija interesantas un ļoti pamācošas. Manuprāt , no redzētā var daudz mācīties. 

Piemēram ,  kā izsaukt ātro palīdzību,  ka  jāpasaka , lai tā varētu atbraukt un  kā jānodzēš uguns. 

 Man patika redzētās filmiņas. 

/Sanita V.7.kl./ 
 

Anekdotes par Jānīti 
 

Skolotāja jautā Jānītim: 

-Kāpēc tu vakar nebiji skolā? 

-Mans vecākais brālis saslima. 

-Un kāds tam sakars ar tevi? 

-Es braukājos ar viņa velosipēdu. 

 

Stundu laikā klasē ienāk Jānītis ar apsaitētu galvu. 

Nokaitinātā skolotāja jautā: 

-Nu,kas tad notika šoreiz? 

-Es izkritu no piektā stāva. 

-Un ko,lidoji veselas divas stundas? 

 

Skolotāja sarkastiskā tonī jautā Jānītim: 

-Vai tu man varētu paskaidrot,kāpēc 

sacerējums,kuru tu man nodevi vakar,vārds vārdā 

atbilst tava brāļa pagājušā gada sacerējumam? 

-Kas tur tāds dīvains,skolotāj?Mums ir viena māsa. 

 

Jānītis iekrīt 2m dziļā sausajā tualetē. Izmisumā 

viņš sāk kliegt: Deg, Deg, Deg! Atbrauc 

ugunsdzēsēji, izvelk 

Jānīti, un jautā: kur 

deg? Jānītis atbild: 

nekur nedeg, bet vai jūs 

būtu atbraukuši, ja es 

kliegtu Sūdi, Sūdi, 

Sūdi? 

 

Ķīmijas stunda. 

Skolotāja: 

-Maijiņ, kādā krāsā tev galarezultātā sanāca 

šķīdums? 

-Sarkans. 

Sēdies,5.Un kādā krāsā Pēterītim?  

-Oranţs. 

-Sēdies,4,nav īsti tāds, kā  vajadzētu.  

-Jānīt? 

-Melns! 

-Divi! Klase, gulties!!! 

http://anekdotes.wordpress.com/2009/06/08/anekdotes-par-janiti/


 

 

Apsveicam uzvarētājus 
 

 

Konkursa ―Atceries barikādes! “ dalibnieks  Jānis Dunauskis. Pie Barikāžu ugunskuriem  

 

Mans vārds ir Jānis Dunauskis. Patreiz esmu Latvijas Lauksaimniecības universitātes students, bet, 

kad veidoju konkursa darbu, biju Augstkalnes vidusskolas 12. klases skolnieks.  

 

Piedalīties konkursā "Atceries barikādes" man ieteica mana vēstures skolotāja, jo 11.klasē mana 

zinātniski pētnieciskā darba tēma bija par barikādēm. Un nu tā es nolēmu veidot filmu šim 

konkursam par barikādēm, jo pēdējo gadu laikā šī tēma man kļuva īpaši tuva.  

 

Filma „Pie Barikāţu ugunskuriem‖ radās kā loģisks turpinājums manam zinātniski pētnieciskajam 

darbam, ko izstrādāju 11. klasē. Savā darbā biju apkopojis Augstkalnes un Bukaišu pagasta barikāţu 

dalībnieku atmiņas un noskaidroju viņu attieksmi pret barikāţu laiku šodien.  

 

Filmā esmu apkopojis viena barikāţu dalībnieka – Edvīna Berţinska atmiņu stāstu par to laiku. 

Intervijas laikā sapratu, ka barikāţu dalībnieki ir jau cienījamā vecumā – daudz kas ir jau pagaisis no 

atmiņas, tādēļ jo svarīgāk ir šodien saglabāt viņu stāstus. 

 

 

Konkursa „Latvijas izcilnieki” Ralfs Grickevičs 

Kandidē: Sporta un veselības kategorijā 

Vecums/klase: 11 gadi; Augstkalnes vidusskolas 4.klase  

Par viņu saka: Ralfs savu dzīvi nopietni saista ar sportu. Viņš ir apzinīgs 

sportists, viņā ir ieaudzināts mērķtiecīgums, neatlaidība un gribasspēks, 

ticība sev. Šogad Ralfs ar komandu ir atzīstami startējis Latvijas jaunatnes 

čempionātā rokasbumbā, izcīnot trešo un pirmo vietu, iegūstot Latvijas 

Republikas čempiona titulu.  

Par sevi: Jau četrus gadus trenējos rokasbumbas pulciņā, esmu iesaistījis arī 

savus klasesbiedrus. Esmu piedalījies sacensībās Igaunijā, Zviedrijā un 

Somijā. Tāpat es eju dramatiskajā pulciņā, mazpulku pulciņā un dejoju 

skolas deju kolektīvā. Ja es iegūšu stipendiju, tad labprāt iegādātos sev 

rokasbumbas bumbu, lai varētu trenēties arī mājās. Tas es ātrāk uztrenētu 

muskuļus un manai komandai būtu labāki rezultāti.  

Balsis: 198 
 

http://www.omip.lv/barikades


 


