
 

 

 

2012. gada 9.martā                          Augstkalnes vidusskolas avīze 6.(62.)izdevums 

9.februārī – Leišmales olimpiāde 

matemātikā.   

Katru gadu mūsu skolā notiek Leišmales 

matemātikas olimpiāde. Arī šogad mūsu 

skolā viesojās gudrākie Tērvetes novada 

matemātikas prāti, lai sacenstos, parādītu 

savas zināšanas un iegūtu jaunu pieredzi 

šajā olimpiādē. Bija grupas no 5.-9. kl. Es, 

Armands Vītoliņš, biju 9.kl. klašu grupā. 

Olimpiāde notika laikā no 9:00-10:00.Pēc 

olimpiādes ,kamēr olimpiādes žūrija 

pārbaudīja darbus, skolēniem tika 

organizēts gājiens uz vietējo gaļas 

kombinātu „Silāres”. Tur pavadījām kādu laiku, tad nācām uz skolu. Olimpiādes uzvarētāji 

tika apbalvoti ar diplomiem un dāvanām.  

(Armands Vītoliņš 9.klase)  

 

15.februārī – Leišmales skolu olimpiāde krievu valodā. 

Kopā piedalījās 21 dalībnieks 6.-9. klašu skolēnu no Annas Brigaderes un Bukaišu  

pamatskolām,  un Augstkalnes vidusskolas. Kad olimpiādes dalībnieki atbrauca, zālē viņus 

sagaidīja 5.-8. Klases ansamblis, kurš nodziedāja dziesmu. Tad dalībnieki gāja uz fizikas 

kabinetu, kur stundu rakstīja darbu. Pēc tam  bija jāiet uz krievu valodas kabinetu, kur bija 

jālasa teksts un jāatbild uz jautājumiem. Pēc samērā ilgas darbu labošanas skolas mazajā zālē 

notika apbalvošana. 

(Loreta P.7.kl.) 



 

15.februārī  9 vidusskolēni piedalījās „Ēnu dienā”. Šogad 

skolēni ēnoja: Lauris D. –LLU Meža fakultātē mežinženiera 

un kokapstrādes inženiera profesiju,  Krista V. – Dobeles 

novada Kultūras un sporta pārvaldē pārvaldes vadītāja 

amatu, Anna P. – RC ”Tērvete” fizioterapeita profesiju, 

Marta P. – SIA RC „Tērvete” māsu palīga profesiju, 

Aleksandrs L.– Dienas atbalsta centrā frizētavu – veļas mazgāšana profesiju,  Andris K. – TELE 

2 SIA pārdevēja profesiju, Elgars J. – TELE 2 SIA klientu apkalpošanas speciālista profesiju, 

Elvijs D. – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē ceļu policijas inspektora profesiju, Edijs 

E. – Augstkalnes vidusskolā informātikas un fizikas skolotāja profesiju. 

Ēnu devēja atsauksmes un rekomendācijas: „Kristai interesē darbs ar cilvēkiem un pasākumu 

organizēšana. Iesaku pieteikties kā brīvprātīgajai dažādu pasākumu organizēšanā gan sportā, 

gan kultūrā, gan tūrismā, lai saprastu, kas patīk, kas nepatīk. Tas palīdzētu nonākt pie 

konkrēta viedokļa par nākamās profesijas izvēli.” 

Andris: „Skolēns ir ieinteresēts tirdzniecības dzīvē. Ļoti apzinīgi pilda uzdotos pienākumus. 

Ieinteresēts darbā ar cilvēkiem.” 

Elvijs: ”Vēlams nokārtot vadītāja apliecību. Atsauksmes pozitīvas, interese pietiekoša. 

Nepieciešami arī citi dokumenti.” 

Elgars: „Skolnieks darba gaitā iepazinās ar tirdzniecības zālēs vidi, organizatoriskām lietām un 

klientu apkalpošanas pamatiem. Ļoti rūpīgi sekoja līdzi veicamajiem darbiem un tika galā ar 

uzticētajiem pienākumiem. Ieteiktu kļūt drošākam, pārliecināties par vēlamo darba vietas 

kvēli jau mācību laikā.” 

Es, kā 11.klases skolniece, uzskatu, ka Ēnu dienas ir ļoti noderīgas, jo šāds ieskats kādas 

profesijas pārstāvja ikdienā var palīdzēt izvēlēties nākamo profesiju. Šādas iespējas ir 

jāizmanto! 

(Marija Ļ.) 

ĀBECES SVĒTKI 

Ābeces  svētki  ir  vislielākie  svētki  pirmajai klasei ,jo viņi ir iemācījušies lasīt 

ābeci. Uz šiem svētkiem bija ieradušies ciemiņi no Bukaišu skolas un ari mūsu pašu 

2., 3.un 4. Klase. Vēl bija atnākuši pirmās klases bērnu vecāki un lielāku klašu bērni, kas bija  

pārģērbušies par grāmatu tārpiem. Pirmajai klasei visi dāvināja dāvanas . Otrā klase  bija 

sagatavojusi mīklas  un mazus kārumiņus. Trešā klase arī bija sagatavojusi priekšnesumu un 

pirmajai klasei uzdāvināja grāmatu tārpus. Ceturtā klase bija sagatavojusi priekšnesumu un 

dāvināja pirmajiem  kastītes, no kurām izlec katra bērna vārda pirmais burts. Paši 

pirmklasnieki  ieradās pārģērbušies par tārpiņu, tad viņi izlīda ārā no tārpa kostīma un rādija 

pašu izdomātu teātri. Tas bija par Jānīti, kurš negāja uz skolu un nemācēja lasīt . Viņš gribēja 

iemācīties lasīt, lai varētu izlasīt to, kas bija rakstīts uz leļļu teātra skatuves. viņš gribēja 

paņemt savu grāmatu, bet tā bija iesprūdusi  zem gultas. Viņš sauca palīgā māsu, omi, suni, 

kaķi, pīli un peli. Tad viņi visi kopā grāmatu izvilka. Pirmklasnieki uzstājās ar pašu izdomātu 

deju.                                                                                                                                                  

/Samanta Anna Labalaika./   



ZPD AIZSTĀVEŠANA 

ZPD darbus parasti skolēni iesāk taisīt 10.klasē, bet aizstāv 11.klases vidū. Darbs parasti 

aizņem pusotru gadu,  tas ir liels un apzinīgs darbs, kurā jāiegulda daudz darba. Tas nav 

vienas dienas darbs, bet gan daudzu dienu darbs.  

28.februārī  11.klases skolēni aizstāvēja savus ZPD.  

Klausoties aizstāvēšanu, varēja just, ka skolēni ir gatavojušies un prot aizstāvēt savus darbus. 

Katram skolēnam bija sava tēma, kura viņam interesēja: 

Reinim P. – „Paaudžu konflikts” 

Līgai Š. – „Augstkalnes vidusskolas skolēnu zobu veselība” 

Elīnai J. un Dārtai B. – „Ēnu ekonomikas cēloņi un sekas” 

Zanei G. – „Tūrisms Tērvetes novadā” 

Raivim S. – „Skaņa” 

Edijam G. – „Koki latviešu mītiskajā un dziednieciskajā pasaulē” 

Sigitai L. – „Rokmūzika” 

Manuprāt, savus darbus veiksmīgi aizstāvēja visi skolēni, visus var paslavēt par paveikto 

darbu. ZPD aizstāvēšana pienāca pēkšņi, citi pat vēl pēdējā dienā gāja pie skolotājām 

konsultēties. Uztraukums bija visiem, bet tas tika pārvarēts. Skolotāji teica, ka tik daudz 

interesantu darbu nav bijis vēl nekad. Dažus labākos darbus sūta uz starp novadu komisiju, 

kur vēlāk var pat sūtīt tālāk. Šogad aizsūtīja daudz darbus, jo skolēni bija centušies un 

uztaisīja labus darbus. ZPD aizstāvēšana turpināsies pēc brīvlaika. Līga Štāle tika tālāk uz 

Zemgales novadu ZPD konkursu.                             /Diāna U.11.kl./ 

“Skola 2012” Ķīpsalā no 1. līdz 4. martam 

No 1. līdz 4. martam, Starptautiskajā 

izstāžu centrā Ķīpsalā notika gada 

nozīmīgākais izglītības pasākums – 18. 

starptautiskā izglītības izstāde “Skola 

2012”, kas vienuviet ļauj iegūt 

visaptverošu informāciju par mācību 

iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko 

izglītības ceļu.  

   

Izstādē piedalījās vairāk nekā 140 

dalībnieki no 11 valstīm – Latvijas, 

Krievijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, 

Kanādas, Dānijas, Somijas, Lielbritānijas, 

Izraēlas un Nīderlandes. Četrās izstādes 

dienās apmeklētāji varēja iegūt 

informāciju par valsts un privātajām 

augstskolām, vidusskolām, koledžām, 

arodskolām, mācību centriem, valodu 

kursiem, tālmācību, e-studijām, kā arī 

dažādu mācību kursu piedāvājumu. 

1.martā mūsu skolas skolotāji un 

vidusskolēni apmeklēja „Skolu 2012” un 

grāmatu izstādi. Šis brauciens, manuprāt, 

bija ļoti noderīgs. Mēs, vidusskolēni, 

varējām iegūt informāciju par dažādām 

mācību iestādēm, kurās, iespējams, 

turpināsim studijas tuvākajā nākotnē. 

Grāmatu izstādē bija iespēja nopirkt 

grāmatas. Šo iespēju daži no mums arī 

izmantoja. 

(Marija Ļ.) 

 



2.martā – Žetonu vakars skolā 

Žetonu vakars – tas ir neaizmirstams notikums 12.klašu skolēnu dzīvē. Gatavošanās 

tam ir emocionāli piepildītākais laiks. Tā ir uzdrīkstēšanās un sevis apliecināšana. Tie 

ir svētki, kad lielie cilvēki prot pateikt „paldies”. 

Mūsu skolā šogad bija žetonu vakars.  Kurš sastāvēja no divām daļām: lugas un no svinīgās 

daļas. Vakara sākumā 12. klases skolēni rādīja teātri ‘’Visi radi kopā.’’ Par šo izrādi daudzi 

skatītāji teica: ’’Šī izrāde bija skaista un nevienu brīdi skatoties to nebija garlaicīgi!” pēc 

manām domām izrāde bija aizraujoša un ar labi pārdomātu saturu. Vakara otrajā pusē bija 

svinīgā daļa, kur 12. klasi sveica 11. klases skolēni, skolas direktors, mācību pārzine un, 

protams, klases audzinātāja Aija Klūga Kā katru gadu 12. klasei pasniedz medaljonu, 

piekariņu vai gredzenu ar skolas logotipu. Viens no patīkamajiem pārsteigumiem bija 11. 

klases veidota prezentācija ar katra skolēna bērnības bildēm un īsu aprakstu. 

 (Loreta P.un Aivija. K.) 

 

Mācības un brīvlaiki 2011./2012. mācību gadā (1.-12.klase) 

2011./12. mācību gads: 2011. gada 1. septembris - 2012. gada 31. 

maijs 

9. klasei mācības beidzas 2012. gada 18. maijā, bet mācību gads - 

2012. gada 15. jūnijā 

12. klasei mācības beidzas 2012. gada 18. maijā, bet mācību gads 

- 2012. gada 22. jūnijā. 

Pirmais semestris: 2011. gada 1. septembris - 23. decembris 

Otrais semestris: 2012. gada 9. janvāris - 31. maijs, (15. jūnijs 9. klasei; 22. jūnijs 12. 

klasei) 

Brīvlaiki 

Rudens brīvdienas: 2011. gada 24. - 28. oktobris 

Ziemas brīvdienas: 2011. gada 27. decembris - 2012. gada 6. janvāris 

Pavasara brīvdienas: 2012.gada 12. - 16. marts 

Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11.klasei): 2012. gada 1. jūnijs - 31. augusts 

Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka 

individuāli) 

Projektu nedēļu katra skola nosaka individuāli, tā tiek organizēta otrajā semestrī 

Avots:  MK noteikumi par 2011./2012. mācību gada un mācību semestru sākuma un 

beigu laiku 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=225923
http://www.likumi.lv/doc.php?id=225923

