
 Manas baltās mājas ir visur. Tās var atrasties egļu 

galotnēs, cielavu balsīs, visur lūdzošas zvaigznes mir-

dzumā. 

Mājas man rāda ceļu, kad esmu apmaldījies.  Tās va-

jag, lai būtu kur nolikt spilvenu, lai uz tā izraudātu 

sāpi, lai būtu, kur nolikt ziedu vāzi, kad vajag radīt 

prieku, lai būtu kur nolikt papīru un pildspalvu, kad 

vajag uzrakstīt dzejoli.  Māja pasargā no cilvēku 

burzmas. Arī lietus un sniega. Tur mājo  neaprakstāma labestība un siltums. Tā nelaidīs 

iekšā sāpi, vai nelaimi. Nav svarīgi, vai tavās mājās ir baltais, melnais, zilais vai zaļais, bet 

tās ir mūsu! Mīlēsim katrs savas mājas. 

                                                                                                            (Skolas avīzes redakcija) 
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Mīlēt tas ir gods 

Sargā to – tev tas ir  ļauts. 

Satikt cilvēku ir labi, 

Tapēc ļaujies katram dzīves brīdim. 

Krāpt – tas ir ļaunums, 

Sāpināt katrs prot, 

Mīlēt un lolot prot tikai daži. 

Mīla, mīla– kas tas ir? 

Sāpes, sāpes vēl man nav, 

Bet ļaunums nāk negaidot, 

Rūgtums tuvojas, sirds sāp negaidot. 

Jaukums nāk kā pārsteigums 

Jūtas jūt uzreiz! 



14. februāra pēcpusdiena skolā bija prieka un mīlestības pilna. 5. – 11. klašu skolēni 

pulcējās uz pasākumu „Muļķe sirds”. Katrai klasei bija jāsagatavo priekšnesums par mīlestību. Izdomai un fantāzijai 

nebija robežu! 11. klases puiši dejoja, 6. un 9. klase izrādīja lugu iestudējumus, 5. un 7. klase atzinās mīlestībā ar 

dziesmu, 8. klases meitenes palika pie klasiskām vērtībām – atzinās mīlestībā ar dzejas un aforismu rindām, 10. klase 

izspēlēja ainiņās no „ģimenes dzīves.” Visu vēroja un vērtēja stingrā žūrija – Gudrā Vārna, Smiekliņš un Cipariņš. 

Godīgā konkurencē nepārspēti palika 6. klases mākslinieki. Viņu Augstkalnvillā uzņemtā kinofilma „Romeo un 

Džuljeta” ieguva nedalītas skatītāju un žūrijas simpātijas.  

Paldies 9. klasei par ideju! Visiem bija jauks vakars un labs garastāvoklis! 

14. februāris satraukuma pilns bija arī 11. klasei.  Pēc ļoti nopietna un atbildīga darba vērtēšanai tika 

nodoti skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Tēmas bija ļoti dažādas: „Tūrisms un tūrisma maršruta 

izveide Augstkalnē”, „Mūzikas terapija un tās ietekme uz cilvēku”, „Ārstniecības augi un to pieejamība 

aptiekās”, „Datoratkarības un to ietekme uz pusaudžu garīgo un fizisko veselību”, u.c. Uz starpnovadu 

zinātniski pētniecisko darbu  konferenci Dobelē tika izvirzīti Laura Dombrovska darbs „Zemgales 

reģiona stirnāžu kvalifikācija” un Aleksandra Lagutika darbs „Panorāmas” 

MUĻĶE SIRDS  

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU AIZSTĀVĒŠANA  

No 11. – 14. februārim skolā norisinājās projektu nedēļa. 

2. - 5. klašu skolēni pētīja savas dzimtas saknes un veidoja dzimtas kokus. Skolēni centās noskaidrot 

vecākos un jaunākos savas dzimtas pārstāvjus, uzzināja kādus amatus un profesijas ir apguvuši viņu 

vecvecvecāki, vecvecāki un vecāki.  Apkopoja interesantāko vārdu un uzvārdu īpašniekus. Pastāstīja 

interesantus atgadījumus un traģiskus likteņstāstus. Aplūkoja senas fotogrāfijas. 

6. – 8. klašu skolēni aplūkoja skolas vēsturi fotogrāfijās un apkopoja informāciju no 2004. – 2012. 

gadam. 6. klase iepazinās ar skolas sportistiem, 7. klase apzināja 9. klases absolventus, bet 8. klase – 12. 

klases beidzējus. Rezultātā tapa brīnišķīga prezentācija, kuru var aplūkot skolas mājas lapā. 

PROJEKTU DARBI 
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Džuljeta -  Lelde Krūmiņa, Romeo -  Ralfs 

Grickevičs, skaņu operators - Ivo Čižauskis 



Šogad 12.klasi absolvēs 11 skolēni 

MŪSU DIVPADSMITIE!  

No kreisās: Līga Štāle, Annija Marta Jurģevica, Zane Griņus, Edijs Gricjutis, Reinis Pētersons, 

Raivis Stašāns, Elīna Paula Jarbuša, klases audz. Rudīte Dude, Diāna Ugarenko, Marija Ļebedeva, 

Sigita Lauce. 
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Augstkalne ir kā siltums, 

Kurš tevi silda. 

Augstkalne ir kā mamma, 

Kura tevi mīl. 

Augstkalne ir kā ģimene, 

Kura tevi vienmēr gaida. 

Augstkalne ir kā taurenis, 

Tik pat krāšņs. 

Augstkalne ir viss, 

Šeit vienmēr vari atgriezties. 

                                                              (8.klases skolniece Arina Vaičule) 



3.  KLASES AKTIVITĀTES  

4 

2. semestris 3. klases skolēniem sācies interesanti.  Esam iesaistījušies projektā „Dārznīca”. Neilgu laiku 

pēc pieteikšanās konkursam saņēmām kastes ar augu sēklām, puķu podiņiem un augsni. Jau 17. janvārī uz 

klases palodzes tika novietoti podiņi ar tulpi, kastaņu un Kanādas egli. Sekojam līdzi un dokumentējam 

augu  augšanas  procesu  „Augu  dienasgrāmatā”.  Meklējam  literatūrā  un  internetā  informāciju  par 

audzējamiem augiem. Kamēr podiņos it kā dzīvību nemanīja, nebija interesanti. Pirmo ieraudzījām tulpes 

asniņu. Kāds prieks! Diemžēl 2. grupai tulpes sīpols izrādījās inficēts un nu jāsēj rezerves auga – Grieķu 

periploka sēklas. Nupat arī parādījies kastaņas sīkais augumiņš. Secinām, ka dārznieka darbs nav pārāk 

viegls un nekas nenotiek tika ātri kā gribētos. 

6. februārī kopā ar 4. klases skolēniem apmeklējām Svečošanās pasākumu Tērvetes dabas parkā. Tur 

noklausījāmies stāstījumu par dzīvnieku dzīvi ziemā, bukaišnieku uzstāšanos par svecēm, satikām Rūķu 

mammu, papu un meitiņu. Rūķu paps rādīja kā agrāk, kad nebija elektrības, cilvēki apgaismoja istabu. Ar 

Rūķu māmiņas palīdzību izlējām svecītes. Bija arī dažādas interesantas spēles. Tik labi atpūtāmies! 

Iesaistījāmies arī skatuves runas konkursā „Ievelc dziļā elpā savu Latviju”. Tajā Nameda ieguva 3. 

vietu, bet Enija – 4. vietu. 

(Augstkalnes vidusskolas 3. klases skolēni un audzin. Sandra Vasile) 

Pats vērotājs,                                                     

Vēro,ko vari,                                           

Tādu darbu dari.                                         

Vēro, kas esi, 

Citiem labu nesi.                                       

 Dari, ko vari, 

Savu darbu dari,                                         

Skaties, kas esi, 

Citiem labu nesi.                                         

 Vēro, ko vari, 

Tādu darbu dari, 

Vēro, kas esi, 

Tādu labu nesi 

 Skaties, ko vari, 

Tādu darbu dari, 

Skaties, kas tu esi, 

Tāds labs arī esi 

                      Ulvis Jansons 

JAUNRADES STŪRĪTIS  

            Pats 

Es būšu, kāds būšu, 

Neapturēs mani nekas.  

Lai tikai darbs, kuru daru, 

Būtu sev patīkams 

                      Aleksandrs Boboks 

Ja tev sāp ,tad klusu ciet, 

Nav labi pie citiem žēloties iet: 

Jo žēlotajs tev nepalīdzēs, 

Tik kaunu sev lielu atnesīs un 

visu dubļos samīs. 

                             Elīna Butkus 


