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Kas notiek skolā? 

25. marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Pulcējāmies uz atceres brīdi. Klausījāmies 
skolotājas Lauras Zeimes stāstīto. 

7. martā  skolā notika Žetonu vakars. Paldies divpadsmitajiem par jauko uzvedumu ‘’ Joki par smiekla 
naudu’’! 

14. martā norisinājās Tērvetes novada skolu konkurss ‘’Zemes dēls’’un ‘’Zemes meita’’. Sveicam Gustavu 
Podnieku iegūstot ‘’Zemes dēla’’ titulu. 

14. martā notika arī skolas zāles un skatuves jaunā aprīkojuma atklāšana. Pateicamies visiem par darbu, 
bet īpašs paldies projekta autorei Valdai Prīliņai! 

17. martā divpadsmitā klase kārtoja angļu valodas eksāmenu. Vēlam veiksmi gatavojoties turpmākajiem 
eksāmeniem! 

15. martā Jelgavā Sv. Annas baznīcā un 16. Martā Augstkalnes baznīcā un Vecauces baznīcā  uzvedums 
‘’Dievs tava zeme deg! ‘’ Uzvedumā piedalījās arī mūsu skolas tautas deju kolektīvs ‘’Savējie’’ un 
daiļlasītāji. 

No 17. Līdz 21.martam baudījām pavasara skolēnu brīvlaiku. Jāpiebilst, ka tas bija pārāk īss. 
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20.  aprīlī  - Lieldienas, bet pirms tam 

daudzi no mums ievēro gavēņa laiku. 

 

 

Kādā ebreju hasidu stāstiņā lasām, ka pie rabīna ierodas viņa skolnieks un jautā: ‘’Ko lai es daru? Mani 

vaja ļauni kārdinājumi.’’ Sirmais rabīns palūkojas uz mācekli un saka: ‘’Vai tu esi drošs, ka nav otrādi?’’ 

   Vai mums ir pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar to, kas mūsos notiek īstenībā ? Tik daudzi notikumi 

un apstākļi ārpus mums novērš mūsu uzmanību. 

  Tieši tāpēc ik gadus Gavēņa laika četrdesmit dienas mūs mudina vairāk uzmanības veltīt savai iekšējai 

pasaulei. 

   Bet ko nozīmē gavēt? 

   Lasot par izciliem sportistiem, kuri vēlas sasniegt nozīmīgus rezultātus, nereti uzzinām, cik gan 

saspringta un ierobežojumu pilna ir viņu ikdiena. Liels mērķis prasa, lai tu tam pakārtotu visu savu dzīvi. 

   Ja tu vēlies savā dzīvē sasniegt ko patiešām nozīmīgu, tev jābūt gatavam(pašam, ne pēc citu 

norādījumiem!) sevi ierobežot. Tev jābūt gatavam atsacīties no traucējošā, lai iepsējami nedalīti varētu 

pievērsties pašām svarīgākajam, tam, kas notiek tevī. No tā atkarīga visa tava nākotne. 

   Šaubu nav - katram cilvēkam ir vajadzīgas dažādas lietas, taču svarīgi, lai mazsvarīgās neaizstātos 

priekšā patiešām nozīmīgajam. 

   Neviens nevar otru pārliecināt par to, ka viņam būtu jāmainās. Katrs sevī apsargā vārtus uz pārmaiņām, 

kurus iepsējams atvērt tikai no iekšpuses. 

Juris Rubenis  (žurnāls ‘’Svētdienas rīts’’) 
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26. martā Annas Brigaderes pamatskolā pulcējās 1.-4. Klases 

skolēni, lai piedalītos Tērvetes novada skolu sākumskolas 

kombinētajā olimpiādē. 

Mūsu sasniegumi: 

1.klase 

 

2. Vieta – Kristiānai Līvai Lācei 

3. vieta – Endijam Šnepstam 

2. klase 

 

2. vieta – Annijai Veidei 

3. klase 

 

2.vieta – Norai Martai Izakai 

3.vieta – Valdemāram Lācim 

4.klase 

 

2.vieta- Namedai Vilciņai 

3.vieta – Danilam Maksimovam 

 

Sveicam uzvarētājus ! 
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Tērvetes novada skolu skatuves runas konkurss 

Augstkalnes vidusskolā. 

28.03.14 

1.vieta   

Armands Vītoliņš – 11. Klase 

Daniels Eduards Buķevics – 7. Klase 

2. vieta 

Katrīna Freimane – 9. Klase 

Lelde Krūmiņa – 7. Klase 

Gita Cīrule – 8. Klase 

 

3.vieta 

Sanita Bičuša – 3. Klase 

Beatrise Lība Šalna – 3. Klase 

Atzinības raksts par veiksmīgu 

piedalīšanos konkursā 

Asnate Egle – 8. Klase 

Everita Lora Klova – 8. Klase 

Danils Maksimovs – 4. Klase 

Enija Veidemane – 4. Klase 

 

SVEICAM ! 

 

 

Skolā vērojām filmu ‘’Gettho games’’, šeit dažas pārdomas 

pēc tās noskatīšanās. 

‘’Filma ’’Ghetto gaumes’’ bija ļoti interesanta. Tā bija par mūsu latviešu sasniegumiem ielu 

sportā. Gribētos pašam piedalīties kādā no ‘’Ghetto games’’ sporta veidiem.’’ 

Antons 

‘’Pēc filmas noskatīšanās manī modās lepnums par savu tautu. Šī filma bija pierādījums 

tam, ka mēs, latvieši, neesam tikai ‘’čīkstētāji’’, ja saņemamies, mēs spējam būt cīnītāji. 

Mans mīļākais teiciens no šīs filmas: ‘’ Labs sportists ir nevis tāds, kas nekad nav kritis, bet 

gan tāds, kas pēc kritiena spēj piecelties.’’ 

Lelde 
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PAVASARIS KLĀT ! 

Uzminiet nu, kuri ir šo jauko darbu autori! 

Pavasara sauļuks 

Pavasaris ir krāšņuma pilns gadalaiks, sāk 

lēnām dimanta pūpoli plaukt. Šajā pavasara 

laikā cilvēki velk krāsainas drēbes, lai no 

saules saņemtu pozitīvo enerģiju. Cilvēki 

lēnām beidz dedzināt sveces. Gājputni un 

gulbji sāk lidot uz šo skaisto Latviju. Visas 

pavasara puķes izskatās kā gleznas. 

Slepenais pavasara pielūdzējs  

Ir pagājis ziemas laiks un sveces jau 

nodzišusas. Pūpoli sākuši ziedēt un gulbji ir 

atpakaļ mājās, un saulīte silti spīd. Ir pienācis 

pavasaris. 

Pēterītis 

Ir jādzēš sveces nost, 

Un pūpoli jāplūc nost, 

Jo ar pavasari saule ir klāt 

Kā stalts gulbis. 

Bērni, velciet kājās sandales 

Un dodieties baudīt gleznaino pavari! 

Janka 

 

Bailīgais pavasaris 

Pavasaris atskrēja gulbja kājām, apžilbis 

saulē, atsitās pret gleznu, un sabijies tas 

atkal mūs pameta, taču tagad – ar svecīti 

rokās – nakts tumšajā laikā tas atgriezies, lai 

saulē neapžilbtu. Tagad, pūpoliem ziedot, 

pavaris ir klāt un, cerams, mūs nepametīs. 

VNK ES 

Gulbja sveiciens 

Gulbja kājas kā saulaina glezna modina 

pavasari ar krāšņām svecēm un pilnu klēpi 

pūpolu. Lai nāk pavasaris ar saulainu rītu un 

nes mums laimi un prieku. Esi sveicināts, 

pavasari! 

Pūpoliņš 
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18. februārī mūžībā aizgāja simtgadniece Margarita Stāraste. 

7. klases domas par M. Stārasti: 

 

‘’Viņa ir no tiem cilvēkiem , kas noteikti aiz sevis atstāja pēdas – arī mūsu sirdīs. Viņas ilustrācijas 

ir pozitīvas un gaišas- tās vēstī labu.’’ 

                                                                Lelde un Ērika 

 

‘’Simt gadu vecumā mūžībā ir aizgājusi māksliniece un rakstniece Margarita Stāraste. Margarita 

Stāraste bija Latvijā un pasaulē zināma māksliniece. Vēl vecumdienās viņa ņēma savu otu un 

zīmēja. Viena no viņas grāmatām ir ‘’Zīļuks’’. Viņa nodzīvoja skaistu un pilnvērtīgu mūžu. 

Margarita Stāraste rakstīja bērnu grāmatas. ‘’ 

Daniels un Antons 

 

‘’Jaukās ilustrācijas uz lapām – 

Visas košas krāsainas un ar laimi. 

Apaļš gadu skaitlis bija,  

Apaļā mūžā aizgāja viņa.’’ 

                      Endijs un Emīls 
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