
 

 

 

 

 

2016.gada 4.martā                         Augstkalnes vidusskolas avīze                           2. (71.) izdevums 

Augstkalnes vidusskolas 10.klases skolēnu iesvētības 

 Mūsu skolā par tradīciju ir kļuvušas 5. un 10. 
klašu skolēnu iesvētības. Šajā mācību gadā no 2. līdz 
6.novembrim tika pārbaudīta 10. klases skolēnu 
atjautība, erudīcija un gatavība vidusskolēnu dzīvei. 
Katru dienu skolā mūs gaidīja kāds pārsteigums, mēs 
bijām gan zemledus makšķernieki, kas grib izvilkt savu 
lielo lomu, gan lelles, kurām jāprot dziedāt sen 
aizmirstas bērnu dienu dziesmas, gan pasaulē populāri 
mūziķi, kas dievina sevis izpildītos skaņdarbus. 
Starpbrīžos, izdzirdot mūziku, mums vajadzēja dejot un 
šajās jautrībās iesaistīt arī citus. Par īstiem 
vidusskolēniem mēs kļuvām tikai 19.novembrī, kad 
12.klase mūs ,,eksaminēja” un lika nolasīt zvērestu. Nu 
mēs esam pilntiesīgi Augstkalnes vidusskolas skolēni- 
savējie!  

  Karlīna Veide, 10.klases skolniece 

Decembra norises skolā… 
Gada nogale ir īpaši steidzīgs laiks, jo 

jāiesaistās gan  dažādos pasākumos, gan 1.mācību 
semestris tuvojas noslēgumam un katrs no mums 
vēlas saņemt pēc iespējas labāku liecību. 

Visiem šajā tumšajā laikā gribas izjust 
dvēselisku gaišumu, tāpēc ar lielu azartu 
iesaistījāmies gan skolas telpu dekorēšanā, gan 
dažādos labdarības pasākumos. 11. decembrī pie 
pagasta pārvaldes ēkas spožas gaismiņas iemirdzējās 
mūsu pagasta eglītē. Tās palīdzēja aizdegt skolas 
dejotāji, ar savu aizrautīgo dejas soli iepriecinot 
ikvienu arī nelabvēlīgos laika apstākļos. Šajā dienā 
skolā ikviens interesents varēja arī izliet savu vaska 
sveci- gaismas simbolu, kā arī apmeklēt novada 
mājražotāju tirdziņu. Tika arī nolemts, ka būtu labi 
iepriecināt Tērvetes novada SAC iemītniekus 
Ziemassvētkos, tāpēc Skolēnu padome aicināja visus 
iesaistīties šī nodoma īstenošanā, jo Advente ir 
Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiks. Un katrs no 
mums arī var uzburt šo brīnumu. Ikviens skolēns tika 
aicināts pagatavot glītu un rūpīgu apsveikuma kartiņu 
kādam vientuļam pansionāta iemītniekam, kā arī 
sagādāt kādu saldu našķi, kaut sauju ar konfektēm, ar 
ko iepriecināt vecos ļaudis. Un iepriecināt izdevās, jo 
skolēni bija atsaucīgi, bet skolas dejotāji un 
dramatiskā pulciņa dalībnieki šo sveicienu vēl 
papildināja ar saviem priekšnesumiem. 

17.decembī visas dienas garumā skolā tika 
svinēti Ziemassvētki. Katra klašu grupa varēja izrādīt 
gan savas teātra spēlēšanas prasmes, gan 
nodemonstrēt deju soli un daiļrunāšanas iemaņas. 
Īpaši jauki vecāko klašu skolēni rādīja improvizācijas 
no populārās multfilmas ,,Ledus sirds” par 
sniegavīriņu Olafu, jauko Elzu un Annu. Pasākums 
noslēdzās tikai 23.00 ar jautru diskotēku un 
klasesvakariem. 

18.decembrī visi skolēni pulcējās Augstkalnes- 
Mežmuižas baznīcā, kur sniedza koncertu, lai 
dvēselēs ielaistu prieka dzirksti un gaismu ne tikai 
sev, bet arī visiem koncerta klausītājiem. 

Un tad sākās ilgi gaidītās Ziemassvētku 
brīvdienas… 

                                                           AndaSirsone, 
11.klases skolniece 

Bibliotēkas informācija 
 Skolā jau aizvadīts 2015./2016.m.g. 
1.semestris. Skolēni izmanto skolas bibliotēkas 
sniegtās iespējas- lasa daiļliteratūru, lieto mācību 
grāmatas un darba burtnīcas, izmanto datorus, kā 
arī spēlē dažādas galda spēles un pēc stundām 
bibliotēkas telpās tiekas ar draugiem. 

 Arī 1.klases skolēni ir kļuvuši par aktīviem 
skolas bibliotēkas lasītājiem. Tas iepriecina. No 
vairākām klasēm ir atpakaļ saņemtas arī 1.semestrī 
lietotās mācību grāmatas un izsniegtas jaunās. 
Bibliotēkas grāmatas paredzētas lietot vismaz 5 
gadus, tāpēc, skolēni, lūdzu pievērsiet uzmanību, kā 
tās tiek saglabātas, jo atpakaļ ir saņemtas vairākas 
netīras, bojātas un pat izmirkušas! Vecāki, palīdziet 
saviem bērniem, jaunāko klašu skolēniem, 
grāmatas apvākot! Vēlreiz akcentējiet, lai skolas 
somā blakus mācību līdzekļiem netiktu ievietoti 
augļi un dzērieni! Parūpējieties, lai mācoties netiktu 
ēsts, lai jaunākie brāļi un māsas neaiztiek 
pirmklasnieku mācību līdzekļus! Mums ir prieks, ja 
skolas bibliotēkā varam skolēniem izsniegt tīras un 
nebojātas grāmatas. 
 Paldies, ja Jūs to visu jau darāt! 

                        Ar cieņu, skolas bibliotekāres 
R.Samofalova un S.Tisenkopfa 



 

 

 
           2.februāris- Sveču diena 

Latvieši pat visu februāri 
izsenis dēvējuši par Sveču 
mēnesi. Sveču diena vēl 
saukta par Ziemas Māras 
dienu, Svecaini, Grabenīcu, 
Vēja vai Govju dienu. Tā 
iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā 
latvieši parasti lēja sveces no 
aitu taukiem vai vaska. Šādas 
sveces degot visilgāk un 
izlietojoties vistaupīgāk. 

Sveču liešanai bija jābūt 
ļoti jautram pasākumam, jo tad, ja 
lējējs būs dusmīgs, sveces degs ar 
tumšu liesmu un sprakstēs. 

Mūsu senči ticēja, ka Sveču 
dienā pilošas pažobeles sola 
lietainu vasaru, silts un saulains 
laiks šajā dienā norāda uz agru 
pavasari, bet aizputināti ceļi 
nozīmē lielus plūdus. 

Ja vēlamies iepriecināt 
kādu tuvinieku vai draugu, 
uzdāvināsim pašrocīgi no vaska 

izgatavotu sveci, kas piepildīta ar 
mūsu pozitīvo enerģiju! Šādu 
jauku iespēju Augstkalnes 
vidusskolas mazpulcēni sagādāja  
visiem 1.-6.klašu skolēniem, jo 
tieši Sveču dienā katrs skolēns 
varēja pagatavot savu sveci. 
Augstkalnes vidusskolas mazajā 
zālē tika arī noorganizēta 
pašgatavoto sveču izstāde.   

       Viktorija Lagutika, 
Augstkalnes vidusskolas 11.klases 

skolniece 

 

 

 

  

 

 

26.janvāris- Vecāku diena 
2016.gads skolā ir sācies ar dažādiem jauninājumiem ēdināšanas jomā. Jau  vairākus gadus visi 

Augstkalnes vidusskolas skolēni saņem brīvpusdienas, ko sponsorē Tērvetes novada pašvaldība un valsts. Lai 
pilnveidotu pastāvošo sistēmu un ieviestu bezmaksas launagu sākumskolas audzēkņiem, tika pārveidota 
norēķināšanās kārtība par launagu arī pārējiem skolēniem. Vecāki, ierodoties skolā, tika informēti par 
jauninājumiem. Bija iespēja arī noslēgt līgumus, lai visus maksājumus, kas saistīti ar ēdināšanas pakalpojumiem, 
varētu veikt elektroniski.  

Šajā dienā klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji no 16.00- 19.00 savos kabinetos sagaidīja 
daudzu skolēnu vecākus. Noritēja ieinteresētas sarunas par skolēnu mācību sasniegumiem un skolas dzīvi. 
Vislielāko ieinteresētību un vēlmi atbalstīt savus bērnus izrādīja 5.klases skolēnu vecāki, jo ar skolotāju Iritu 
Granausku šajā dienā tikās 17 māmiņas un tēti. 

                                                    Selga Tisenkopfa, 11.klases audzinātāja 

1.klasei 100.diena Augstkalnes vidusskolā 
 5. februāris bija īpaša diena 1.klases skolēniem un viņu audzinātājai Ingrīdai Samohvalovai, jo mazie pirmklasnieki jau 
skolā pavadījuši 100 dienas. Šis notikums ir nozīmīgs katram mazajam skolēnam, jo aizsācies nozīmīgs dzīves periods- skolas 
gadi. 

Svinīgo pasākumu vadīja Pepija Garzeķe (Beatrise Lība Šalna) un viņas uzticamais draugs- mērkaķītis (Nora Marta 
Izaka). Vispirms klātesošos iepriecināja paši pirmklasnieki, norunājot dzejoli par mācīšanās nozīmīgumu un visiem burtiņiem, 
tad sekoja Pepijas ,,āķīgie’’ jautājumi publikai- gan bērnudārza audzēkņiem un sākumskolas skolēniem, gan skolotājiem un 
pirmklasnieku vecākiem. Vislielākās emocijas izraisīja pašu 100.dienas gaviļnieku iestudētā teātra izrādīte par slinku puisi, kurš 
negribēja mācīties, bet vēlāk saprata, ka mācības ir vērtība. Pasākumā neiztika arī bez apsveikumiem- tika dāvinātas pat 
dāvanas, skandēti apsveikuma dzejoļi, dziedātas dziesmas. 

 Skolas direktore Ieva Krūmiņa 1.klases skolēniem novēlēja neizniekot skolas gadus, gūt labas sekmes 
mācībās, lai piepildītu visus savus sapņus. Ceļamaizei katrs pirmklasnieks saņēma dāvaniņu- savu burtiņu. 

Lai visiem veicas piepildīt iecerēto! 
                                                                        Skolotāja Selga Tisenkopfa 



ZPD aizstāvēšana 2016.gada 11.februārī 

Šajā mācību gadā zinātniski pētnieciskajiem darbiem skolēni izvēlējušies ļoti interesantas un 
atšķirīgas tēmas gan eksaktajās, gan humanitārajās nozarēs. 

Nr. Vārds, uzvārds Darba nosaukums Darba vadītājs 

1. Katrīna Freimane Stereotipi par sieviešu nodarbinātību Latvijā I.Blūma 

2. Raimonds Kulmanis Ķermeņa valoda A.Cēsniece 

3. Liāna Signe Misule 
Emocionālā vardarbība starp skolas vecuma 

bērniem modernajos saziņas līdzekļos 
I.Blūma 

4. Anda Sirsone 
Tērvetes novada represijās cietušo atmiņu 

stāsti 
I.Blūma 

5. Loreta Petroviča 
Slīps sviediens no augstuma h pret zemes 

virsmu 
V.Ciganoviča 

6. Viktorija Lagutika Jauniešu attieksme pret grāmatu lasīšanu S.Tisenkopfa 

7. Roberts Gorodko Personvārdi senāk un mūsdienās S.Tisenkopfa 

8. Veronika Ļahovska Atmiņa un uzmanība A.Cēsniece 

9. Ieva Krauze Fenoloģiskie novērojumi S.Urbāne 

10. Aivija Klūga 
Karjeras izglītība- pamats veiksmīgai 

nākotnei 
I.Krūmiņa 

11. Austris Priede Jauniešu apmācību nozīme lauku reģionos A.Cēsniece 

12. Arina Vaičule Drošība internetā J.Izaks 

 

Lai 11.februārī  ZPD aizstāvētu pārliecinoši un novērstu iespējamās kļūdas, jau 9.februārī tika 
noorganizēta priekšaizstāvēšana, pēc kuras jaunieši atzina, ka izjutuši ,,lampu drudzi”, jo šāda 

apjoma darbi līdz šim netika rakstīti un prezentēti. 

Uz starpnovadu pasākumu, kurā ar interesantākajiem ZPD uzstāsies arī Dobeles un Auces 
novadu skolēni, tika izvirzīta Anda Sirsone un Ieva Krauze. 

 

 

  

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


