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Oktobris- Skolotāju svētku mēnesis 

 Skolotājs… Ko tu iedomājies, kad izdzirdi šo vārdu? Vai acu priekšā nostājas cilvēks ar rādāmo kociņu 
rokās? Bet varbūt skolotājs ir tavs draugs, personība, kurai tu gribi līdzināties? Cilvēks, kurš saprot, ka tu 
kaut ko nesaproti. Skolotājs vēlas, lai tev ir interesanti, lai tu ik dienu audz un uzzini kaut ko jaunu. Viņš 
bieži palīdz tev rast arī atbildes , kuras mājās sniegtu mamma vai tētis. Skolotājs domā par to, lai tu 
lietderīgi un savām interesēm atbilstoši pavadi savu laiku. Viņš gādā, lai tev ir laba dzīve šeit, skolā, un cer, 
ka tev tikpat labi klājas arī mājās. 
 Skolotājam nekad nav vienalga, kā tu jūties. Skolotājs zina, cik daudz tu spēj un ko nespēj. Viņš zina, 
kad tu vari, bet vienkārši nevēlies. Viņš ik brīdi cenšas saprast, kā tu jūties. Skolotājam ir neizmērojams 
prieks, ja tev ir veicies, ja esi pierādījis, ka vari. 
 Skolotāji tāpat kā skolēni ir dažādi. Bet ikviens no viņiem dara visu, ko spēj darīt tavā labā.  Šomēnes 
tika svinēti skolotāju svētki. Kopā ar tevi. Jauki. Neaizmirstami. Emocionāli piesātināti.   
 Svinību dienā pie mums ciemojās viesskolotāji- Tērvetes novada domes deputāti, vecāki, Tērvetes 
dabas parka darbinieki. Īpašs paldies 11.klases skolēniem un viņu audzinātājai Rudītei Dudei, kuri izdomāja 
un vadīja visas svētku norises. Arī skolas pašdarbnieku sagatavotais koncerts bija jauks pārsteigums. Kamēr 
viesskolotāji vadīja stundas, vietējie pedagogi apmeklēja Tērvetes novada skolu muzeju likvidētajā Tērvetes 
pamatskolā, kur padziļināti iepazina gan novada vēsturi, gan senās skolas un dzīvi laukos.  
Skolas Vecāku padome skolotājus sveica šādiem vārdiem: 
Skolas sirdspuksti ir skolēni, bet skolas stiprums- skolotāji! 
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, tad skolotāji ir šī luktura liesmiņa. 
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku, tad skolotāji ir šī dzēriena biķeris.  
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru, tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas! 
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola un skolas dvēsele- skolotāji! 

                        Paldies par svētkiem visiem saka skolotāja Selga Tisenkopfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mācību ekskursijas- redzesloka paplašināšanai! 

Mūsdienās dzīve nav iedomājama bez ceļošanas 
un ekskursijām. Katrs cilvēks reiz ir vēlējies apceļot 
pasauli un nokļūt savā Sapņu zemē. Bet bieži vien 
mēs aizmirstam vienkāršu patiesību, ko pierādījis 
pat A.Brigaderes pasaku tēls Sprīdītis, ka Laimīgā 
zeme ir mūsu pašu mājas, to apkārtne un cilvēki, 
kas ikdienā rūpējas par dzimtās vietas un Latvijas 
skaistumu.  
 Tieši tāpēc Augstkalnes vidusskolā ik rudeni 
tiek rīkotas mācību ekskursijas, lai iepazītu tuvākus 
un tālākus Latvijas novadus un to cilvēkus, lai 
izzinātu  senu un ne tik senu pagātni, lai gūtu 
noderīgu informāciju un pieredzi, ko varētu 
izmantot mācību procesā un vienkārši ikviens no 
mums paplašinātu savu redzesloku. 
 Šogad pirmie ekskursijā devās 5. un 
8.klases skolēni. Viņi brauca  uz Tukuma novadu, 
lai iepazītu rakstnieka Ernesta Birznieka- Upīša 
dzimto pusi un kopā ar Pastariņu apgūtu dažādas 
seno darbu un amatu  prasmes. Visaizraujošākā 
šķitusi sviesta kulšana. Arī atpūta pēc darba  tikusi 
organizēta tā, lai iemācītos aizraujošas seno laiku 
rotaļas un spēles. Pretstatā iepriekš izbaudītajam 
senatnes valdzinājumam mūsdienīgus ražošanas 
procesus visi varējuši izbaudīt Pūres šokolādes 
ražotnē. Ekskursija bijusi lieliska un visiem ļoti 
patikusi. 

 Daudz plašāku maršrutu Latvijas izzināšanai 
bija izstrādājuši 6. un 7.klases skolēni. Viņu ceļš 
veda uz Liepāju un tās apkārtni. Bet pusceļā 
tehnisku iemeslu dēļ nācās nomainīt autobusu. Šis 
nepatīkamais atgadījums ļoti aizkavēja  
ekskursantus, tāpēc steidzami vajadzēja maršrutu 
pārplānot. Visi vienojās, ka apskatīti tiks svarīgākie 
Liepājas tūrisma objekti un jūra. Nevajag skumt, jo 
gadās arī tā, ka tehnika pieviļ! 
 Vislielākā pulkā ekskursijā devās 9.,10., 11. 
un 12.klases skolēni- kopā ar skolotājiem 50 
cilvēki! Mēs braucām uz Rīgu, kur apmeklējām 
Anatomikumu, tad iepazinām mākslas vērtības 
Rīgas Biržā un visbeidzot Latvijas vēstures faktus- 
Stūra mājā. Diena aizskrēja nemanot. Vakara 
cēlienu mums bija ieplānots pavadīt Jelgavā, 
iepazīstot ražošanas procesus Karameļu darbnīcā 
un atpūšoties buolinga zālē. Mājās atgriezāmies 
vēlu un bijām ar ekskursiju ļoti apmierināti, jo 
uzzinājām daudz jauna un kopā visiem bija jautri 
un interesanti. Cik labi, ka mums, divpadsmitajiem, 
šajā mācību gadā vēl paredzēta Zvaniņa svētku 
ekskursija pavasarī. Ceļot ir lieliski! 
 

  Informāciju par ekskursijām apkopoja Roberts 
Gorodko, 12.klases skolnieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arī skolotāji devās ekskursijā… 
 Skolotāji katru gadu, atzīmējot savus profesionālos svētkus, dodas kādā ekskursijā. Šogad  laika 
apstākļi mūs īpaši nelutināja, tāpēc bijām priecīgi, ka maršruts veda izbaudīt Lietuvas gardumus, jo 
neatņemama mūsu dinvidu kaimiņvalsts identitātes daļa- gluži tāpat kā dzintara rotaslietas, koka 
skulptūras, barokālie dievnami un spoži mirdzošā 21.gs. arhitektūra- ir krāšņi, pat mākslinieciski klāti 
galdi un bagātīgas maltītes. 
 Pirmā pieturvieta bija Rokišķi- brīnišķīga mazpilsēta, 
19./20.gs. mijas pilsētbūvniecības paraugs. Pilsētas centru rotā 
iespaidīgā Sv.Mateja baznīca- viena no skaistākajām neogotikas 
būvēm Lietuvā, bet senais pilsētas tirgus šodien ir Neatkarības 
laukums. Rokišķu pilsmuižas ansambli veido 19 ēkas un 28 ha 
liels parks. Pilī ir saglabātas autentiskas mēbeles, iekārtots 
muzejs, kurā aplūkojama plaša ekspozīcija. Bet programma Siera 
ceļš mūs iepazīstināja ar siera ražošanas tradīcijām vienā no 
Lietuvas lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem ,,Rokiško 
Pienas”.  Degustācijā tika piedāvāti 4 dažādi sieri, vīns un citi 
lietuviešu kulinārā mantojuma gardumi. 
 Tālāk mūsu ceļš veda uz Ignalinu, lai iepazītu Lietuvas nacionālā 
salduma šakotis tapšanu. Gatavošanas procesu ļoti uzskatāmi demonstrēja 
restorānā-ceptuvē ,,Romnesa’’. Vispirms vērojām cepšanas procesu un 
klausījāmies šī garduma rašanās vēsturi, tad cepām paši un piedalījāmies 
degustācijā. Ir ļoti daudzas šakotis receptes, pēc kurām tiek gatavots šis 
našķs. Kafejnīcā katrs varēja iegādāties sev tīkamākā izmēra vai izskata 
šakoti, ko aizvest mājiniekiem. 
 Pēc degustācijām bija nepieciešamas fiziskās aktivitātes, tāpēc 
devāmies uz Anīkščiem, lai pastaigātos starp koku galotnēm gaisa 
takās. Tās ir 300m garas un aizved līdz 35m augstam skatu tornim, no kura paveras skats uz leģendām 

apvīto Anīkšču mežu un Sventājas upes ieleju. Taka sākas pie 
Puntuka granīta laukakmens, kurš ir 2.lielākais Lietuvas teritorijā, 
bet skatu torņa galvenais arhitektoniskais motīvs ir Aukštaitijas 
novada tautiskā josta. Šī objekta celtniecībā ir izmantotas 395 
tonnas metāla un 1500 kubikmetri betona. Skatu tornis ir aprīkots 
ar liftu, nodrošinot piekļuvi ikvienam apmeklētājam. 

Kaut gan visu dienu nedaudz lija, laika apstākļi neizbojāja 
mūsu prieku par ikgadējo ekskursiju. Kopā ar kolēģiem tika 
iepazīts kaimiņzemes kulinārais mantojums un aktīvās atpūtas 
iespējas Lietuvā. 

Skolotāja Selga Tisenkopfa  

 

Krustvārdu mīkla ,,Iepazīsti savus skolotājus!” 

HORIZONTĀLI 

1.Skolas lietvede (vārds). 5.Sporta skolotāja (vārds). 7. Mūzikas 
skolotāja (vārds). 8.Kokapstrādes pulciņa vadītājs ( uzvārds). 
9.Ģeogrāfijas skolotāja (vārds). 10. Bibliotekāre (uzvārds). 
11.8.klases audzinātāja (uzvārds). 16.Vēstures skolotāja (vārds). 
20. 12.klases audzinātāja (vārds). 21.Jauno žurnālistu pulciņa 
vadītāja (uzvārds). 23. 6.klases audzinātāja (uzvārds). 25.4.klases 
audzinātāja (uzvārds). 26. 3.klases audzinātāja (uzvārds). 
28.1.klases audzinātāja (uzvārds). 29. Sākumskolas angļu valodas 
skolotāja (uzvārds). 31.Skolotāju arodorganizācijas vadītāja (vārds). 
33.Krievu valodas skolotāja (uzvārds). 34.Ķīmijas skolotāja 
(uzvārds). 36.Veselības mācības skolotāja (uzvārds). 38.Vidusskolas 
ekonomikas skolotāja (vārds). 40.Tautas deju skolotāja (vārds). 



VERTIKĀLI 

2.Datorklases saimnieks (uzvārds). 3.Sociālā pedagoģe (vārds). 6.Angļu valodas skolotājs (uzvārds). 11. 

Skolas direktore (uzvārds). 12.5.klases audzinātāja (uzvārds). 13.11.klases audzinātāja (uzvārds). 

14.10.klases audzinātājs (vārds). 15. 9.klases audzinātāja (uzvārds). 18.Kristīgās mācības skolotāja (vārds). 

19.7.klases audzinātāja (uzvārds). 22.11.klases latviešu valodas skolotāja (uzvārds). 24.Direktora vietniece 

mācību darbā (vārds). 27.2.klases audzinātāja (uzvārds). 30. Pamatskolas angļu valodas skolotāja (uzvārds). 

32. Mājturības un tehnoloģiju skolotāja (uzvārds). 35. Bioloģijas skolotāja (vārds). 37. Pirmās palīdzības 

pulciņa skolotāja (vārds). 40. Floristikas pulciņa vadītāja (vārds). 41.Krievu valodas skolotāja (vārds).  

Krustvārdu mīklas izdruku risināšanai var saņemt skolas bibliotēkā. 

Labu veiksmi! 

Aivija Klūga, 12.klases skolniece 

Ikgadējie 5. un 10.klases skolēnu iesvētību pasākumi veiksmīgi aizritējuši! 

  
 Skolas gadi ir dzīvē visskaistākie! Un neaizmirstamākie! To apgalvo ikviens, kas ir mācījies. Arī 
Augstkalnes vidusskolā līdztekus mācību darbam noris aktīva sabiedriskā dzīve, darbojas Skolēnu 
pašpārvalde, klašu kolektīvi ir aktīvi, jo rīko gan klasesvakarus, gan atbalsta dažādus ārpusstundu  
pasākumus.  
 Ļoti sena tradīcija ir 5. un 10.klases skolēnu iesvētības, kurās tiek pārbaudīta attapība, 
atraktivitāte, spēja pārtapt dažādos tēlos, kā arī tiek veidots un saliedēts jaunais klases kolektīvs. Ļoti 
nozīmīga loma ir tieši klašu audzinātājiem, kas parasti ir kopā ar saviem audzēkņiem un atbalsta viņus. 
Šis gads nebija izņēmums. Skolotājs J.Izaks bija līderis savā 10. klasē, bet V.Ciganoviča daudz neatpalika, 
vadot cauri skolas dzīves līkločiem savus piektklasniekus. Ir patīkami vērot, cik nopietni tiek izpildīti 
uzliktie pārbaudījumi. Lieliski, ja zēni un meitenes spēj pārtapt par dziedošajām večiņām vai baikeriem, 
par pavāriem vai supervaroņiem, ja nebaidās paust savu viedokli, lai būtu sadzirdēts gan savā klasē, gan 
savu reizi arī skolā. Tā veidojas kolektīvs un atbildības sajūta. Malači! 
 Bet visjaukākā bija tieši tā diena, kad 10.klases skolēni tika uzņemti vidusskolēnu pulkā, jo mēs, 
divpadsmitie, ļoti vēlējāmies iepriecināt savus skolasbiedrus. Kopā darbojoties, sapratām, ka arī mums 
šajos 3 gados ir izveidojies lielisks klases kolektīvs, kur katrs darīja kaut ko, lai viss izdotos. Cits 
fotografēja, cits filmēja, cits gatavoja kūku, cits gudroja pārbaudes uzdevumus un jautājumus, cits visu 
montēja, cits noformēja, cits vadīja pasākumu, cits turēja īkšķi… Mēs to paveicām! Un gala rezultātā ir 
aizritējušas neaizmirstamas iesvētības- bez pazemojumiem un bez skolasbiedru izsmiešanas. Ar šim 
pozitīvajām sajūtām varējām ballēties skolas diskotēkā un rīkot savus klasesvakarus.  
 Skolas gadi ir dzīvē visskaistākie!                                                 Anda Sirsone, 12.klases skolniece 
 

 

   


