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Redaktores sleja 
 2017./ 2018.mācību gads jau rit pilnā 

sparā, tāpēc mans sveiciens visiem ir diezgan 

novēlots. Bet tomēr- katrs jaunais mācību gads 

ir jauns posms dzīvē visiem, kas ar to saistīti. 

 Pirmais skolas gads tas ir 13 

pirmklasniekiem. Tie ir pirmie soļi izglītības 

iegūšanā, tāpēc jāsper ļoti atbildīgi. Šajā grūtajā 

ceļā viņiem vienmēr blakus būs skolotāja 

Sandra Ramanauska. 

 Skolēnu kopskaits šogad ir pieaudzis, jo 

mūsu pulkam ir piepulcējušies Bukaišu skoliņas 

bērni. Prieks par visiem, kuri apņēmības pilni ir 

devušies uz skolu. Īpaši par jaunajiem 

vidusskolēniem, kuri ir novērtējuši Augstkalnes 

vidusskolas sniegtās iespējas, un mācības 

turpina mūsu skolā. 

 Arī šajā mācību gadā turpinās aktīvs 

darbs ārpusstundu nodarbībās un pulciņos- 

mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā. Skolēnu 

pašpārvalde ir aktīva un radoša, noorganizēti 

jau vairāki pasākumi, lai dzīve skolā būtu 

interesanta. 

Un tomēr katru gadu septembris skolā 

ir jaunā sākums. Jauna klase, jauns sols, jauni 

klasesbiedri, jauni mācību priekšmeti, jaunas 

idejas, jaunas apņemšanās un jaunas cerības. 

Apņemšanās tikt galā ar grūtībām, būt varošam, 

apņemšanās piedalīties, būt vajadzīgam. 

Cerības uz izdošanos, uz sapratni un vērtīgi 

pavadītu laiku. Kas kuram no mums ir vērtība, 

kas ne, to zinām tikai mēs paši. Katru vērtību tā 

īsti pierāda tikai laiks. Tas parāda, ka vērtība 

bijusi vien tam, kas vēlāk nes augļus. 

Skolā pavadītā laika vērtības mērs ir iegūtās 

zināšanas un mācību sasniegumu vērtējumi. Bet 

ne jau tikai atzīmes ir svarīgas! Neatsverama 

vērtība ir tam laikam, ko pavadi kopā ar 

draugiem, laikam, kurā mācies atrast savu vietu 

sabiedrībā, kurā apgūsti jaunas iemaņas, 

dzīvesprasmes, nelielus darbiņus un lielus 

darbus, iesaisties projektos, pulciņos un 

pasākumos, izpauţoties ar savu radošumu un 

iniciatīvu. Šis ir laiks, kad tev ir iespēja veidot 

sevi.                                                                   

Skolotāja Selga Tisenkopfa 

Jauns gads, jauns sākums! 
Īpašas pārmaiņas, uzsākot jauno mācību gadu, skar 5.klases 

skolēnus. Viņiem šogad jauns ir itin viss. Jauna klase un mācību 

kabineti, jauna audzinātāja, jauni skolotāji, arī jauni klasesbiedri un 

mācību priekšmeti. Ko par to domā viņi paši? 

Kristiāna Līva: ,,Man patīk, ka visas klašu telpas ir gaišas 

un mājīgas, jo tās ir izremontētas. Interesanti šķiet, ka katra stunda 

notiek citā mācību kabinetā. Patīk arī klases audzinātāja un 

draudzīgās klasesbiedrenes. Visvairāk man nākas mācīties 

matemātiku. Nevienā mācību priekšmetā šogad negribētu saņemt 

mazāk par ,,6”. Kaut mums visiem kopā tas izdotos!” 

Endijs: ,,Man patīk, kā ir izremontēts mājturības kabinets. 

Ţēl, ka lejas stāvā vairs nav novusa galda. Šogad visgrūtākie 

mācību priekšmeti ir angļu valoda un sociālās zinības. Man patīk 

mainīties ar klasēm. Es gribētu vidējo atzīmi ,,7’’. Citiem vēlu 

labas sekmes mācībās!” 

Gundars: ,,Man patīk Augstkalnes vidusskolā, jo es esmu 

saņēmis daudzas labas atzīmes. Visgrūtāk ir mācīties dabas zinības 

un matemātiku, jo tur daudz jāatceras un jādomā. Šogad gribētu 

kļūt arī sportiskāks un spēcīgāks. Es visiem vēlu labas sekmes!” 

Kristaps: ,,Man patīk gan šī skola, gan visas klases, gan 

skolotāji. Visgrūtākā man šķiet matemātika. Centīšos mācīties labi, 

lai varētu saņemt atzinību. Novēlu visiem būt draudzīgiem!” 

Egīls: ,,Man Augstkalnē ir labi draugi un audzinātāja. 

Nepatīk, ka vienu dienu mācāmies vienā klasē, otru dienu otrā, bet 

trešajā dienā jau kaut kur citur, ka nevar atrast. Mums matemātikā 

ir ļoti grūti uzdevumi. Gribētu, lai mana vidējā atzīme būtu 

,,6”.Vēlu visiem veiksmīgu mācību gadu!” 

Daniels: ,,Augstkalnes skolā man patīk. Te ir labas 

skolotājas. Nepatīk, ka Saša bieţi stundās runā. Matemātikā šogad 

ir jārisina grūti uzdevumi. Es vēlētos vidējo atzīmi ,,6”. Novēlu 

visiem labu mācību gadu!” 

Maksis: ,,Arī šogad mums ir laba skolotāja. Man nepatīk, 

ka klasē ir tik daudz bērnu.Visgrūtāk man padodas dabas zinības. 

Es gribētu visos mācību priekšmetos sekmīgas atzīmes. Visiem 

vēlu veiksmi!” 

Toms: ,,Man ļoti patīk foršie klasesbiedri. Visgrūtāk ir 

mācīties angļu valodu, bet zinu, ka šī valoda ir ļoti nepieciešama. 

Man nepatīk, ka mēs maināmies klasēm. Es ļoti gribētu labus 

rezultātus angļu valodā. Lai mums veicas visās stundās!” 



 

 

    Jauno autoru, 5.klases skolēnu, Dzejas dienu noskaņas… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estere: ,,Man patīk, ka skolā visas telpas ir izremontētas un tīras.Grūti ir mācīties matemātiku, jo tur ir 

sareţģīti uzdevumi un darbi. Mainoties ar klašu telpām, mēs vairāk izkustamies. Šogad esmu apņēmusies saņemt 

labākas atzīmes. Lai jaukas mums šīs dienas, kad draudzējamies visi kopā kā klase!” 

Madara: ,,Mums ir laba skola, bet man nepatīk, ja kādreiz cits citu aizskar. Visgrūtākais mācību priekšmets 

ir angļu valoda, jo jāzina visi vārdiņi un to pareizrakstība. Man patīk mācīties katru stundu citā kabinetā, jo tas nav 

garlaicīgi. Es šogad gribētu nekavēt skolu. Bet citiem novēlu labas sekmes un atbrīvoties no negatīvajām 

emocijām!” 

Elīna: ,,Man īpaši patīk, kāda šogad izskatās kokapstrādes klase. Gaiša un izremontēta. Man nepatīk sporta 

stundas, kuras notiek ārā. Grūti ir mācīties matemātiku, jo jārisina ļoti daudzi uzdevumi. Mainīties ar mācību 

kabinetiem arī nepatīk. Es šogad gribētu saņemt labākas atzīmes. Bet citiem novēlu neslimot!” 

Sendija: ,,Man šogad skolā patīk daudzie pasākumi- īpaši Skolotāju diena un Lielā sporta diena. Grūti ir 

mācīties angļu valodu, jo tā man nepadodas. Patīk, ka klasē ir draudzīgi zēni. Nepatīk, ka jāmainās ar mācību 

kabinetiem. Sev novēlu šogad saņemt labākas atzīmes, bet citiem- veiksmīgu mācību gadu!” 

Renārs: ,,Man patīk, ka Augstkalnē ir iespējams daudz sportot. Man grūta šķiet latviešu valoda. Patīk, ka 

mēs maināmies ar mācību kabinetiem. Es šogad gribētu labas atzīmes. Un arī citiem novēlu būt gudriem!’’ 

Sandris: ,,Man šogad patīk skolā jaunais kokapstrādes kabinets un klases audzinātāja. Grūta ir angļu valoda. 

Nepatīk, ka vairs lejas stāvā nav novusa galda. Grūti ir mācīties arī matemātiku, īpaši pildīt mājas darbus. Es šogad 

gribētu labas atzīmes. Arī citiem novēlu labas atzīmes.” 

Daniels Verjovčiks 

Cik jauka saulīte! 

Spīd ļoti spoži vēl. 

Man patīk saulīte, 

Ir ļoti, ļoti silts! 

Maksis Tokarevs  

Kad vasarā ir laiciņš skaists, 

Zied puķes dārzā manā. 

Kad vasarā ir silta jūra, 

Daudz bērnu peldas tajā. 

Vasara ir visskaistākais laiks- 

Mana vasariņa! 

Kristaps Zvirgzdiņš 

Rudenīts! Rudenīts! 

Krāsaino lapu laiks: 

Dzeltenām rokām māj bērzi, 

Bet kļavās deg oranžsarkanas sveces. 

Tik kastanīts, nabadziņš, 

Stāv zaļi brūns. 

Egīls Pocevičs 
Vasara! 
Cik silti saulīte spīd! 
Cik mīlīgi putni dzied! 
Pat dzenis klabina kokā, 
Jo tam nav jāiet skolā! 

Elīna Zvirgzdiņa 

Mana māja? 

Man tur labi gāja! 

Draudzene Anna? 

Viņai mājās balta vanna. 

Sāp zobi? 

Tad tajos ir lieli robi! 

Jāiet skolā? 

Čiepst cālēns olā!  

Gundars Jekševics 

Kad rudens rīts pie durvīm klauvē, 

Es palūkojos debesīs… 

Vai gājputni jau projām lido? 

Vai kokos lapas krāsojas? 

Vai agros rītos rasa saulē zaigo? 

Kad rudais kaķēns tuvāk man pieglaužas, 
Tad klāt ir krāšņais rudens laiks… 

Sendija Brasmane 

Mana mīļā Latvija, 

Tava daba visskaistākā, 

Tavi meži viszaļākie, 

Debesis- zilākās! 

Mana mīļā Holande, 

Tavi ziedu lauki- krāšņākie? 

Mana mīļā Itālija, 

Tavs Kolizejs esot neaizmirstams! 

Mana mīļā Francija, 

Tavs Eifeļtornis- vislielākais? 

Es vēlos to visu ieraudzīt, 

Tas mans sapnis viskvēlākais! 

Endijs Šnepsts 

Rudenī, kad lietus līst 

Un šalko aukstie vēji, 

Lapas krāsinas krīt  

Pļavā zaļā… 

Madars Norvaišs 
Es sapnī eju pa zaļu mežu 
Un ieraugu kaut ko lielu un brūnu… 
Ne tas baļķis, ne celms, 
Bet liels, liels, rūcošs lācis… 

Kristiāna Līva Lāce 

 Kad lapas krīt un lietus līst, 

 Kad āboli sāk krāsoties, 

 Tad skolas zvans jau zvanīt sāk 

 Un visiem skaidrs, ka rudens klāt! 

 Un skolā mācības var sākt… 

Madara Bružus 

Rudens vēji manus matus 

Virpulīšos jauc. 

Un pār laukiem lielos kāšos 

Gulbji projām trauc. 

Pagalmā vēl bērnu pulki 

Spēlējas un skaļi sauc: 

Vasariņa, vasariņa, 

Visiem bērniem patīk viņa! 

Sandris Pavlovskis 

Saulespuķe kā saule debesīs, 

Saule- kā uguns plītī. 

Saule ir dzeltena kā cālis? 

Bet cāļi taču krāsu maina! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembra skolas pasākumu foto kaleidoskops 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renārs Dobrovoļskis 

 Ai, vasara, vasariņa! 

 Kāpēc tu tik īsa esi? 

 Kāpēc tu tik auksta biji? 

Kāpēc tik daudz lietu devi? 

Vasarā es peldējos, 

Vasarā es spēlējos, 

Vasarā es atpūtos! 

Gribu tevi vēl un vēl! 

Kristiāna Līva Lāce 

Kad lapas krīt un lietus līst, 

Kad āboli sāk krāsoties, 

Tad skolas zvans jau zvanīt sāk 

Un visiem skaidrs, ka rudens klāt! 

Un skolā mācības var sākt… 
 

Kāda ir tava 2017./2018.mācību gada apņemšnās? 

 
 Kaut ko apņemties var jebkurā gada dienā- kaut šodien!  
Galvenais ir pārvarēt sevi un visas grūtības, kuras stājas ceļā,  
lai veiksmīgi īstenotu sev nospraustos uzdevumus. 
Viens no iedarbīgākajiem paņēmieniem, lai izpildītu savu apņemšanos, ir sadalīt to vairākos mazākos, vieglāk 
izsekojamos un izmērāmos mērķos. Mērķiem jābūt konkrētiem. Piemēram, tā vietā, lai sev solītu, ka ,,es labi 
mācīšos”, labāk padomā, ko tieši- kuru mācību priekšmetu un ko konkrēti (pildīšu mājas darbus, klausīšos 
stundās uzmanīgāk, apmeklēšu konsultācijas utt.). 
 Seko līdzi saviem panākumiem! Uzslavē sevi kaut par nelielu progresu. ,,Mazo uzvaru’’ svinēšana var 
kļūt par lielisku motivācijas avotu. Tas palīdz arī izvērtēt, vai dodies pretī savam mērķim, vai tieši otrādi- kāpies 
atpakaļ. 
 Panākumi ļoti reti nāk viegli, tāpēc uzkrāj daudz pacietības! Jāatceras, ka progress īpaši lēns šķiet 
pārmaiņu pašā sākumā, tādēļ tas var izraisīt vilšanos un vēlēšanos atmest ar roku savam mērķim. 
 Svarīgs ir daraugu atbalsts. Izstāsti par savu apņemšanos viņiem! Tas palīdzēs pieturēties pie plāna un 
neļaus tik viegli padoties grūtībām. 
 Pirms sev kaut ko apsoli, noteikti izdomā, kad tam veltīsi laiku! Mērķi nevar sasniegt, ja neparedz tā 
veikšanai noteiktu dienas daļu. Dažreiz cilvēki padodas arī tāpēc, ka ir pārāk paškritiski pret sevi. 
 Visbeidzot, pēdējais un galvenais ieteikums- sāc tagad! Psihologi nosoda iespēju piesaistīt apņemšanos 
kādam noteiktam datumam. 
 Kāda ir tava šī mācību gada apņemšanās? Kā tev veicas? 

                                                      Interneta ieteikumus pārlapoja Valdemārs Lācis, 7.klases skolnieks 

Estere Zvaigzne 

Pašā agrā rītiņā 

Zaigo zālē pērlītes. 

Tās ir rasas pilītes, 

Kurās atmirdz saules spožums. 

Un koki? 

Koki kā lieli, lieli vareni brāļi 

Šūpojas rudens vējā. 

Man pēkšņi kļūst skumīgi, 

Jo gājputni traucas prom, 

Bet sirdī jūtu es, 

Ka viņi atgriezīsies 

Ar savām dziesmām priecēt mūs. 

Tās ir atvadas no vasaras… 

Zinību dienā 

Adattācijas un drošības dienā 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. un 6.klases ekskursija uz Tērvetes DP 

Ziedu instalācijas 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltu vienības dienā 

Olimpiskajā dienā 

dienā 

Skolotāju dienā 
dienā 

1.klases skolēnu uzņemšana bibliotēkā 
dienā 

Sporta diena  


