
 

 

 

 

 

 

2017.gada oktobrī                             Augstkalnes vidusskolas avīze                        2. (84.) izdevums 

 

Oktobris- Skolotāju dienas mēnesis… 

Skolotāja profesija ir viena no nedaudzajām, kurai 
svētkus svin ne vien paši skolotāji, bet arī skolēni un viņu 
vecāki. Katru gadu Augstkalnes vidusskolā šīs svētku dienas 
pārsteigumus sarūpē 11.klases skolēni, priekšnesumu 
koncertā iesaistot visu skolu. Šogad pedagogi aktīvi darbojās 
un sevi apliecināja radošajās darbnīcās 10 dažādās stacijās, 
bet skolēni tajā laikā klausījās izglītojošas lekcijas, apguva 
jaunas zināšanas vai pildīja vecāko skolas biedru uzdevumus. 

Skolotājus vispirms sadalīja komandās pa diviem vai 
trim, tad tika iedotas darba lapas ar radošo datbnīcu 
nosaukumiem un atrašanās vietām. Uzdevumi nebija no 
vieglajiem, jo vajadzēja atpazīt automašīnu markas un logo, 
salikt foto puzles, kurās bija attēlotas Augstkalnes skaistākās 
vietas, veidot kolāžas par skolotāju ikdienu un sapņiem, 
noformēt titullapu ideālai mācību grāmatai, uzrakstīt 
veltījumus saviem kolēģiem, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem, 
zināt skolas himnu, atpazīt ārstniecības augus un dažādas 
vielas. Un visbeidzot- arī dzejot! Ar dzejoļiem skolēni varēja 
iepazīties skolas foajē līdz rudens brīvlaikam. Vai tu atceries, 
kurš no skolotājiem rakstījis šīs ,,dzejas”? 

 
Mēs skolā lasām, rēķinām, 
Mēs dziedam, rakstām, vingrojam. 
Un teātri mēs spēlējam, 
Ar velo jautri izbraucam. 
Mums mācības nav mokas, 
It viss mums labi sokas! 

 

Cāļus skaita rudenī, 
Bērnus skaita septembrī! 
 

Skolēni un skolotāji- 

Jaunu ceļu meklētāji, 

Zināšanu mīlētāji. 

Ezermalas skaistā parkā 

Dejā raitā, dziesmā spalgā 

Aiziet mūsu dienas jaukās. 

Redaktores sleja 

Oktobrī rudens koši iekrāso ne 
vien dabu, bet arī skolas telpas- 
rotājumos gozējas košas lapas, kastaņi 
un zīles, skolēni ar vecāku un skolotāju 
atbalstu veido brīnišķīgus darbiņus. 
Visiem vēl atmiņā Miķeļdienas dārzeņu 
izstāde ar gigantiskajiem kartupeļiem un 
raibajiem dārzeņu brīnumiem. Tā ir viena 
no mūsu tradīcijām- rudenī lepoties ar 
vasarā izaudzēto, rūpīgā darbā 
sastrādāto. 

Pavisam nesen ir aizvadīts arī 
rudens brīvlaiks, pavisam nesen ir 
pagrieztas laikrāžu strēles pretim ziemai. 
Un vairs tikai reta lapa pavīd koku zaros, 
bet ik rītu arvien skaudrāk jūtama sala 
elpa. Ziema nāk! Ar visu savu balto 
košumu, spilgtajiem svētkiem un sniega 
priekiem.  
 Tas ir lieliski- dzīvot Latvijā, kur ir 
četri gadalaiki, kas nemanāmi nomaina 
cits citu, ļaujot mums izbaudīt pasaules 
daudzkrāsainību! Bet pašlaik vēl ir 
rudens! Un lapu zelts vēl rotā zemi 
skolas apkārtnē. Paskaties, kā saule 
atviz kokā palikušajā vienīgajā lapā! 
Pavēro, kā miglā, krāsām izplūstot, viss 
izskatās kā skaistā mākslasdarbā! Paturi 
sirdī šo ainavu no savas zemes un tici- 
nekur pasaulē nav skaistāk! Nebeidzot 
vien brīnīties par laika straujo plūdumu, 
neaizmirsti arī izvērtēt savus mācību 
sasniegumus! Vai visi vērtējumi atbilst 
tavām spējām? Izvirzi sev jaunus 
mērķus! Pierādi sev, ka tu vari! Esi 
mērķtiecīgs! Neaizvadi dienas dīkā! Tas, 
ko tu dari šodien, veido tevi par to, kas tu 
būsi rīt! Lietas mainās tik ātri, neko 
nedrīkst nokavēt, viss, kas darāms 
tagad, vēlāk jau var izrādīties par vēlu- 
pateikt paldies, noslaucīt kājas pie 
sliekšņa, izpildīt mājas darbus, salasīt 
krāsainas rudens lapas un kastaņus. 
Dzīvo šodien! Šis ir tavs laiks! Tavs laiks 
šajā skolā- Augstkalnes vidusskolā, jo arī 
tu veido mūsu skolas vēsturi. 
                                                              
Skolotāja Selga Tisenkopfa 
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Paldies par jaukajiem Skolotāju dienas svētkiem ikvienam pasākuma organizatoram, bet īpaši 

11.klases skolēniem un viņu audzinātājam  J.Izakam! 

10.klases uzņemšana vidusskolā 
Katrai skolai ir sava 

seja un arī atšķirīgas 
tradīcijas. Jau sen biju 
dzirdējusi, ka dažviet ir pat 
tā, ka 10.klases iesvētību 
nedēļa nopietni satrauc ne 
tikai skolotājus, bet arī pašus 
skolēnus, jo gaidāmi dažādi 
pazemojumi, kurus īsteno 
12.klases skolēni pret 
desmitajiem. 

Varu visus nomierināt. 
Mums nekā tāda nebija! Bija 
tikai viena interesanta no 
9.oktobra līdz 13.oktobrim, kopā 
ar klasesbiedriem un 12.klasi 
aizvadīta nedēļa, kurā 
demonstrējām savu attapību, 
izveicību, gudrību, humora izjūtu, 
saliedētību un  dzīvesprieku. Katra diena bija veltījums it kā citai dzīvei. 
Vienlaikus gūstot interesantu pieredzi, mēs iepazinām dažādas tēmas, jo nācās atbilstoši tērpties. 

 Pirmdienā mums nācās aizdomāties par mediķa profesiju, katrs varējām iejusties dzīvības glābēju 
izjūtās ne tikai vizuāli, bet arī sniegt palīdzību trim cilvēkiem. Otrdien iepazinām šausmu filmu bagātīgo 
klāstu. Manuprāt, Betijai vienkārši lieliski izdevās atveidot lelli Billy the Puppet no filmas ,,Zāģis”. Katrs no 
mums bija īpaši pacenties, tāpēc  uzslavas vērts! Arī mūsu klases audzinātāja Inese Blūma bija 
satriecoša Sarkangalvīte. Trešdienā izturējām īpašos eksāmenus, kuros 12.klasei demonstrējām savu 
veiklību un attapību. Viss notika skolas pagalmā pēc stundām līdz tumsiņai. Bija jautri! Ceturtdiena- eko 
diena! Tērpāmies apģērbos, kuri tika radīti no otrreizējām izejvielām. Tika aktualizēta šīs problēmas 
nopietnība globālā līmenī. 

Bet piektdiena bija vēl interesantāka par iepriekšējām dienām, jo katram no mums bija jāatveido 
kunkrēta persona. Es, piemēram, biju Hagrids no Harija Potera. Vakarā mēs visi pulcējāmies skolas zālē, 
kur 12.klase organizēja Oskara balvu pasniegšanu uz Sarkanā paklāja Iesvētību nedēļas dažādu 
nomināciju laureātiem- drošsirdīgākajiem, veiklākajiem, atraktīvākajiem, stilīgākajiem tēliem. Dziedājām 
arī savu himnu un nodevām Vidusskolēnu tradicionālo zvērestu.  

Iesvētību nedēļu noslēdzām ar klasesvakaru, balli un dažādām atrakcijām skolas zālē. Katram ir 
jāpiedzīvo kaut kas tik jauks un neaizmirstams! 

                                                  Kristiāna Žeka, 10.klases skolniece 

Skola! 
Mans laimes, draudzības un dzīves laiks! 
Lai pulkstenis iet, 
Lai zvani skan mūžīgi! 

Darbs? 

Tas nemaz nav skarbs. 

Visi smaida- 

Skolotājus gaida! 



5.klases     

iesvētības 

Mūsu skolā ir tāda 

tradīcija, ka arī 5.klasi 

9.klase īpaši apstiprina 

pamatskolas skolēnu 

statusā. Šogad šī 

iesvētību nedēļa bija no 

16. līdz 19.oktobrim. 

Tik pamatīgi 

iepazinuši 

multiplikācijas filmas 

vēl nebijām nekad! 

Pirmdienā mēs bijām 

Skubija Dū komanda, otrdienā- 

Simpsoni no Springfildas, 

trešdienā atveidojām Šreku, Fionu,Ēzelīti un Runci zābakos, bet ceturtdienā iepazinām Smurfu nedienas. 

Katru dienu garajā starpbrīdī devāmies uz skolas zāli, lai atbildētu uz āķīgajiem 9.klases skolēnu 

jautājumiem un atrādītu savus tērpus. Lai sekmīgi izturētu ceturtdienas eksāmenu, vajadzēja iepriekš 

sagatavoties. Klasē rīkojām sava karoga metu konkursu, kurā veiksmīgākā, vieglāk atveidojamā ideja bija 

Elīnai- karogā apvienot 16 sirsniņas, kurās ierakstīts katra klases skolnieka vārds. Arī himnas sacerēšana 

neprasīja īpašu piepūli, jo melodiju vajadzēja 

ņemt no filmas par Smurfiem:  

La, la, la, la, la ,lā- jautra dziesma skan! 
La, la, la, la, la, lā- šķibi sanāk man! 
La, la, la, la, la, lā- mācīties man nieks! 
La, la, la, la, la, lā- esmu piektklasnieks! 

Paldies 9.klasei par interesanto 

uzņemšanu un milzīgo dāvanu, kura 

mūs patiesi iepriecināja, jo našķi bija 

ļoti gardi un to bija daudz!                                                   

Madara Bružus, 5.klases skolniece 

 

 



Gadskārtu tradīcijas iepazīstot… 
Katru gadalaiku raksturo ne tikai norises dabā, bet arī svētki un ar tiem saistītās tradīcijas. 
Ziema sākas ar Mārtiņdienu 10.novembrī. Parasti pēc Mārtiņiem zeme sasalst, bet sniega vēl nav. Ratu 

riteņi, ceļa grambās rībēdami, pieteic ziemas sākumu: 
Zeme rīb, rati klaudz,  
Kas to zemi rībināja? 
Tur atbrauca Mārtiņdiena 
Deviņiem kumeļiem. 

Ziema kā visi gadalaiki nāk pamazām. Laika vērojumi rāda, ka bieži pēc Mārtiņiem laiks kļūst nevis 

aukstāks, bet gan siltāks: 

Atjāja Mārtiņš  
Uz balta zirga:  
Atnāca Katrīna,  
Aplēja Mārtiņu. 

Veci cilvēki stāsta, ka pēc Mārtiņdienas varot spriest par laiku līdz pat Ziemassvētkiem: 
*Ja Mārtiņdienā sniegs uz jumtiem, būs gara ziema. 
*Ja Mārtiņdienā salst, tad Ziemassvētkos būšot atkusnis. 
*Ja Mārtiņos sarma kokos, būs daudz dārza augļu. 

Pēc Mārtiņiem sākas budēļos ejamais laiks. Budēļus sauc arī par ķekatniekiem vai čigāniem. Šajos 

masku gājienos biežāk sastopamās bija čigānu, velnu, Nāves, garās sievas, mazā vīriņa, kā arī dažādu 

dzīvnieku un putnu maskas. Katra maska parasti rādīja atbilstošu priekšnesumu: 

 

 

 

Maskoto ļaužu gājiens bija jādzird pa gabalu, tāpēc 

trokšņa radīšanai kalpoja pannas, karotes, zvārguļi: 

Ķekatnieki nes svētību mājai, pārbauda tīrību, meitu pūrus, 

bērnu gudrību: 

Nebaidies, saimeniece, 
Mēs nenācām ēst un dzert; 
Mēs tik nācām padziedāt 
Un ar tevi parunāt. 

Budēļos iešna atvaira ļaunos garus, nodrošina labu ražu 

nākamajā gadā: 

Ķekatās iešana palīdzēja ātrāk sagaidīt laiku, kad Saule 

atgriežas, kad īsās dienas sāks kļūt garākas. Šie masku gājieni turpinājās līdz pat Meteņiem. 

 

Folkloras gudrībās ieskatījās Ērika Asmusa, 10.klases skolniece 

 

Iesim, bērni, čigānos, 
Čigānos laba dzīve: 
Dod pieniņu, dod sviestiņu, 
Dod cūciņas šņukuriņu. 

Te mūs laipni sagaidīja,  
Te mūs laipni pavadīja; 
Lai te aug raibas govis, 
Lai rūsaini kumeliņi! 

Trīs dienas sēdēju 
Druviņas malā 
Ķekatu dieniņu gaidīdama. 

Kas tur rībina 
Aiz nama durvīm? 
Ķekatas rībina, 
Grib nākt iekšā. 
Ķekatas rībina, 
Grib padancināt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāju vēlējumi kolēģiem. 

Miķeļdienas ražas skate. 

Vidusskolēnu ekskursijā motormuzejā 

11.klases komanda gatava mesties realitātes spēlē 


