
 

                                             

 

                            

 

 

                                         

 
 

2018  gada janvāris                                  Augstkalnes vidusskolas avīze                         5. (87.)  izdevums

Redaktores sleja 
 

Vai pamanīji, cik ātri aizskrēja janvāris? Un jaunais gads 

vairs nav jauns, bet vairāk kā mēnesi vecs. Viena divpadsmitā 

daļa no gada jau izlietota… 

 Bet šajā gadā tik daudz vēl jāpaspēj! Jāiemācās skaisto no 

neglītā atšķirt, patieso no nepatiesā, mūžīgo no ikdienišķā. Un tā 

ik brīdi! Tev jāpaspēj noķert, jāpaspēj paspēt un pamanīt. Jo tas, 

kas ir šodien, rīt jau būs mainījies. Jo vakardiena vairs nekad 

nepienāks… Iemācies saskatīt skaisto ik brīdi, tagad! Es laimīgs 

pats savā Jaunajā gadā! Ir daudz skaista pasaulē, kas ilgst tikai brīdi, tikai mirkli. 

Mirkli… un vairs nav! Dažreiz pat nav iespējams saprast, ka skaistais tik ātri izslīdējis 

caur pirkstiem un atdevis jau savu laiku kaut kam citam. Un bieži vien mēs esam aizņemti 

vai nevērīgi, ka skaistumu pat nepaspējam pamanīt. 

Sniegs- tas taču arī ir tik skaists! Vai tu maz to esi aplūkojis? Pūkaini māju jumti 

un koku zari. Balta, balta zeme. Citam sniegs vispār nepatīk- slapjš, auksts, jātīra, 

jābrien. Bet citi sajūsmināti lec kupenās, dodas slēpot vai veļ sniegavīrus. Tas ir tikai 

mirklis- un sniega vairs nav! Un kūstošā sniega upes uz asfalta ap skolu jau traucas uz 

Svētes upi, lai mums atnestu cerību uz ātru pavasari.  

Bet janvāris un februāris tomēr vēl ir ziema! Pats ziemas viducis. Galvenais 

nenoguli! Izbaudi ziemu! Kas zina, cik gara tā būs!  

 

Mūsu aktivitātes janvārī… 
 

 Ziemas brīvlaiks aizskrēja nemanot… 8.janvārī, pēc Zvaigznes dienas, mēs 
visi ieradāmies skolā labi atpūtušies un apņēmības pilni. Klašu kolektīvos izrunājām 
piedzīvoto un nospraudām nākotnes plānus.  

19.janvārī  rīta pusē atzīmējām 27. Barikāžu atceres gadadienu, bet pēc 
stundām 1.- 6.klašu skolēniem tika sarīkota POP- iela. Atsaucība nebija īpaši liela, bet 
tie, kuri piedalījās parādīja saturīgus un ļoti jaukus priekšnesumus, kas līdzinājās 
nelielām muzikālām teātra izrādēm. Priecāties prata ne vien tie, kas uzstājās, bet arī 
tie, kas vēroja un juta līdzi. Pozitīvi sākts gads! 

Janvāris un februāris ir arī mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Tajās ar labiem 
rezultātiem piedalās daudzi mūsu skolas skolēni. Veiksmi viņiem visiem! 

 
                                                 Kristiāna Žeka, 10.klases skolniece 



 

Mēs atceramies! 
 

Šogad, 27.Barikāžu atceres 

gadadienā, mēs, Augstkalnes 

vidusskolas skolēni, 19.janvārī pēc 

pirmās mācību stundas devāmies uz 

skolas foajē, kur 10.klases skolēni un 

vēstures skolotāja Inese Blūma 

visiem klātesošajiem vairāk 

pastāstīja par 1991.gada janvāra 

notikumiem.   

Daudzus atmiņu pavedienus 

kopā ar klašu audzinātājiem skolēni 

jau bija sākuši šķetināt klases 

stundās, izveidojot katrs savu 

liesmiņu lielajam atmiņu ugunskuram, 

kurš visu janvāri rotāja mūsu skolu, 

atgādinot nesenās pagātnes 

notikumus, kuru liecinieki bija gan mūsu vecāki, gan vecvecāki. 

Tika pieminēti arī 1991.gada 13.janvāra notikumi Viļņā, kur PSRS armija 

devās uzbrukumā Viļņas TV tornim, radio, un Augstākajai Padomei. Tieši pēc 

šiem notikumiem Latvijā pēc D.Īvāna un R.Ražuka aicinājuma tika celtas 

barikādes. Atcerējāmies tos, kuri krita par Latviju: Robertu Mūrnieku, Andri 

Slapiņu, Gvido Zvaigzni, Vladimiru Gomonoviču, Sergeju Konoņenko un Ediju 

Riekstiņu.  

Tauta patiesi vienota ir bijusi tikai 2 brīžos- Latviešu strēlnieku izveidē 

un Brīvības cīņās, kā arī 1991.gada barikādēs. 

Esi stipra, mūsu Latvija! 
 

                                                  Elvis Jansons, 10.klases skolnieks 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tērvetes novada matemātikas olimpiādē ... 


