
 

                                             

 

                            

 

 

                                         

 
 

2018  gada februāris                                 Augstkalnes vidusskolas avīze                      6. (88.)  izdevums

Redaktores  sleja 

 
Februāris ir visīsākais, bet visnopietnākais 

gada mēnesis. Tas ar savu aukstumu 

iespraucies starp janvāri, kad skolēni 

apņēmības pilni uzsākuši mācības pēc 

ziemas brīvlaika, un martu, kad bērni atkal 

nepacietīgi gaida pavasara brīvdienas. 

Februārī skolēni varēja ne tikai sekot līdzi 

Latvijas sportistu startiem olimpiskajās 

spēlēs Korejā, bet arī paši startēt dažādās 

mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos 

un konkursos. Tā bija cīņa starp neprotu, 

nesaprotu, nevaru, negribu, nesanāk un 

visu pozitīvo- cenšos, mēģinu, vingrinos, 

mācos, domāju, gribu, varu un daru! 

Februāris ir mūsu spītības laiks, kad 

iespējams apliecināt sevi. Tas ir laiks, kas 

ved uz mērķi.  

Protams, mēs cerējām, ka šogad pavasaris 

atnāks februārī! Bet kļūdījāmies…Un 

februāra pēdējā nedēļā sals koda tik 

nopietni, ka no rītiem termometrs pie loga 

rādīja pat vairāk par -20 grādiem. Būtu ļoti 

viegli dzīvot, ja dzīve mums nesagādātu 

šādus negaidītus pārsteigumus. Tomēr mēs 

zinām, ka dabā visās norisēs valda noteikta 

secība, ka naktij seko diena, bet ziemai- 

pavasaris! Un skaļās putnu dziesmas no 

rītiem skolas parkā ir apliecinājums tam- 

pavasaris nav aiz kalniem!  

                                                          

Skolotāja Selga Tisenkopfa 

 

100.diena skolā! 

 
 9.februārī 
mūsu skolas 
pirmklasnieki 
atzīmēja savus 
īpašos svētkus- 1 
00.dienu skolā. 
Pasākumu vadīja 
Nezinītis un 
Viszinītis, jo arī 
dzīvē katram no 
mums reizi pa reizei nākas iejusties 
šajos tēlos. Visas sākumskolas klases 
bija sagatavojušas priekšnesumus un 
īpašus apsveikumus, lai iepriecinātu 
jaunākos skolasbiedrus. 

Patīkami pārsteidza, ka 1.klase 
savā atskaites koncertā parādīja ļoti 
dažādus priekšnesumus. Tika dziedāts 
gan solo, gan muzicēja visa klase 
kopā, gan rādīja teatrālo POP- ielas 
priekšnesumu. 

Bet kā dāvanu katrs 
pirmklasnieks saņēma našķi- sava 
vārda pirmo burtiņu.  
 Šajā dienā skolā bija ieradušies 
arī pirmklasnieku vecāki, tāpēc 
svinības varēja turpināties klasē. 
 

                                                             

Loreta Inča, 11.klases skolniece 

  

 



 

 

Projektu nedēļa 
 

Katru gadu februārī mūsu skolā tiek rīkota projektu nedēļa. Tajā  mēs parasti 

pilnveidojam savas sadarbības prasmes un radošumu. Šī mācību gada tēma ,,Spēles 

Latvijas simtgadei” mums ļoti patika, jo varējām ne tikai atsaukt atmiņā bērnībā iepazītās 

rotaļas un spēles, bet arī paši radīt jaunas, nekad nespēlētas.  

Vispirms mums vajadzēja sadalīties grupās un apspriest oriģinālākās idejas, lai 

radītu spēli, kuru citiem patiktu spēlēt, lai tā būtu izglītojoša un sniegtu  mums zināšanas 

par Latviju. Tad sekoja idejas attīstīšana, skices un apraksta veidošana, noteikumu 

izstrādāšana un noformēšana. Spēles bija ļoti dažādas: ,,Latvijas monopols”, ,,Latvijas 

cirks”, ,,Latvijas puzle”, ,,Etnogrāfisko zīmju domino”, ,,Latvijas dzīvnieki”, ,,Jautājumi 

par Latviju” utt. Daži pat bija padomājuši par balvām veiksmīgākajiem spēlētājiem.  

Projektu nedēļas noslēguma dienā mums bija jāsadarbojas un jāiemāca savas 

spēles vēl kādai citai klasei. Arī tā bija jauna pieredze, jo vajadzēja uzstāties lielas 

auditorijas priekšā. Patika, ka nebija garlaicīgi, jo spēles neatkārtojās. Manuprāt, mūsu 

spēles bija laba dāvana Latvijai simtgadē! 

                                                   Madara Bružus, 5.klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko ,,ēnoja” 10.klases skolēni? 
 
Latvijas skolās jau daudzus gadus tiek rīkotas Ēnu dienas, lai vidusskolēni varētu labāk iepazīt 

kādu profesiju, kura viņus vairāk interesē. Arī mēs izmantojām šo iespēju. 

Ērika iepazinās ar bibliotekāra darbu Bukaišu pagasta bibliotēkā, Kristīne vēroja Tērvetes 

novada autobusa šofera ikdienu, Maija un Laura ēnoja zirgu treneri Augēniju, Betija turpināja izzināt 

z/s ,,Griķi” ikdienu, bet Amanda iepazinās ar SAC ,,Tērvete” vadītājas darbu. Artūrs Rīgā Valsts 

drošības policijā ēnoja IT speciālistu, bet Elvis Dobelē iepazina Zemessardzes komandiera ikdienu. 

Samantu Annu bija ieinteresējis uzņēmums, kas saistīts ar robotiku un mehatroniku, bet es Rīgā ēnoju 

Radio 5 diktoru. Tā katram no mums bija pozitīvām emocijām un neaizmirstamiem mirkļiem pilna 

diena, jo mēs visur bijām gaidīti. 

Kad atgriezāmies skolā, cits citam varējām stāstīt, ko jaunu piedzīvojām, kādas atziņas guvām.  

Mūs visus joprojām nodarbina doma- kur doties mācīties pēc vidusskolas absolvēšanas, tāpēc 

24. februārī arī devāmies uz izstādi ,,Skola 2018” Rīgā, lai iepazītu citu mācību iestāžu piedāvātās 

iespējas izglītības turpināšanai. Un neesam vīlušies! Katrs varēja atrast sev kaut ko noderīgu. Liels 

pārsteigums bija pagājušā gada Augstkalnes vidusskolas absolventa Roberta Gorodko sastapšana 

Liepājas Universitātes stendā, kur viņš reklamēja Kultūras vadības specialitāti.  

      Kristiana Žeka, 10.klases skolniece  



 

ZPD aizstāvēšana 

 
Vidusskolēniem parasti viens no vissatraucošākajiem notikumiem ir zinātniski 

pētniecisko darbu rakstīšana un aizstāvēšana. Tā kā tēmas un darba vadītāji jau izvēlēti 

10.klasē, šķiet, ka īpašām grūtībām uzrakstīt darbu nevajadzētu būt. Bet laiks skrien vēja 

spārniem, un 11.klases 2.semestris atnāk ļoti ātri. Negaidīti ātri!  

Tomēr šogad var uzteikt visus vienpadsmitos, jo nevienam nebija nepieciešams 

pagarinājums, lai pabeigtu darbu. Arī pētījumu tēmas bija interesantas un ļoti dažādas: 

1. E.Andersons ,,Komiksa popularitāte pasaulē un Latvijā”. 

2. Ē.Briģis ,,Tehnoloģiju ietekme uz cilvēku”. 

3. R.Dargužs ,,Bioloģiskā lauksaimniecība Bukaišu pagastā”. 

4. L.Inča ,,Rusicismu lietojuma nozīme M.Zālītes romānā ,,Pieci pirksti” ”. 

5. Ē.M.Galkauskaite ,,Kā ar zīmējumu palīdzību var bagātināt skolēnu valodu un attīstīt 

runāšanas prasmes svešvalodās”. 

6. S.Višņevska ,,Ķērpju daudzveidība Tērvetes novadā”. 

7. S.Loveca un V.Siņicina ,,Darbības vārdu lietojums I.Šalta grāmatā ,,Nolaupītā bērnība” ”. 

8. A.Prīliņš ,,Mūžīgais elektrodzinējs”. 

9. L.Krūmiņa ,,Leģionāru atmiņas par Latviešu SS leģiona 15.divīziju”. 

10. E.Grigens ,,Pārnadžu populācija un to nodarītie pastījumi Augstkalnes pagasta zemnieku 

saimniecībās”. 

11. I.Čižauskis ,,Skaņas stiprums skolas pasākumos”. 

12. J.Brasmanis ,,Piekoptās tradīcijas Augstkalnes vidusskolas skolēnu ģimenēs”. 

 


