
 

                                             

 

                            

 

 

                                         

 
 

2018  gada marts                                 Augstkalnes vidusskolas avīze                         7. (89)  izdevums

Redaktores sleja 

 

 Saule šodien spīd tik spoži, ka gribas pielaikot putna spārnus un lidot pretim 

pavasarim!  

 Un pavasaris ir klāt! Putni ir pārradušies mājās apciemot savus sniegpulksteņus. 

Bet mēs no prieka sākam skriet līdzi debesīs peldošajiem mākoņiem. 

 Cik daudz cilvēkam vajag, lai būtu laimīgs? 

Sirsnīgas mājas- vajag, labus draugus- vajag, jaunu mobilo, planšeti vai datoru- vajag! 

Kāds piebildīs- un vēl daudzko citu arī! 

 Bet laime tomēr sākas cilvēkā pašā. Katrā cilvēkā ir sava laimīte, galvenais ir prast 

to sajust, izdzīvot. Vai esi iedomājies, kas dara laimīgu tieši tevi? 

 Laime nav nekas pārdabisks- tie ir tie mazie, vieglie dzīves mirklīši, kuros 

jūtamies droši, mīļi, priecīgi, jo mums ir patīkamas sajūtas. Tad mums gribas teikt- es 

esmu laimīgs! 

 Kad pārnāc mājās no skolas varbūt tevi sagaida priecīgs sunītis- un tu sajūties 

laimīgs! Saņēmi labu atzīmi- ir prieks! Paskatījies pavasara debesīs, blakus iesmējās 

draugs, arī tev sanāca smiekli. Smejies! Dziedi! Ielīksmo pavasari! Ielīksmo sevi un 

apkārtējos! Atrodi savu laimi, to savējo, īpašo prieku, īpašās sajūtas, kas iespējamas tikai 

pavasarī. Noķer savu pavasari! Laimīgam cilvēkam viss labāk sokas. 

 

Žetonvakars- svarīga dzīves posma noslēgums 12.klases skolēniem 

 
 Mūsu skolā 12.klases skolēni, gatavojoties Žetonvakaram, tradicionāli iestudē kādu lugu, ko svētku 

dienā nodod skatītāju 

vērtējumam. Šogad tā bija 

dramaturģes Māras 

Jakubovskas luga ,,Tikai 

tu…” mūsu klases 

audzinātājas Rudītes Dudes 

režijā. Vairāku mēnešu 

mēģinājumi otrdienu un 

ceturtdienu vakaros nebija 

veltīgi, jo arī visus skatītājus 

neatstāja vienaldzīgus 

kalpones un barona 

mīlasstāsts. Izrādei tērpus 

aizņēmāmies no Dailes 

teātra, tāpēc arī paši 

jutāmies kā īsti aktieri. Izrādi 



 

nospēlējām godam, to varēja noteikt 

pēc skaļajiem aplausiem, kas 

pāršalca zāli. Mēs bijām laimīgi, ka 

viss bija izdevies, kā mēs iecerējām. 

 Izrādei sekoja pasākuma 

svinīgā daļa ar uzrunām, 

sveicieniem un žetonu saņemšanu. 

Skolas direktore Ieva Krūmiņa 

uzsvēra, ka ar šo skaisto vakaru vēl 

nekas nebeidzas, jo priekšā ir trīs 

sarežģīti mēneši līdz izlaidumam. Bet 

žetons ir apliecinājums tam, ka mēs 

vienmēr būsim daļa no Augstkalnes 

vidusskolas. 

Mūsu klasi sveica arī 

Tērvetes novada domes 

priekšsēdētāja Dace Reinika, kura 

bija sajūsmināta par iestudēto 

izrādi. Viņa akcentēja, ka visas izvēles dzīvē nepieciešams izauklēt ar sirdi un dvēseli, ar pārliecību un 

simtsprocentīgu sevis izvērtēšanu. Tad arī eksāmenu laiks nešķitīs tik sarežģīts, un tas būs kārtējais solis uz 

priekšu. 

Savās atmiņās dalījās arī mūsu klases audzinātāja Rudīte Dude, akcentējot, ka kopā pavadītie pieci gadi ir 

neaizmirstami, jo paspēts izdarīt tik daudz. 

Mums visiem liels prieks bija arī par 11.klases skolēnu sagatavoto pārsteiguma video un saldumu grozu.  

Vakara gaitā mēs klātesošajiem ļāvām ieskatīties mūsu atmiņu un piedzīvojumu krājumos. Prieks bija tikties 

ar vecajiem klasesbiedriem un izspēlēt mūsu visiecienītākās spēles. 

Paldies visiem, kas mūs atbalstīja un ļāva piedzīvot šos neaizmirstamos mirkļus! 

                                                    Karlīna Veide, 12.klases skolniece 

 

 

Gudrs vēl gudrāks! 

 

Beidzot man paveicās! Es tiku uzaicināta uz 

12.klašu I pusfināla spēli ,,Gudrs vēl gudrāks” kopā 

ar savu klasi Rīgā TV studijā 7.martā. Man līdzi 

devās arī skolotāja Guntra Engelsone. 

Kad ieradāmies studijā, tika ierakstīts 

iepazīšanās video un viss sagatavots veiksmīgai 

raidījuma norisei. Ieraksta 1.kārtā bija jāatbild uz 12 

jautājumiem ar - jā vai nē! Es saņēmu 6 punktus, 

tāpēc tiku uz 2.kārtu. Turpmāk vajadzēja izvēlēties 

vienu no trim piedāvātajām atbildēm. Par tikšanu uz 

3.kārtu es sacentos vēl ar astoņiem citu skolu 

skolēniem. Ar kopvērtējumā iegūtajiem 12 punktiem 

es tiku jau uz 3.kārtu! Nu palikām tikai 4, kas 

sacentās turpmāk! 4.kārtā, lai nopelnītu kādu 

punktu, vajadzēja parādīt arī savas reakcijas spējas. 

Un tas mani iegāza, bet es biju gandarīta, jo uz vienu 

jautājumu man tomēr sanāca atbildēt.  



 

Paldies maniem lieliskajiem līdzjutējiem 

par pleca sajūtu un uzmundrinošo atbalstu!  

                                                      

Karlīna Veide, 12.klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pulciņu radošo darbu skate noslēgusies… 
 

Šogad netradicionāli agri noslēdzās skolēnu 

pulciņu radošo darbu skate- koncerts. Šāda 

novada skolēnu tikšanās un darbu atrādīšana jau 

iedibināta kā tradīcija. Mūsu skola var lepoties ar 

saviem pulciņiem, mums ir ko parādīt- mēs protam gan 

dziedāt, gan dejot tautiskās dejas, gan zīmēt un arī citādi radoši izpausties. Bet skolas 

dambretistu un sportistu aktivitātes ir augsti novērtētas pat ārpus mūsu novada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es esmu jaunā žurnāliste un vēl arī aktīvi darbojos Pirmās palīdzības pulciņā. Lai 

varētu demonstrēt savas prasmes, kā sniegt pirmo palīdzību, mēs šai skatei iepriekš 

gatavojāmies. Izveidojām nelielu izstādi , kurā varēja interesenti apskatīt visu, kam jābūt 

mājas aptieciņā un pirmās palīdzības komplektā. Pasākuma laikā paši eksaminējām gan 

skolēnus, gan koncerta apmeklētājus par to, vai viņi zina, kā jāsniedz pirmā palīdzība. 

Šis atskaites koncerts bija ļoti gaidīts, jo ikvienam ir svarīgi uzzināt, kā tiek 

novērtēts mūsu ieguldītais darbs, kā mēs izskatāmies, ja tiekam salīdzināti ar citiem. 

Mans secinājums- pasākums bija izdevies! Ansambļa meiteņu balsis bija skanīgas, deju 

kolektīva deju solis- viegls, vizuālās mākslas un citu radošo izpausmju izstādes darbi- 

krāšņi un pamanāmi. 

Ziemā esam daudz strādājuši, tāpēc tagad ir prieks gan par saņemtajām balviņām, 

gan arī par pavasari, kurš atnācis ar siltu saulīti. 

 

                                             Kristiāna Žeka, 10.klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deju kolektīvu SADANCIS 

Deportāciju upuru atceres pasākumā 

ZZ čempionāta skolu tūrē 


