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Redaktores sleja… 

Sveicināti atkal skolā! Grūti 

aprast ar domu, ka vasara 

beigusies, jo laukā vēl 

joprojām bezgala jauks laiks. 

Maigi glāsta silts vējiņš, tikai 

retu reizi vēsās lietus piles liek 

atgriezties realitātē… 

Septembrī taču sākas rudens 

un skolas gaitas!  

Mazie pirmklasnieki ar 

bijību ver skolas durvis, bet 

divpadsmitie priecīgi smaida, 

jo tieši viņiem atlicis tikai 

nepilns gads- un tad lielās 

dzīves vārti vaļā! Vēl tikai 

2018./2019.mācību gads, kurš 

šogad ir sācies neparasti- 

3.septembrī.  

 Katrs no mums vasarā 

kaut nedaudz sirdī ir ilgojies 

pēc savas skolas un 

skolasbiedriem, tāpēc 

atkalsatikšanās ir priecīga un 

jauka. Skan tradicionālie 

apsveikumi un izturības 

vēlējumi jaunajā mācību 

gadā, bet skolotāju rokās 

gulst ziedu pušķi. Tik labi ir 

apsēsties savā vecajā solā un 

pasapņot par to, kā varētu 

šogad veidot savu un skolas 

dzīvi. Kā dienas aizvadīt 

saturīgi, nevis garlaicīgi!  

 Septembris ir arī 

drošības mēnesis, uz skolu 

tiek aicināti cilvēki, kas 

ikdienā rūpējas par visas 

sabiedrības drošību- policisti, 

ugunsdzēsēji, mediķi. 

Ikvienam skolēnam tiek 

atgādināts, ka jāievēro 

ugunsdrošības un ceļu 

satiksmes noteikumi, 

jārūpējas par savu veselību, 

jāmāk sniegt pirmā palīdzība. 

 Bet sports mūsu skolā 

ir katra skolēna sirdslieta, 

tāpēc visi ar prieku iesaistās 

dažādās sportiskās 

aktivitātēs- starpklašu 

sacensībās, olimpiskajā dienā 

vai skrējienā apkārt 

Augstkalnes ezeram. Tik 

lieliski ir sevi apliecināt, kopīgi 

sportojot! 

 Izturība ir 

nepieciešama, arī dodoties 

pārgājienos vai braucot 

mācību ekskursijās. Katra 

klase centās apskatīt tās 

tuvākās vai tālākās apkārtnes 

vietas, kuras līdz šim nebija 

iepazītas. Tas arī bija jauki! 

 Bet 21.septembrī 

skolas apkārtne tika ietērpta 

ziedu paklāju rotā, kurus 

darināja klašu kolektīvi kopā 

ar vecākiem. Sākumskolas 

ziedu rota iepriecināja 

visvairāk, jo bija sevišķi rūpīgi 

izplānota un darināta ne tikai 

no ziediem, bet arī citiem 

dabas materiāliem, tā 

akcentēja mūžīgo saules 

ritumu, vēlot Latvijai 

nākamajā simtgadē izaugsmi 

un labklājību. 

  Septembris ir arī 

Dzejas dienu mēnesis. Šogad 

tika aicināti jaunie autori 

uzstāties ar savu dzeju, vai arī 

runāt sev tuvu autoru darbus. 

Dzejas pasākumi izdevās 

sirsnīgi un iedvesmojoši. 

 Kad visā Latvijā tiek 

svinēta Miķeļdiena, mūsu 

skolā jaunāko klašu skolēni 

dižojas ar izaudzēto ražu un 

saviem radošajiem dabas 

velšu veidojumiem. Ikviens 

centās aplūkot gan dīvainos 

ābolu tārpiņus un  kabaču 

laiviņas, gan smaidošo ežuku 

un patisonu saulīti. 

Ir jauki priecāties 

visiem kopā par mūsu 

labajiem darbiem un izklaidi 

ārpusstundu nodarbībās. Tik 

daudz jau paveikts septembrī! 

Bet skolā tomēr pats 

svarīgākais ir čakli mācīties un 

krāt zināšanas. Lai izdodas arī 

tas!  

 

 



Drošības un sporta diena… 

Vai tu, mans skolasbiedr, ikdienā skolā jūties droši? Vai  tu zini, kuri ir tie cilvēki, kas rūpējas, lai 
ikviens no mums būtu pasargāts no dažādām nebūšanām? Protams, ka zini, jo mūsu skolā tradicionāli 
katrs mācību gads sākas tieši ar drošības jautājumu atkārtošanu! 

Tiekoties ar Tērvetes novada pašvaldības policistiem J.Kozuliņu un Ē.Zandersonu, bija iespējams 
atsaukt atmiņā ne tikai ceļu satiksmes un pagasta iekšējās kārtības noteikumus, bet arī uzdot dažādus 
jautājumus, kas interesēja daudzus klātesošos. Lai novērstu nelaimes, kas saistītas ar tumšā diennakts 
laika ātru iestāšanos, mēs visi kā dāvanu saņēmām arī ļoti oriģinālus atstarotājus, kurus var aplikt ap 
roku un papildus ieslēgt mirdzošas gaismiņas. 

Skolas pagalmā Tērvetes novada ugunsdzēsēju brigāde M.Vazdiķa vadībā demonstrēja jaunāko 
ugunsdzēsības tehniku un informēja par rīcību ugunsnelaimju gadījumā. Katrs interesents varēja uzlaikot 
ugunsdzēsēja formastērpu, iekāpt automašīnā, rīkoties ar sagatavoto inventāru. Tas īpaši patika jaunāko 
klašu skolēniem. 

Pirmās palīdzības apmācību organizēja Dobeles Sarkanā krusta instruktore S.Lucaua. Lekcija un 
paraugdemonstrējumi notika skolas zālē. Tie kārtējo reizi atgādināja, cik dzīvība ir trausla, ka nelaimes 
brīdī pēc iespējas operatīvāk jāsniedz palīdzība.  

Pēc pusdienām sekoja sporta sacensības starp klasēm. Katra klase vēlējās uzvarēt un pierādīt, ka 
vasarā nav zaudēta sportiskā forma. Kā mums veicās, uzzināsim tikai oktobrī, jo priekšā vēl daudz citu 
sportisko aktivitāšu- skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram, starpnovadu rudens kross, Olimpiska diena. 

                                             Kristiāna Žeka, 11.klases skolniece 

Dabas parks Tērvetē aicina ikvienu! 

 17.septembrī mūsu skolas 6.un 7.klases skolēni devās meža ekspedīcijā uz Tērveti. Lai labāk iepazītu 

mežu, nodarbības  tika organizētas vairākās stacijās. Katrā kontrolpunktā mūs teorētski sagatavoja 

praktisko darbu pildīšanai. Tika izsniegtas meža iepazīšanas dienasgrāmatas un īpaši parastie zīmuļi, ar 

kuriem pierakstīt svarīgāko informāciju un veikt aprēķinus. 

 Pirmajā kontrolpunktā mēs uzzinājām, cik daudz dažādu vērtīgu lietu ražo no koksnes, pat aspirīna 

tabletes! Tad mēs katrs izvēlējāmies kādu paraugu, kurš varētu būt radīts no koksnes, un mēģinājām 

pārējos ar to iepazīstināt. 

 Nākamajā stacijā iepazinām noteikumus, kā jāstāda un jākopj jaunaudzes, kāpēc jāizcērt vecais mežs. 

Vislielākās grūtības radīja aprēķinu veikšana, lai noskaidrotu, vai jaunaudze nav sastādīta pa retu vai 

biezu. 

Trešajā kontrolpunktā mēs noteicām koku vecumu pēc gadskārtām un zaru izvietojuma, mērījām 

priežu garumu ar īpašu kociņu un pēdu palīdzību. Ceturtajā- iepazinām meža kaitēkļus un to nodarīto 

postu. Tālāk sekoja uzdevums- atrast kokus, kurus vajadzētu izcirst. Pieredzējis mežzinis novērtēja katra 

izvēlēto koku un parādīja, kā darboties ar motorzāģi un citiem mežizstrādes instrumentiem. 

Visbeidzot saņēmām uzdevumu- uzbūbēt no dēļiem tiltu bez naglām, lai visa klase var pa to pāriet 

pāri. Labi, ka līdzi bija instrukcija, kā tas ir darīts senākos laikos. Mums arī izdevās! Un tā mēs nonācām 

ļoti romantiskā vietā- klajumā pie ugunskura, uz kura vārījās lielais tējas katls, bet pašiem mums 

vajadzēja cept desiņas un apspriest jaunos iespaidus.  

Paldies gidēm Jagučanskai un Namniecei par ļoti interesanto ekspedīciju mežā! 

                                                 Egīls Pocevičs, 6.klases skolnieks 



Spilgtākie septembra fotomirkļi: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmajā skolas dienā 

Tēvu dienas aktivitātes 

Ziedu instalācijas 

Miķeļdienas dārzeņu izstāde 
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Ekspedīcija dabas parkā Tērvetē 

Baltu vienības diena Žagarē 

Drošības dienas aktivitātēs 

Olimpiskā diena 

Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram 


