
 

 

 

 

 

 

2018.gada oktobris                             Augstkalnes vidusskolas avīze                      2 ( 93)  izdevums 

 

Rudens- skolēnu mācību ekskursiju laiks! 

 Reizi gadā katra klase drīkst doties 

kādā mācību ekskursijā, lai labāk iepazītu 

Latvijas dabu, vēsturi un kultūru, lai saliedētu 

klases kolektīvu, atpūstos un arī izklaidētos.  

Šogad kopīgu ekskursiju uz Kuldīgu 

rīkoja 6. un 9.klase. Sākumā šķita, ka diena 

būs neizdevusies, jo pie mums no rīta lija 

lietus un pūta auksts vējš, bet, aizbraucot jau 

līdz Saldum, sapratām, ka Kurzemē ir lielisks 

laiks- spoži spīd saulīte, vēja nav, bet kokos viz 

lapu zelts! Un piedzīvojumi varēja sākties… 

Vispirms apmeklējām Riežupes smilšu 

alas. Šo alu kopējais garums ir apmēram 2 

kilometri, bet tūristiem  iespējams apskatīt 

gandrīz 460 m garas pazemes ejas, kuras 

veido labirintus. 8 metrus zem zemes atrodas 

arī  Mīlestības, Ticības un Cerību zāles. Alas ir 

raktas triju paaudžu garumā, tās ir cilvēka 

roku darbs. Baltās smiltis, kas ir tik baltas kā 

cukurs, tika izmantotas stikla ražošanai. Alās 

visu gadu ir nemainīga temperatūra + 8 grādi, 

tur ir sastopami 8 sugu sikspārņi, mēs dažus 

varējām arī aplūkot, jo viņi jau bija ērti 

iekārtojušies uz ziemas guļu. Apkārtnē ir 

izveidotas arī atpūtas un piknika vietas, kurās 

varējām ērti papusdienot, apēdot no skolas 

līdzi paņemtos, skolas saimniecīšu sarūpētos 

labumus. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Kuldīgu- 

pilsētu ar dvēseli. Vispirms aplūkojām Ventas 

rumbu- platāko ūdenskritumu Latvijā, kura 

augstums ir no 1,6 m līdz 2,2 m. 1874. gadā 

pāri Ventai tika uzbūvēts viens no 

garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā, pāri 

kuram davāmies arī mēs. Alekšupīte ir 

Ventas kreisā krasta pieteka, tā tek gar 

namiem cauri pilsētai. Gide mums ļoti 

Redaktores sleja 

 Oktobris sārtā kļavlapu mētelī māj mums atvadu 

sveicienus. Vecajā pils parkā koki vējā birdina krāšņās lapu 

rotas, bet skolas bērni čakli krāj zināšanas un iepazīst Latvijas 

skaistākās vietas, jo mums viņa ir visskaistākā tieši oktobrī. 

Mūsu Latvija gatavojas saviem svētkiem- simtgadei! 

Laiks steidzas, aizplūst kā ūdeņi Svētes upē. Bet 

paliek atmiņas, padarītie darbi un nedarbi, sajūtas, kuras 

iespiežas sirdī un neizgaist, viss paveiktais un arī nepaveiktais 

atstāj nospiedumus, mūsu pēdas Augstkalnes vidusskolā. Tu 

atcerēsies daudzko, jo notikumiem piesātināts ir skolas laiks. 

Bet vai tevi kāds atcerēsies? Ko esi paveicis tieši tu? Vai 

iesaisties Skolēnu padomes darbā? Vai gaidi, lai visu tavā 

vietā izdara kāds cits? Padomā, kā ikdienu padarīt 

interesantāku, kā atstāt savas pēdas skolas vēstures 

lappusēs! 

Prieks par tiem, kuri iesaistās dažādu pasākumu 

organizēšanā. Īpašs paldies 11.klasei un skolotājai Inesei 

Blūmai par Skolotāju dienas pārsteigumiem un svētku 

noskaņas radīšanu! 

Vēl oktobrī jaukus mirkļus saviem skolasbiedriem, 10. 

un 5.klases skolēniem,  sagādāja arī 12. un 9.klases audzēkņi, 

organizējot pārbaudījumus un uzņemot skolēnu pulkā 

,,fukšus”. Tikai kopīgi darbojoties, veidojas prasme radīt un 

vadīt šādus pasākumus, dāvāt prieku citiem. Katra diena, ko 

pavadām skolā, tad iegūst pavisam citu krāsu un svaru, kļūst 

interesantāka, neaizmirstamāka un kā pelavas nepazūd 

skolas vēstures lappusēs. 

Mūs vieno kopīgas atmiņas un padarītie darbi. Skolas 

avīzē ,,Pēda” ir iespējams atspoguļot tieši tavas izjūtas un 

domas, tāpēc neslinko un uzraksti, kas tev vislabāk patīk 

skolā, fiksē neaizmirstamākos notikumus, lepojies ar saviem 

sasniegumiem! Kurš tad cits to zina labāk par tevi? 

Oktobris mums visiem dāvināja ne tikai skaistu laiku 

un lapu zeltu, bet arī rudens brīvdienas, lai sakrātu spēkus 

jaunajam mācību cēlienam, lai sagatavotu gaismas 

lukturīšus, kas iedegti spoži mirdzēs un izgaismos  novembra 

svētku dienas. 

Uz tikšanos novembrī, Latvijas Valsts jubilejas 

mēnesī! 



interesanti pastāstīja par pilsētas svētku 

tradīcijām un dažādiem vēsturiskiem 

notikumiem, kas saistīti ar kuršiem un 

hercogu Jēkabu.  Apskatījām Ordeņa 

pilsdrupas, pils dzirnavas, Rātslaukumu, 

muzeju, skulptūru parku, Katrīnas baznīcu un 

pieminekļus- gan aktierim Ēvaldam 

Valteram, gan hercogam Jēkabam. Divas 

stundas paskrēja nemanot, jo Kuldīgā ir ko 

redzēt!  

Ekskursijas turpinājumā devāmies uz 

Sabili, lai aplūkotu vistālāk uz ziemeļiem 

augošo vīnogu dārzu. Vīnogas bija iestādītas 

Vīnakalna dienvidu pusē, veidojot terases. 

Katrai vīnogu šķirnei blakus bija plāksnīte ar 

nosaukumu. Sabilē vēl ieraudzījām dīvainu 

leļļu kolekciju, kas, ceļa malā izvietotas, 

iepriecina visus garāmbraucējus. 

Ekskursijas noslēgumā bija plānota 

izklaide- rodeļu trases Zviedru cepure 

apmeklējums, bet uznāca lietus, tāpēc 

autobusā notika balsošana, kuras rezultātā 

vairums nolēma neliedēties, bet braukt uz 

mājām. Un tā mēs Augstkalnē atgriezāmies 

jau 18.30. 

       Madara Bružus, 6.klases skolniece 

   

 

 

 

 

 

Oktobris- Skolotāju svētku mēnesis… 

 5.oktobrī Latvijā savus profesijas svētkus svin skolotāji. Mūsu skolā katru gadu šīs dienas organizēšana 

tiek uzticēta 11.klasei. Jau laicīgi sākām gatavoties atbildīgā pienākuma izpildei. Ideju bija daudz!  

 Vienojāmies, ka no rīta katru skolotāju sagaidīsim skolā īpaši, ar dāvaniņu un jaukas dienas vēlējumu. 

Izcepām kēksiņus, kurus, atšķirīgi noformētus, dāvinājām skolotājiem, lai viņus pēc stundām būtu viegāk 

sadalīt komandās. Bijām izplānojuši ne tikai pārbaudījumus pedagogiem, bet vienlaicīgi arī mācību procesa 

norisi skolēniem. Kaut mums bija jāsagatavo tikai viena mācību stunda katrai klasei, varu atklāt, ka tas 

nebija viegli, tāpēc iesaistījām arī vairākus 12.klases skolēnus. Kopā mums izdevās! Redzējām, ka skolotāji ir 

iepriecināti, tāpēc ieinteresēti iesaistījās gan visās erudīcijas aktivitātēs, gan spēlē ,,Izstaigā Tērvetes 
novadu!”. 

 Noslēgumā  zālē bija sagatavoti skolēnu priekšnesumi un svinīga pedagogu godināšana. Mēs ceram, ka 

visi skolotāji šajā dienā tika iepriecināti un arī darbā izbaudīja savus svētkus. 

                                                              Kristiāna Žeka, 11.klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

 



Tā tik bija ekskursija! 

Es labprāt piedalos dažādās olimpiādēs un konkursos, tāpēc rudens brīvlaikā varēju doties 

ekskursijā, kuru kā dāvanu no Tērvetes novada domes  par labiem rezultātiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs saņēma visi laureāti.  

 Mūsu pirmais apskates objekts bija Latvijas Valsts prezidenta Jāņa 

Čakstes dzimtās mājas, kas atrodas Ozolnieku novada Salgales 

pagastā, pašā Lielupes krastā. Ēku kompleksu veido 20.gs. 

trīsdesmitajos gados celtā lielā dzimtas māja un 2018.gadā kalpu mājas 

vietā jaunuzceltais muzejs. Kopš 1995.gada ,,Aučus” atkal apsaimnieko 

Čakstu dzimta, bet visus atjaunošanas darbus organizējis pirmā valsts 

prezidenta mazdēls Jānis Konstantīns Čakste. Prezidentu Jāni Čaksti 

šeit var iepazīt kā personību, sabiedrisku un valsts darbinieku, kā 

kuplas un draudzīgas ģimenes galvu, izsekojot dzimtas locekļu 

likteņiem. Vislabāk man patika gides stāstījums par 4.Vispārējajiem 

latviešu dziesmu svētkiem, kuri tika rīkoti Jelgavā un kuru 

organizēšanā aktīvi iesaistījās pats Jānis Čakste. Šī ir arī laba vieta 

ģimenes ekskursijām valsts jubilejas gadā. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz lauku sētu ,,Caunītes”. Tā ir vieta, kur tiek 

gaidīti tie, kas vēlas izzināt latvisko dzīvesziņu un tikumus. 

Saimnieki ir iekārtojuši lauku sētu, kurā centrālo vietu aizņem klēts 

ar maizes krāsni. Šajā krāsnī joprojām trīs reizes nedēļā tiek cepta 

maize, kuru pēc tam visi var degustēt, sēžot pie garajiem saimes 

galdiem un nesteidzīgi malkojot tēju. Šeit var apgūt arī dažādu 

aizmirstu amatu pamatprasmes. Mēs 

iestudējām arī seno pasaku lugu par 

abru taisītāju, uzzinājām, kā ar 

spriguļiem kūla labību, pamēģinājām 

ar dzirnakmeņiem malt labību, vijām 

un pinām auklas, audām stellēs, 

izgatavojām ar graudiem pildītas 

lellītes. Laiks paskrēja nemanot. 

 Tad bija pienācis laiks doties uz Valgundes pagasta briežu dārzu  

,,Buku audzētava”, lai apskatīti staltbriežus, dambriežus un 

muflonus. No gides uzzinājām 

interesantus faktus par šo dzīvnieku 

paradumiem un audzēšanu. Barojām 

briežus ar speciāli sagatavotiem āboliem, aplūkojām ragu kolekciju un 

uzzinājām, kā šī skaistā rota tiek vērtēta pasaulē. 

Ekskursiju noslēdzām Blankenfeldes muižas Zvanu muzejā, skaļi 

skandinot zvanu mēles un sakot vissirsnīgāko paldies šī ekskursijas 

organizētājai, Tērvetes novada domes Izglītības darba koordinatorei 

Initai Rozei.  Kaut šādu dienu mūsu dzīvē būtu vairāk!             

Valdemārs Lācis, 8.klases skolnieks 

 



Projekts par mūsu seksuālo veselību un attiecībām… 
 
 Šogad mūsu skola iesaistījās ES finansētā projektā, lai 5.- 7.klašu un 10.- 12.klašu skolēni labāk 

iepazītu sevi un savus paradumus, vairāk uzzinātu par seksuālo veselību un mācītos savlaicīgi 
risināt dažādas problēmas, ja tādas radušās. Lekcijas vadīja zinoši pasniedzēji, tās mijās ar 
dažādām aktivitātēm un bija sadalītas posmos. 

1.lekciju cikls saucās ,,Puberitāte”. Tajā gan zēni, gan meitenes uzzināja informāciju, kā bērns 
kļūst par pieaugušo, akcentējot higiēnas prasības un pastāstot par izmaiņām ķermenī. 

2.lekciju cikls akcentēja attiecības, aicināja konfliktus risināt sarunājoties, netenkot pašiem un 
neticēt baumām, kā arī nepieņemt lēmumus steigā, bet rīkoties apdomīgi. Katram no mums dzīvē 
var gadīties vienatnē neatrisināmas problēmas, tāpēc svarīgi ir atrast kādu uzticības personu vai 
draugu, kas vienmēr palīdzēs grūtā brīdi. Tika sniegta arī informācija par bērnu un jauniešu 
uzticības tālruni. 

3.lekciju cikla nosaukums bija visai intriģējošs- ,,Sekstings” . Sekstings ir intīma rakstura ziņu, 
attēlu vai video sūtīšana kādam internetā. Mums pierādīja, ka viss, kas ir internetā, ir pieejams 
ikvienam! Tāpēc- pirms dalīties ar personīga rakstura informāciju, nopietni jāapdomā. Lai 
darbošanās ar tehnoloģijām sagādā tikai prieka mirkļus, nevis izmisumu un skumjas! 

Arī vidusskolas klašu skolēni apliecināja, ka šī diena viņiem bijusi vērtīga, jo uzzināta jauna 
informācija un saņemtas atbildes uz daudziem jautājumiem. 

 
                                                     Egīls Pocevičs, 6.klases skolnieks 

Ārpusstundu aktivitātes 
 Mācību darbs oktobrī rit pilnā sparā, katrā mācību priekšmetā jau iegūti pirmie vērtējumi. Citus tie 

iepriecina, bet citus ne tik ļoti!  Mūsu skolā ir tādi skolēni, kas ne tikai labi mācās, bet arī piedalās dažādās 

ārpusstundu aktivitātēs.  

12.oktobrī pēc stundām astoņiem 5. un četriem 6.klases 

skolēniem bija iespējams doties uz Žagares ģimnāziju Lietuvā, lai 

padziļināti apgūtu robotiku. Prieks, ka mēs savās zināšanās 

neatpaliekam no kaimiņiem.  

19.oktobrī  18.prāta sporta spēlēs ,,Zemgale 2018” 13 skolu 

komandu konkurencē konkursā ,,Gudrs- vēl gudrāks” Augstkalnes 

vidusskolas 8.un 9.klases skolēni Nameda Vilciņa, Nora Marta 

Izaka, Kristers Jankevičs un Arvis Kirhners ieguva ceturto vietu, 

atpaliekot tikai no Dobeles Valsts ģimnāzijas trīs komandām. 

Šajā dienā arī 5.klases divas skolēnu komandas  piedalījās jaunrades spēlē ,,Vafeļu inženieris” un godam 

aizstāvēja mūsu skolas vārdu. Tie bija Larīna Ikvilde, Keita Reste, Melānija Alksne, Amanda Spēkmane, Kaspars 

Lietaunieks un Jānis Ubarts. 

Orientēšanās sacensībās sevi apliecināja Līga Goba, Inese Jankovska, Miķelis Matīss Lācis un Aleksis 

Mazurs. Konkursā, kurā izvērtēja radošās spēles, piedalījās Augstkalnes vidusskolas ,,Esi līderis!” komanda (Sanita 

Bičuša, Valdemārs Lācis, Daniels Arnolds Kokins un Jānis Misulis) ar spēli ,,Izstaigā Tērvetes novadu!”. Individuāli 

savu spēli ,,Mana Latvija” iesniedza 5.klases skolnieks Artūrs Pēcis. Paldies visiem, kas aktīvi darbojas un liek 

Augstkalnes vidusskolas vārdam skanēt aiz mūsu novada robežām! 

                                                          Rudīte Dude,  
direktores vietniece 

 

  

10.klase “Iesvētību” nedēļas aktivitātēs 

5.klase “Iesvētību” nedēļas aktivitātēs 


