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Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
/A. Sakse./
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Miķeļdiena
«Miķeļdienas gaidīšana mūsu skolā sākās jau 27. septembrī, kad zālājs pie skolas pārvērtās par košu taureņu pļavu, jo katra klase veidoja savu puķu tauriņu,»
stāsta Jelgavas 4. vidusskolas skolotāja Ritma Tautere, kura skolā ik gadu organizē Miķeļdienas svinības.
Miķeļdienas rītā, par godu skaistajiem latviešu ražas svētkiem izskanēja koncerts
pirmajām un otrajām klasēm. Tad katra klase saņēma uzdevumu lapu un devās izpildīt Miķeļdienas spēles – minēja mīklas, salika jumīša puzli, sacentās kastaņu
ražas savākšanā un beidzot piedalījās jautrā latviešu tautas dziesmu rotaļā. Tikmēr
3.un 4. klases iekārtoja ikgadējo Miķeļdienas tirdziņu. Bērni kopā ar vecākiem bija
sarūpējuši dažādus mājās ceptus gardumus, kā arī darinājuši rotaslietas. «Tirdziņā
valdīja jautrība. Rudens rūķi aicināja uz mīklu minēšanu un neizpalika arī jautra
mūzika un dancošana. Zaļajā klasē Miķeļdienas rosību no sava būrīša vēroja trušu

saime, kuru bērni mieloja ar burkāniem,» iespaidos dalās R.Tautere. Ietirgoto naudu klašu kolektīvi ziedos dzīvnieku patversmei, sagādās Ziemassvētku pārsteigumu Veco ļaužu pansionātam, iepriecinās bērnu nama audzēkņus, kā arī dāvinās
Likteņdārzam.

Skolotāju diena
30.septembrī skolā tika svinēti īpaši svētki - Skolotāju diena.
No rīta skolotājus sagaidīja Skolēnu padomes pārstāvji, dāvinot viņiem īpašās skolas krūzītes. Vēlāk skolotāji piedalījās spēlē "Es mīlu Tevi, Latvija!", bet pēc tam
tika godināti īpašā svinīgā pasākumā.
Paldies par šīs dienas organizēšanu Skolēnu padomei, skolotājiem Elizabetei Pavlovskai, Sanitai Baltiņai, Gatim Priekulim, pasākuma vadītājiem Liliānai Flanderei
un Kārlim Žūriņam!. Paldies par muzikāliem sveicieniem vīru ansamblim "Kārkli
pelēkie zied" un diriģentam Ingum Leilandam!
Skolotāju dienā Skolēnu padome aicināja skolotājus uz spēli "Es mīlu
tevi, Latvija!", kurā skolotājiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem
par Latvijas kultūru, vēsturi, dabu un jāveic radoši uzdevumi.
Paldies par spēles organizēšanu skolotājai Sanitai Baltiņai, bibliotekārēm
Intai Brantevicai un Baibai Dinkai, skolēniem Laurai Roziņai, Elizabetei
Kovtunai, Laurai Hofmanei, Alīnai Zaharevskai, Rūdim Kursītim.
Paldies lieliskajiem un zinošajiem skolotājiem, kas piedalījās spēlē!

Desmito iesvētības
21. oktobrī, tieši pirms brīvlaika sākuma, 11. klašu skolēni saviem jaunākajiem kolēģiem - desmitklasniekiem- rīkoja tradicionālās Iesvētības jeb neformālo uzņemšanu vidusskolēnu pulkā. 10. klašu

skolēni starpbrīžos, kā jau paši mazākie vidusskolā, iejutās mazuļu lomās, pildot dažādus uzdevumus - kartupeļu mizošanu ar karoti, bižu pīšanu, kaklasaišu siešanu, bērnu biezenīšu un citu gardumu degustēšanu. Vakarpusē viņiem bija jāiziet nopietna baiļu trasīte, kurā atklājās klases sadarbības
un saliedētības spējas - jo nācās, pildot dažādus pārbaudījumus, atbrīvot nolaupītos klasesbiedrus.

Aicinām
piedalīties!
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Jaunie Rīgas sargi
Mūsu skolas komanda "Lāčplēša mazbērni" Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra organizētajā piedzīvojumu un izaicinājumu spēlē
„Jaunie Rīgas sargi” 14 skolu un 18 komandu konkurencē ieguva 2. vietu! Komandā Dace Asme, Kristaps Koževņikovs, Agris Andersons, Artis Plāciņš,
Amanda Šīna, Baiba Petrovska!
14.oktobrī mēs, Lāčplēša mazmazbērni, devāmies uz Lediņiem, lai sacenstos ar
citām skolu komandām aizraujošā spēlē- Jaunie Rīgas sargi. Šī spēle sastāv no 2
daļām, kur 1.daļā ir nelielas militārās apmācības un 2.daļā mums nākas pielietot
savas iegūtās prasmes reālos uzdevumos, kurus vērtē paši zemessargi/karavīri. Daži no mūsu komandas piedalījās jau otro reizi. Tāpēc mēs varējām salīdzināt pagā-

jušā gada spēli ar šī gada spēli. Pagājušo gadu uzdevumi bija izvietoti diezgan lielos attālumos viens no otra, kur starts un finišs bija paši Lediņi, bet uzdevumi bija
izvietoti, sākot no Mežciema apļa līdz Kārniņu ciematam. Šogad visi uzdevumi
bija izvietoti Lediņu teritorijā. Šoreiz mums viss izdevās labāk nekā pagājušogad
un mēs izcīnījām godpilno 2.vietu.
Pēc šīs spēles mums nepietika ar gūtajām emocijām, tāpēc esam pieteikušies uz
Valmieras posmu, kurš notiks šā gada 25.novembrī, cerēsim, ka Valmierā mums
padosies labāk nekā Lediņos.
Kristaps Koževņikovs

Drošais ceļš uz skolu
21.oktobrī skolā viesojās AAS “Gjensidige Baltic” ar “Atstarotāju kampaņu”. Apdrošinātājs cer, ka, tiekoties ar skolēniem, izdosies parūpēties, par to, lai diennakts tumšajā laikā redzamāka kļūst visa ģimene.
Tikšanās laikā atraktīvā un interesantā veidā ceļu satiksmes drošības noteikumus ar skolēniem pārrunāja
TV personības Gustavs Terzens un Marta Selecka. Atbilstoši kampaņas tradīcijai, jautrā un rotaļīgā veidā
iegūtās zināšanas par drošību uz ceļa, skolēniem bija jānodemonstrē, uzzīmējot savu “drošo ceļu uz skolu”.
Bērnu jauniegūtās zināšanas un izpratni par drošību uz ceļa, kas ielikta zīmējumos, vērtēja “Gjensidige”
taismans – Naktssargs. Katram lekcijas dalībniekam, viņš pasniedza arī īpašus, ērti lietojamus atstarotājus,
kurus vienlīdz viegli iespējams aplikt ap roku vai somas rokturi. Skolēniem bija iespēju izgatavot katram
pašam savu “superatstarotāju. AAS “Gjensidige Baltic” skolai uzdāvināja arī spēli "Ceļš uz mājām".
Paldies par interesanto un noderīgo tikšanos!

Sporto visa klase
8.novembrī Zemgales Olimpiskajā centrā tika atklāta
LOK projekta "Sporto visa klase" trešā sezona.
Pasākumā piedalījās 3.c, 4.c, 5.c klase, sporta skolotāji un
olimpiskie audzinātāji. Arī šogad ar 5. c klasi sadarbību turpina I.Radēviča, bet ar 4.c klasi G. Baško.
Mums liels prieks, ka Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK)
organizētā projekta «Sporto visa klase» 3. sezonā 3.c klases
olimpiskais audzinātājs būs mūsu absolvents BK «Jelgava»
kapteinis Edgars Krūmiņš.
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No 16.oktobra līdz 23.oktobrim Jelgavas 4.vidusskolā notika
„Erasmus+” projekta „Sports formula” pirmā vizīte. Projektā piedalās
5 dalībvalstis - Latvija, Itālija, Horvātija, Francija un Polija. No katras
dalībvalsts Latvijā ciemojās 2 skolotāji un 4-7 skolēni, kuri dzīvoja latviešu viesģimenēs. Projekts ir interesants tāpēc, ka šis ir kā turpinājums
iepriekšējam projektam „E-maths+science”, jo tika turpināta sadarbība
ar Horvātu un Itāļu sadarbības partneriem, taču ir interesanti sadarboties ar jaunajiem partneriem no Polijas un
Francijas. Šī projekta mērķis ir motivēt
skolēnus mācīties priekšmetus, kas saistīti
ar zinātni un sportu, jaunu kultūru iepazīšana, valodas zināšanu uzlabošana, strādāšana ar interneta vietnēm.

Svētdiena, 16.oktobris
Sallija Kļavkalne
Rīts iesākās ar saulainu un priecīgu domu - šodien sāksies vesels piedzīvojums, kas ilgs nedēļu. No rīta mājās vēl notika rosība un tīrīšanas darbi, māsa zīmēja atpazīšanas zīmi, uz kuras rakstīts "Erasmus+ sports formula".
Pl.12.20 jau biju pie skolas, kur mani sagaidīja autobuss, lai mēs kopā ar
šoferīti dotos uz lidostu pakaļ poļiem un itāļiem. Lidostā biju viena, jo
Laura ar Diānu kopā ar horvātiem bija aizceļojušas atpakaļ uz Jelgavu.
Poļu sagaidīšana bija jauka, ieradās 4 puiši un 2 skolotāji. Bija jāgaida arī
itāļi, taču laiks pagāja ļoti ātri, jo sarunājos ar jaukajiem poļu skolotājiem.
Atkal satikšanās ar itāļiem bija sirsnīga - tiku sabučota uz abiem vaigiem!
Pie skolas mūs sagaidīja jau latviešu viesğimenes. Mēs devāmies ēst itāļiem pazīstamo ēdienu - picu un apskatījām savvaļas zirgus. Itāļus pārsteidza lielais miers un klusums.
Kamēr pārējie kopā priecājās centrā, pie mums ciemojās arī Mārtiņš un
itālis Luka. Vakars izvērtās ļoti jauks - kopā ēdām Latvijas čipsus, dziedājām, dejojām, spēlējām galda spēles un iepazīstinājām ar Latviju.
Adrija Grīnfelde
Pirmajā dienā mēs devāmies uz lidostu pakaļ francūžiem, viņi bija pēdējie
no visām dalībvalstīm, kas ielidoja. Brauciens uz lidostu nebija tas labākais, jo mums trāpījās dusmīgs šoferis, kurš bija ļoti neapmierināts ar visu. Tad, kad piebraucām pie lidostas, bija nedaudz jāuzgaida, jo viņi ielidoja ar 20 minūšu kavēšanu. Tad tikai piedzīvojumi sākās, jo bija problēmas ar bagāžu, pat domājām, ka tā ir pazudusi, bet beigās bagāža atradās
un viss bija kārtībā. Kas tas būtu par ceļojumu, ja nebūtu neviena piedzīvojuma? Pēc tam mēs visi devāmies atpakaļ uz skolu, kur mūs sagaidīja
skolotāja un daži skolēni. Galu galā viss bija izdevies, un varējām iet gulēt ar mierīgu prātu.

17.oktobris
Marta Kļavkalne
Pirmā diena projektā iesākās ar tikšanos lekciju zālē, kur rakstījām sveicienus skolotājai Ainai, kurai bija dzimšanas diena. Tālāk mēs devāmies
uz koncertzāli, kur sniedzām nelielu koncertiņu, kurā muzikālos priekšnesumus
sniedza Marta Kozļenoka un māsas Marta
un Sallija Kļavkalnes. Pēc tam sekoja
skolotāju uzruna. Tad devāmies atpakaļ
uz lekciju zāli, kur katra dalībvalsts iepazīstināja ar savām prezentācijām par valsti, pilsētu, skolu un izglītības sistēmu.
Pēc pusdienām tikāmies lekciju zālē, kur notika instruktāža par orientēšanos pa Jelgavu, un visi devās ceļā un Jelgavas centru. Skolēni iepazina
Jelgavu ar orientēšanās palīdzību. Bija jāveic dažādi uzdevumi, piemēram, jāsaskaita Jelgavas pils kāpņu pakāpieni, jāsaskaita lampas uz
J.Čakstes bulvāra. Visinteresantākais uzdevums skolēniem bija izveidot
saukli latviešu valodā. Pēc orientēšanās skolēni devās atpakaļ uz skolu un
klausījās kora "Spīgo" mēģinājumu. Tad daži skolēni gāja skatīties basketbola spēli.
Līva Lagzdiņa
Pirmdien, 17.oktobrī, notika orientēšanās pa Jelgavu. Jaunieši no ārval-
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stīm tika sadalīti 4 jauktās komandās. Tika apmeklētas dažādas Jelgavas vietas, kurās bija jāveic uzdevumi. Tika meklētas tādas vietas
kā : LLU, pasta sala, N.Bumbieres piemineklis. Vienā no uzdevumiem bija jāsameklē 3 svešinieki un jānofotografējas pie aļņa.
1.komanda ar latviešu gidiem devās meklēt svešiniekus uz bērnu
laukumiņu, blakus alnim. Pieejot pie trīs sievietēm, jautājām, vai
viņas varētu mums izpalīdzēt. Sievietes atbildēja: " Jūs varat ņemt
bērnus, kaut visus 30, kas mums ir! " Pieskrēja bariņš ar meitenēm
un sāka kliegt:" Es, es ! " Tad devāmies ar 5 meitenītēm fotografēties pie aļņa! Pēc orientēšanās daļa ārzemnieku devās uz meiteņu
kora „Spīgo ” mēģinājumu, kuru varonīgi izturēja veselas 2, 5 stundas. Mūsu viesiem ļoti patīk mūzika un tas, ka latvieši ir ļoti muzikāli.

Otrdiena,
18.oktobris
Alīna Zaharevska
Šī diena bija kārtīga
projekta diena –
darbs, darbs, darbs!
No sākuma gan latvieši, gan ārzemnieki sakārtoja lekciju zāli, pēc tam sadalījās grupās, tā lai katrā grupā būtu viens latvietis un pa vienam ārzemniekam no katras valsts. No sākuma grupu darbs negāja uz priekšu, jo
maz runājām savā starpā, jo kā nekā viens otru labi nepazinām. Vēlāk jau strādāt bija vieglāk, jo atvērāmies viens otram. Kad grupu
darbiņu pabeidzām, visi sākām viens ar otru runāt, klausījāmies mūziku un runājām. Otrā istabas galā puiši uz tāfeles zīmēja matemātikas formulas.
(Uzzināju, ka poļiem diskriminantu sauc par deltu.)
Ērika Smirnova
18. oktobrī studentiem norisinājās grupu darbs, kas ilga
no 10.00 - 13.00. Studenti
sadalījās 4 grupās, tāpēc katrai grupai bija savi jautājumi. No apkopotiem aptaujas rezultātiem
katrai grupai bija jāizveido infografikas, no kurām vēlāk bija jāveic
secinājumi.
Lai veiktu darbu, studenti izmantoja planšetes, bet kā par neveiksmi
šāda veida programmas tajās nedarbojās, tāpēc visiem nācās veikt
aprēķinus un pierakstus uz lapām. Pēc aprēķiniem sekoja grūtākais,
to visu apkopot grafikos. Dažas grupas izmantoja klasē pieejamo
datoru, dažas izmantoja savus, bet visi bija ļoti atsaucīgi un dalījās.
Tā kā katrā grupā bija vismaz viens pārstāvis no katras dalībvalsts,
visi ļoti labi sadraudzējās un kļuva daudz atvērtāki viens pret otru.
Par labu nāca arī tas, ka studenti darbojās patstāvīgi, jo skolotāji
atradās citā telpā, bet, protams, laiku pa laikam mēs viņus pasaucām, lai palīdz tikt mums galā ar neskaidrībām.
Visai datu apkopošanai bija dots ilgs laiks, un nav brīnums, ka daudzas grupas pabeidza darbu ātrāk. Atlikušajā laikā mēs visi kopā
sarunājāmies, centāmies viens otram iemācīt kādas frāzes no savas
valodas, uzspēlējām spēles un pat rakstījām dažādas formulas!
Beigu beigās visi bija gandarīti par jautri un lietderīgi pavadīto laiku.
Emīls Karpjuks
Otrdienas vakarā saistībā ar apmaiņas projektu pie mums skolā norisinājās sporta spēles. Spēles ilga 3 stundas un kopīgi spēlējām
volejbolu, basketbolu, kā arī mūsu skolā iecienīto florbolu. Visi tika
sadalīti jauktās komandās, zālē bija ļoti sportiska un draudzīga gaisotne. Mums šī sporta spēļu organizēšana nesagādāja grūtības, jo
jau iepriekšējos apmaiņas projektos esam to darījuši. Manuprāt,
visiem ļoti patika šīs sporta spēles un mums gāja ļoti jautri, kopīgi
atpūtāmies un izklaidējāmies!
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Trešdiena – 19.oktobris – Elizabete Kovtuna
Rīts iesākās agri. Cēlāmies pl.6.30, lai paspētu uz autobusu, bet pirms tam
mēs ierakstījām video manai draudzenei no Itālijas, kam drīzumā dzimšanas diena. Francūziete Julietta aktīvi iesaistījās manā dzīves veidā. Devāmies uz skolu, kur mūs jau sagaidīja autobuss. Pirmais apskates objekts
mums bija Siguldas rats un rodeļi. Siguldas rats likās brīžiem bailīgs, bet
skati no tā bija ļoti skaisti. Vēlāk ar pacēlāju devāmies no kalna lejā un
augšā.
Otrais apskates punkts mums bija Gūtmaņa ala, kur mēs uzzinājām stāstu
par Turaidas Rozi un, protams, uzskrējām augšā kalnā – apskatījām visu
skaisto skatu no augšas.
Trešais apskates objekts bija Turaidas pils. Izstaigājām visu teritoriju, izpētījām muzejus un nogaršojām sulīgos ābolus. Vēlāk ieturējām pusdienu pauzi "Raganas ķēķī".
Pēdējais apskates punktā apmeklējām Saulkrastu Balto kāpu. Mums paveicās un uzspīdēja saulīte, mūsu gidi izstāstīja informāciju, un mēs gājām fotografēties.
Diena bija gandrīz galā, bet, mājās atgriežoties, devāmies uz skolas sporta zāli spēlēt volejbolu un futbolu. Pirms tam iemācījām viesiem latviešu spēli "Es par zaķi līdz". Vakars
bija foršs, bija patīkams nogurums. Vakara
noslēgumā daži devās uz Macdonaldu, bet mēs
ar Juliettu aizgājām ēst vakariņas mūsmājās,
kur runājām par Francijas un Latvijas skolām,
kā arī par valodām.

Ceturtdiena, 20.oktobris – Marta Kozļenoka
Diena sākās ar nelielu mūsu skolas kora «Spīgo» koncertu, kuru varēja
apmeklēt arī ārzemju viesi. Pēc koncerta viesiem līdz pulksten 10:35 bija
iespēja apmeklēt latviešu skolēnu stundas. Vēlāk ārzemnieki atkal grupās
kā otrdien un četru latviešu skolēnu pavadībā turpināja darbus ar otrdien
apkopotajiem aptaujas rezultātiem. Skolēniem vajadzēja veidot prezentācijas par saviem analizētajiem jautājumiem, kurus grupa vēlāk prezentēja
citām skolēniem un skolotājiem, kuri savukārt darbus vērtēja. Pēc skolotāju vērtējumu izlikšanas, skolēniem bija nepieciešams pašiem novērtēt
savu grupas darbu, saskaņu grupas iekšienē. Aizpildot aptauju internetā,
dalībnieki varēja izvērtēt savas iespējas strādāt labāk un produktīvāk dažādos kolektīvos. Pēc nopietnajiem darbiem mums bija aptuveni pusotra
stunda brīva laika, ko pavadījām, spēlējot dažādas spēles un sarunājoties.
Ap pusčetriem vairāki itāļi, franči un latvieši ar kājām devās mazā ekskursijā pa Jelgavu-uz vienu no pilsētas simboliem – Svētās Trīsvienības
baznīcas torni. Apskatījuši trīs ekspozīcijas un sajūsminošu skatu no torņa, kompānija devās uz Karameļu darbnīcu vērot karameļu gatavošanas
procesu un iepirkties saldumus. Protams, kā jau parasti tas notiek kopīgos
vakaros, dienā noslēdzās ar draudzīgu paēšanu «Čili picā». Tālāk visi devās, kur katrs gribēja, bet visi bija pilni gandarījuma par kopā pavadīto
neaizmirstamo laiku.
Rūta Reinsone
Šodien Erasmus+ Sports formula apmaiņas programmas ietvaros, viesi
apmeklēja mūsu skolas skolēnu stundas, piedalījās grupu darbos, un veidoja prezentācijas un cita veida darbus. Savukārt skolotāji piedalījās GeoGebras apmācības kursos. Vēlāk skolēniem bija brīvais laiks, kuru katrs
pavadīja kā vēlējās– daži spēlēja spēles, daži apskatīja pilsētu, bet pārējie
kopā ar Skolēnu padomi piedalījās Skolēnu pašpārvalžu apmācībā. Visi
ļoti labi pavadīja laiku. Šodien mūsu viesi apmeklēja arī Jelgavas Sv.
Trīsvienības baznīcas torni. Šī diena tika pavadīta ļoti labi.

Piektdiena, 21.oktobris Laura Hofmane
Piektdienas rītā, pēdējā dienā, ko pavadījām kopā ar Erasmus+ studentiem, devāmies uz Rīgu. Skolā tikāmies 8.30 un lēnā solī gājām uz staciju.
Gan mums, gan ārzemniekiem bija ļoti auksti, tāpēc visi draudzīgi saspiedāmies Cukurfabrikas mazajā uzgaidāmajā telpā.
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Bija plānota orientēšanās pa Rīgas centru un Vecrīgu, tāpēc pie
”Origo” sadalījāmies 3 komandās. Tika izstāstīti visi noteikumi un
tad sākās orientēšanās. Kādam bija grūtāk atrast orientēšanos punktus, citam vieglāk, jo bija ārzemnieki, kas jau bija bijuši Rīgā ar
ģimenēm, kas viņus izmitināja. Neskatoties polis, horvāts vai latvietis, visiem bija auksts un gribējās pusdienu pauzi. Orientēšanās finiša punkts bija Strēlnieku laukums, bet, neko nesarunājot, visi tomēr
satikāmies Doma laukuma „Lido”. Ieturējām sātīgas pusdienas un
gājām uz Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, kur bija sarunāta lekcija par to, kā cilvēka muskuļi uzņem skābekli, barojās.
Lekcija bija 50 minūtes gara, tad sekoja maza pauzīte, kuras laikā
bija jāsadalās divās grupās. Pirmajai grupai bija uzdevums izpētīt,
kāda ir muskuļu spēja, skābekļa un slāpekļa piekļuve muskuļiem,
bet otrajai grupai bija aktīvāka nodarbe, ko varētu salīdzināt ar stepu. Šī grupa pētīja sirds darbību un pulsa ātrumu pirms un pēc sportiskām aktivitātēm.
Kad aktivitātes Bioloģijas fakultātē bija beigušās, devāmies mājup.
Bija cilvēki, kas palika Rīgā, lai dotos iepirkties. Tā nu mūsu pēdējā
aukstā un patīkamā diena bija beigusies, un devāmies katrs savu
ceļu!

Sestdiena, 22.oktobris Rainers Ļaksa
Sestdiena bija pēdējā diena, ko pavadīt kopā ar saviem draugiem no
ārvalstīm. Kā pirmie prombraucēji bija francūži. Žēl, ka viņiem tik
ātri bija jādodas prom, bet biļetes jau neapmainīsi. Ar smaidu sejā
viņi tika pavadīti, un, par brīnumu, trijos naktī sāka snigt sniegs.
Vēlāk atvadījāmies no horvātiem un poļiem, un emocijas sita augstu vilni. Vienam no poļiem pat asaras saskrēja. Dienai turpinoties,
itāļiem vēl pēdējo reizi izrādīju pilsētu un mūsu pašu produktu veikalu DB daba. Izpētījām Villa Medem, kuru vajadzēja apskatīt un
nofotogrāfēt, pēc itāļu skolotāju lūguma, jo šīs ēkas arhitekts ir itālis. Devāmies mājās un paēdām pašmāju gatavotas pusdienas. Pēc
tam daļa no mums satikās un izdomāja uzspēlēt dažādas atraktīvas
spēles. Pats labākais, kas varēja notikt un arī notika, ir tas, ka pēdējā dienā bija atvadu ballīte, kur itāļi ar saviem latviešiem varēja pavadīt labu laiku visi kopā. Katrs sagādāja kaut kādu našķīti- gāzētos
dzērienus, desiņas, dārzeņus, čipsus.
Uzdejojām pie spēles Just Dance un
uzspēlējām dažādas atraktīvas spēles.
Vakarā visi atvadījāmies un devāmies
pa mājām. Kopumā diena bija izdevusies pat labāk nekā bija iecerēts.
Svētdiena, 23.oktobris – Artis Ozols
Pēdējā atvadu diena bija visticamāk
bija visaukstākā no visām, jo tā pielāgojās mūsu noskaņām. Visi
satikāmies pie skolas 15 minūtes pirms izbraukšanas, lai varētu sirsnīgi atvadīties, pateikt pēdējos atvadu vārdus un sarunāt satikšanos
Itālijā, kā arī uztaisīt kopbildi. Atbrauca autobuss un visi sāka apskauties, meitenes iedeva viena otrai bučas, itāļu skolotāja un latviešu skolotājas viena otrai pateica „Arriverdeci”. Te nu viņi visi
bija – rudenīgajā un aukstajā Latvijā, bet pēc mirkļa-jau prom. Autobusa durvīm aizveroties, visi sāka māt un gatavojās doties mājās,
tikai nu jau bez itāļiem. Skaists bija šis laiks kopā ar draugiem no
projekta!
Lielu paldies visu skolēnu vārdā sakām projekta koordinatorēm Ainai Pitrānei un Līgai Nevlanai! Bez viņu pacietīgā un
lielā darba šis projekts nenotiktu un nebūtu iespējams! Šī vizīte
noteikti mums visiem ir devusi jaunas, pozitīvas emocijas, lieliskus draugus no visas Eiropas un iespaidus!
Sallija Kļavkalne, 12.a klases skolniece
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Jelgavas 4. vidusskola šogad uzsāk mācību gadu ar diviem

Brauciena laikā varējām vērot gan Francijas internacionā-

jauniem Erasmus+ projektiem. Mēs, trīs skolotājas – Māra Aprāne, Ingrī-

lo sabiedrību, gan vilciena staciju ar instrukciju plakātu, kā rīko-

da Drēska un Ilze Šulca no 4. līdz 8.oktobrim viesojāmies Francijas pilsē-

ties, ja tuvumā uzradies terorists, baudīt brīnišķīgo viduslaiku ar-

tas Sant Malo licejā Les Remaine, lai piedalītos divgadīgā ERASMUS +

hitektūru Sent Malo vecpilsētā ar grandiozu viduslaiku mūri, pa

projekta “ Viduslaiku lielie tirdzniecības ceļi un to simbolika” pirmajā

kuru varēja pastaigāties tai visapkārt, Parīzes Dievmātes katedrā-

kopīgajā partnervalstu tikšanās vizīte ar mērķi plānot un precizēt projekta

les kopiju Rennē un vairākas citas viduslaiku iespaidīgās baznī-

daudzveidīgās aktivitātes.

cas. Neaizmirstams piedzīvojums bija brauciens uz pasaulslaveno

Problēmas, ar kurām saskaras Eiropa mūsdienās, ir lielā mērā lī-

Sent Mišela klosteri.

dzīgas ar viduslaikiem. Migrācija viduslaikos bija galvenokārt reliģisku

Katru rītu brokastis iesākām ar īstu franču kruasānu un

vai ekonomisku iemeslu dēļ, pašreizējais migrācijas plūsmas nāk no

secinājām, ka Latvijā tam kvalitātes ziņā nav pienācīga līdzinieka.

Austrumeiropas. Mēris viduslaikos bija viens no lielākajiem izaicināju-

Taču pāri visam atmiņā paliks visraibākās etniskās izcelsmes

miem ar ko bija jāsaskaras, bet

mūsdienās Zika vai Ebolas vīrusi.

francūžu laipnība, pieklājī-

No šī viedokļa, analizējot problēmas, kas radās viduslaikos, var izprast

ba, atvērtība, gatavība palī-

pašreizējās problēmas un meklēt iespējamos risinājumus.

dzēt. Merci beacoup, Fran-

Projektā piedalās 6 partnervalstis – Spānija (projekta koordina-
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ce!

tors), Francija, Grieķija, Itālija, Polija un Latvija. Tā kā esam nākošā

Māra Aprāne

valsts, kurai februāra otrajā nedēļā būs jāuzņem visu minēto valstu delegāciju skolotājus un skolēnus, mums šī bija ļoti svarīga projekta koordinācijas sesija. Tās laikā prezentējam ne tikai savu skolu, bet arī Latvijas izglītības sistēmu, Jelgavu un tās dažādās izglītības iestādes un iespējas –
vidējo, profesionālo un augstāko izglītību. Jau atpakaļceļā no Sant Malo
uz Bretaņas apgabala galvaspilsētu Renni vilcienā plānojām šo pasākumu,
kurš būs ļoti spraigs un atbildīgs. Tajā visas valstis vairākās projektā paredzētajās mobilitātēs prezentēs tipiskos reģionālos viduslaiku darbus, izstrādājumus, tirdzniecības ceļus, preces un senās kartes, ēdienu receptes,
viduslaiku svētkus, rīkosim viduslaiku preču maiņas tirdziņu. Vēlāk aprīlī
– Grieķijā – dalībnieki prezentēs sava reģiona viduslaiku leģendas, literatūras žanrus, attālumu aprēķināšanu un mērus viduslaiku.

Mācības un basketbols ASV
Šajā mācību gadā mūsu skolnieks Rolands
Opaļevs devās uz ASV, lai tur turpinātu savu
izaugsmi basketbolā un, protams, mācītos.
Lūk, ko viņs mums pastāstīja

Es mācos Renaissance Academy, Los Angeles, California.
Mācības Amerikā, salīdzinot ar manām mācībām Latvijā, atšķiras ar to, ka katram skolēnam ir savs mācību plāns un noteikts grafiks, līdz kuram datumam kas ir jāizdara, ja izdara visu ātrāk, nekā grafikā rakstīts, tad var pabeigt klasi ātrāk nekā pārējie, bet, ja iekavē, Tev katru dienu pēc stundām, kuras beidzas
pl.16 ir jāiet uz mācību zāli un jāpilda kopā ar skolotājiem visi uzdevumi, ko esi iekavējis. Visiem uzdevumiem ir jābūt 100% pareizi izpildītiem, ja tā nav, tad uzreiz ir jāizpilda pareizi, lai skolotāji var ielikt

ieskaiti. Pirms kontroldarbiem jāiet uz pārbaudi pie skolotāja, viņš uzdod jautājumus par tēmu un viss
jāatbild arī 100% pareizi, ja nav visi 100% tad jāiet vēl mācīties. Kad pabeidz kontroldarbu, tad uzreiz ir
jāizlabo kļūdas, citādāk netiek ieskaitīts kontroldarbs, un kontroldarbi jāpilda atsevišķa telpā, nevis klasē,
kurā Tu mācies. Gada sākumā stundu laikā tiek izsludinātas mācību trauksmes uguns un zemestrīču gadījumā.

Šeit nav klases kā Latvijā, kur mācību stundā viss klases kolektīvs mācās vienu priekšmetu, viss tiek sadalīts pa
līmeņiem, un katrā stundā ir citi cilvēki, kas izvēlējušies mācīties šo priekšmetu.
Stundās vispār nedrīkst lietot telefonu, ja kāds lieto, tad tiek brīdināts, bet otrajā reizē jau var atskaitīt no skolas,
tāpēc kontroldarbos nav iespējams norakstīt vai nošpikot.
Basketbolu spēlēju tajā pašā skolā, jo te ir skolu komandas, nevis pilsētu. Dzīvoju pie ģimenes kopā ar vēl četriem basketbolistiem, kopā esam 8 vienā mājā, bet visiem pietiek vietas, jo māja ir milzīga. Atbildīgie par mums
ir angļu valodas skolotāja un viņas draugs, pie kura dzīvojam. Visi ir ļoti laipni, jo spēlējam basketbolu. Katru

dienu mācības skolā sākas pl. 9 un ilgst līdz pl. 16, bet ja tu spēlē basketbolu, tad stundas beidzas pl.14.00 un
jāiet uz treniņu, kurš parasti beidzas 16.00. Divreiz nedēļā ir fiziskie treniņi un tad treniņš beidzas 18.00.
6
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Karjeras nedēļa 2016 Jelgavā piedāvāja ļoti plašu pasākumu un dažādu
aktivitāšu programmu, un tajā iesaistījās arī Jelgavas 4. vidusskolas skolēni.
Skolēnu padomes pārstāvji un 9.c klase piedalījās Karjeras nedēļas 2016
atklāšanas pasākumā, kas šogad tika apvienots ar interesantu tikšanos –
4.sezonas pirmajā tikšanās reizē "Cepumā ar slavenību" viesojās grupa Gain
Fast. Klātesošie jaunieši klausījās grupas puišu Kaspara Zlidņa un Andžeja
Grauda stāstījumā par savu ceļu mūzikas industrijā, par to, cik daudz darba uz
sirds jāiegulda tajā, kas tev patiešām patīk. Raisījās arī diskusija par jauniešus
interesējošiem jautājumiem. Pasākumi "Cepums ar slavenību" notiek visu gadu,
un tajā ikreiz uz sarunu tiek aicinātas kādas iedvesmojošas personības, tāpēc

Jelgavas 4. vidusskolas jauniešu vārdā gribu pateikt paldies pasākuma organizatorei Dacei Indrikai.
12.oktobrī 8.b, 9.b, 9.c, 12.a klašu skolēni ZRKAC skatījās dokumentālo
filmu “Kvanta kods”, kuras galvenais
varonis arī ir ļoti iedvesmojoša personība - fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs. Pēc
filmas noskatīšanās skolēni atzina, ka
vērtīgi bijis iepazīt šo cilvēku arī kā sapņotāju, skolotāju, sociāli aktīvu personību.
Aktīvi dažādu citu Karjeras nedēļas pasākumu apmeklēšanā iesaistījās daudzas
klases.

2.d klase iepazina ceļa zīmju ražotni

"Signum". 2.b un 3.b klase apmeklēja Jelgavas

Vēstures un mākslas muzeju.
10.a klase piedalījās nodarbībā
ar karjeras speciālisti Līgu Dambergu ZRKAC, apmeklēja nodarbību Dekoratīvās mākslas
un Dizaina muzejā "Kas ir dizains", kurā skolēni iejutās dizainera profesijā, zīmēja dažādu ikdienā lietojamu un nepieciešamu produktu
skices, iedvesmojoties no fotogrāfijas, apmeklēja SWED banku, iepazīstot tās
darbību un piedaloties seminārā par personīgo izaugsmi.
4.c un 8.c klase apmeklēja jauno, skaisto
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti. Jaunajā ēkā ir
dažādas iekārtas un aparāti, kuri ir moderni un arī
ļoti dārgi. Ar šiem aparātiem veic dažādus eksperi-

mentus un zinātniskus pētī-

8.a klases skolēni apmeklēja
Jelgavas Tehnikumu. Tika iepazītas šīs mācību iestādes telpas un
apskatīta arī skaistā dienesta viesnīca. Lielākais ieguvums bija interesantā informācija par mācību
programmām un dažādajām iespējām, mācoties Jelgavas Tehnikumā.
Karjeras nedēļā katru dienu notika aktivitātes arī skolā. Pirmdienā
savu sapņu profesiju izzīmēja sākumskolas skolēni. Kosmonauts, friziere, vetārsts, skolotājs, galdnieks, ar-

hitekts, bērnudārza audzinātāja un daudzas citas profesijas mūsu skolēniem ir
tās, par kurām vērts sapņot. Atliek vien
novēlēt, lai viņu sapņi piepildās!
4.b klase izveidoja pr ojekta dar bu " Man tuva cilvēka dzīves
gājums". Prezentējot darbu, skolēni arī pastāstīja, par ko tuvinieks strādā, kur mācījies, lai šādu profesiju apgūtu. Darbu turpinot, tiks apkopotas 4.b klases vecāku un vecvecāku, krusttēvu, krustmāmiņu u.c. tuvinieku profesijas "profesiju ziedā", un runāts par to, kādas prasmes un
izglītība cilvēkam nepieciešamas, lai varētu veikt šos darbus.
Vairākās klasēs ar stāstījumu par savu nodarbošanos viesojās skolēnu tuvinieki. 1. b klasē ciemojās skolēnu mammas Baiba Galvanovska un Olga Dakstiņa, kuras stāstīja par savām profesijām. Baiba skolē-

niem rādīja prezentāciju par lauksaimnieka profesiju senāk un tagad.
Iepazīstināja ar lauksaimniecības tehni-

jumus saistībā ar pārtikas

ku, kas apstrādā laukus saimniecībā

ražošanu. Skolēni iepazina

"Dambrati". Viņa pie skolēniem bija iera-

dažādas mini laboratorijas, kur gatavo pārtikas produk-

dusies ar bagātīgu pašu saimniecībā

tus - alu, sieru, maizi u.c. Katrā laboratorijā bija sava

audzētu dārzeņu un augļu grozu, tāpēc

interesanta smarža, dažā arī ne visai patīkama J. Bija
iespēja darboties arī praktiski sensorikas laboratorijā ar
cilvēka galvenajiem "sensoriem" jeb maņām - redzi un
ožu. Mēģenes, kurās bija šķidrumi dažādu krāsu spektrā, vajadzēja sarindot pareizā secībā pēc konkrētās krāsas intensitātes. Tāpat, izmantojot ožu, vajadzēja
noteikt, kāds produkts eksperimentā ir dots. Kādā laboratorijā varēja aplūkot
mākslīgo kuņģi un degunu. Lai mācītos šajā fakultātē, svarīgi skolā labi apgūt
ķīmiju, fiziku , matemātiku un datorzinātnes.

skolēniem tika piedāvāta iespēja nogaršot
vitamīniem bagātos burkānus, kāpostus, kāļus, rutkus, ābolus. Šī degustēšana ļoti labi sasaucās ar medmāsiņas Olgas stāstījumu par to, kāpēc rudenī jāēd dārzeņi un augļi, lai pasargātu sevi no saslimšanas. Tāpat viņa pastāstīja, kā medmāsa palīdz ārstam darbā ar slimniekiem,
parādīja dažādu pārsienamo materiālu veidus un citus medicīnā izmantotos priekšmetus.

(turpinājums 8.lpp)
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(turpinājums no 7.lpp)
Par medicīnas tēmu tika runāts arī 2.e klasē, kurā viesojās Keitijas
Dobriņinas vecmāmiņa, kura jau 25 gadus strādā Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā par galveno direktori. Viņa skolēniem stāstīja,
kā rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās un dažādos nelaimes gadījumos.
Skolēni tika iepazīstināti ar galvenajiem pienākumiem, kādus izpilda neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta darbinieki, kā tiek aprīkota ātrās palīdzības mašīna. Tika pārbaudītas skolēnu zināšanas ceļu satiksmes
noteikumos, jo daudzi nelaimes gadījumi vairākkārt notiek tieši uz ceļiem.
Arī 2.c klasē viesojās skolnieces Karlīnas Bokas
mamma Gunita, kas paralēli skolotājas profesijai ir
arī daiļamatniecības meistare. Skolotāja un Karlīnas
māmiņa modelē, šuj, griež, līmē, konstruē. Arī Karameļu darbnīcā viņa ir biežs viesis, jo gardās karameles tiek iesaiņotas Gunitas sarūpētajos mīlīgajos iepakojumos kaķīšu, pūcīšu, mārīšu un vēl daudz citāda
izskata veidolos.
Pie 5.c klases ciemojās RIO Paralimpiskās spēles bronzas medaļas ieguvējs lodes grūdējs Edgars
Bergs. Viņš bērniem bija atvedis savu lielāko dārgumu - visas četras
paralimpiskās un Pasaules čempionāta medaļas. Bija iespēja paturēt tās
rokās un saprast, ar ko atšķiras Paralimpiskās medaļas no Olimpiskajām. Edgars stāstīja skolēniem par profesionāla sportista ikdienu un par
to, ka Paralimpiskās medaļas par velti nevienam nedala – tās ir jānopelna ar smagu un neatlaidīgu darbu.
14.oktobrī skolā viesojās projekta
"Esi līderis" pārstāve, kas 10. un
11.klases skolēniem stāstīja par projektu, kas jau 16 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Projektā jau ir piedalījušies 12036 skolēnu no 152 skolām.

Karjeras nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistījās arī skolas bibliotekāres un psiholoģes. Bibliotēkā skolēni piedalījās virtuālā karjeras stundā, kuru
bija sagatavojušas bibliotekāres Inta Brantevica un Baiba Dinka. Stundā katrs
skolēns planšetdatorā varēja iepazīt Profesiju pasauli, pildīt dažādus karjeras
testus. Skolas psiholoģes Ludmila Rudika un Laura Kovaļenko 7.-12.klašu
skolēniem piedāvāja pildīt testus, kas saistīti ar pārdomātu profesijas izvēli. Lai
veidotu veiksmīgu karjeru, nepietiek tikai ar labu izglītību. Daudz nosaka arī
cilvēka personība. Tāpēc arī personības izpētei tika piedāvāti dažādi testi. Testus nepieciešams aizpildīt vairākkārtīgi, un, kā rekomendē psihologi, tos vēlams aizpildīt vismaz reizi pusgadā, lai redzētu izmaiņas un pilnveidošanās rezultātus.
Karjeras nedēļas noslēgumā gribējām noskaidrot, kuras ir tās profesijas, kas mūsu skolēniem šķiet pašas
populārākās,
tāpēc
skolā katrs varēja balsot par, viņaprāt, populārāko profesiju. Aktīvāki balsošanā bija sākumskolas skolēni un kopumā piedalījās 200 skolēni. Balsošanas rezultātā par populārākajām profesijām ar vienādu
balsu skaitu tika pasludinātas vetārsta, sportista, policista profesijas. Otrajā vietā ierindojās skolotāja, bet trešajā mūziķa un dziedātāja profesijas. Tāpat par populārām
profesijām skolēni uzskata celtnieka, inženiera, ārsta, arhitekta, dizainera, pavāra, jurista, jūrnieka un
ātrās palīdzības šofera profesijas.
Paldies visiem atsaucīgajiem skolēniem, skolotājiem, skolēnu vecākiem, dažādu uzņēmumu un izglītības iestāžu pārstāvjiem,
kas skolēniem deva iespēju iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.
Jelgavas 4. vidusskolas direktora vietniece S.Baltiņa

Labo darbu nedēļa
Arī mūsu skolas daudzas klases atsaucās “Labo darbu
nedēļas” aicinājumam sniegt
atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai, vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā.

18.oktobrī 3.c klases skolēni pēc mācību stundām devās skolas pagalmā, lai pārliecinātos, vai viss ir tīrs un uzposts. Ieraudzījuši mētājamies papīrus bērni,norunāja, ka viņi
šodien pastrādās. Sadalījušies grupiņās, bruņojušies ar plastmasas maisiņiem un cimdiem, viņi apstaigāja skolas apkārtni un noteiktajā laikā priecīgi pulcējās pie skolas. "Cik daudz gružu, papīru mēs salasījām! Cik jauka bija šī pēcpusdiena!" Tāds bija skolēnu viedoklis. Klases audzinātāja Z.Bitāne
4.b klase 20.oktobr ī apmeklēja J elgavas mazo dzīvnieku patver smi. Mēs Miķeļdienas tir dziņā nopelnīto
naudiņu ziedojām iegādājoties barību un medikamentus suņiem un kaķiem. Vecāki bija sarūpējuši segas, ko paklāt kaķiem būrīšos, griķus, rīsus, mannā, kartupeļus, burkānus u.c., lai dzīvnieciņiem varētu izvārīt putras. No
patversmes sunīšiem, kaķīšiem un darbiniekiem saņēmām pateicības rakstu par atbalstu un palīdzību Jelgavas
mazo dzīvnieku patversmei. Mēs vēlētos, lai cilvēki ir atbildīgi par tiem, ko pieradina. Klases audzinātāja I.Lillā
Labo darbu nedēļā 3.d klase ziedoja pārtiku Jelgavas Mazo dzīvnieku patversmei.
3.a klases skolēni un skolotāja Antr a 20.oktobr ī padar īja savu Labo dar biņu. Palīdzējam sakopt savas skolas apkārtni.
Vācām vēja norautās lapas. Paldies visiem bērniem par čaklo strādāšanu!
2. e klase 20.oktobr ī plānoto labo dar bu paveica Ķekavā dzīvnieku patver smē " Mežavair ogi" , kur ā
mīt ne tikai suņi, kaķi, bet arī dažādi citi savvaļas dzīvnieki. Ar ļoti lielu vecāku atbalstu un bērnu enerģiju
dzīvnieku patversme saņēma suņu, kaķu barību, segas, rotaļlietas, traukus. Divējādas sajūtas mūs apņēma:
Prieks par padarīto, bet skumjas par redzēto. Tāpēc, jābūt atbildīgiem par to, ko esam pieradinājuši! Klases
audzinātāja I.Miklašēvica
24.oktobrī Skolēnu padomes pārstāvji viesojās Jelgavas Mazo dzīvnieku patversmē. Tur mēs nogādājām savas sarūpētās dāvanas - siltas sedziņas, spēļmantiņas, kā arī suņu un kaķu barību. Patversmes apmeklējums atkal atgādina un liek domāt par
rakstnieka Antuāna de Sent-Ekziperī vārdiem: "Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām."
Esam atbildīgi suņu un kaķu saimnieki un mācām to arī saviem bērniem! Skolotāja S.Baltiņa
8
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Eiropas sporta nedēļa

Špikopāts

Ar mērķi aicināt iedzīvotājus būt fiziski aktīvākiem un tā – arī veselākiem, LSFP no
17. - 23. septembrim visā Latvijā organizēja Eiropas Sporta nedēļu. Tās laikā vairāk
nekā 600 pasākumos visā Latvijā iesaistījās gandrīz 190 000 iedzīvotāju. Tajā skaitā
arī Jelgavas 4.vidusskola.
Eiropas Sporta nedēļa 17. septembrī tika atklāta ar 12 stundu Florbola maratonu
pie Brīvības pieminekļa, pulcējot vienkopus 249 dalībniekus un vairāk nekā 10 000
skatītāju. Visas dienas garumā savā starpā sacentās Rīgas un Latvijas reģionu komandas. Mūsu skola pārstāvēja Latvijas reģionu un uzvarēja Rīgas Ķengaraga vidusskolu
ar rezultātu 3:0. Vārtus guva- Toms Teivāns (2) un Eduards Grīnbergs (1). Vārtsargs
Matīss Venevics atzīts par komandas labāko spēlētāju. Komandā vēl spēlēja: Emīls
Karpjuks, Klāvs Pumpuriņš, Gustavs Bisinieks, Dins Černuho, Henrijs Leitis, Kristaps
Koževnikovs, Edvards Pirogs, Artis Saušs un Edmunds Plinka.
Visas darba nedēļas garumā Jelgavas 4.vidusskolā notika vērienīgi sporta pasākumi. Katru rītu visiem skolēniem, vecākiem un skolotājiem bija iespēja pavingrot svaigajā gaisā mūzikas pavadījumā un iemācīties Olimpiskās vingrošanas kompleksu.
Pirmdiena- „Skrien un vingro diena”. Visi kopā 30 min laikā noskrējām 2815,4 km,
kas par 1168,9 km vairāk nekā pavasarī.
Deju zibakcija Annijas Metenes vadībā bija ļoti populāra tajā dienā. „Ballejam, neguļam” divos lielajos starpbrīžos pie skolas ieejas.
Otrdiena-„Sporta spēļu diena”. 3. Un 4. Klases spēlēja Tautas bumbu; 5. Un 7. klases
- futbolu, 6.klases spēlēja florbolu; 8. Un 9. –volejbolu pludmales volejbola laukumā.
Trešdiena- „Stafešu diena” pašiem mazākiem un pašiem lielākiem skolēniem. Otrklasnieki skrēja „Mazo stafetes” . Pirmklasnieki kopā ar vidusskolēniem skrēja jauktās stafetes „Kopā jautrāk!”, kas patikā gan maziem, gan lieliem.
Ceturtdiena- „Spēka diena”. Visi stiprinieki bija aicināti uz pievilkšanas vingrinājumiem. Piedalījās gan zēni, gan meitenes. Kopā mēs pievilkāmies 396 reizes
Par stiprāko klasi atzīta-10.a klase (74 reizes); aktīvākā klase-2.e klase(15 skolēni)
Visvairāk no zēniem pievilkās 2.d klases skolnieks Kārlis Bartuševics un 9.b klases
skolnieks Rainers Ļaksa(15 reizes) , no meitenēm 4.c klases skolniece Daniela Miļūna
(10 reizes).
Stiprākais jaunietis – 10.a klases skolnieks Marks Šematovičs (23 reizes), stiprākā
jauniete- Elizabete Katrīna Kovtuna (12.a klase)
Piektdiena- Eiropas Sporta nedēļa tika noslēgta 23. septembrī Latvijas Olimpiskās
komitejas organizētajā pasākumā "Olimpiskā diena 2016" Zemgales Olimpiskajā centrā, kur vingroja visi mūsu skolas skolēni un skolotāji.
Par Eiropas Sporta nedēļu: Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar
mērķi pievērst Eiropas iedzīvotājus aktīvam dzīvesveidam un skaidrot tā pozitīvo ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti. Eiropas Sporta nedēļas pasākumu Nacionālais
koordinators Latvijā ir Latvijas Sporta federāciju padome.

NBA junioru līga
3.novembrī plkst.12 Elektrum Olimpiskajā centrā notika NBA Junioru
līgas pirmā čempionāta drafta ceremonija. Tās laikā katrai no 30 vispārizglītojošo skolu komandām tika pielozēts NBA klubs, kuru tā pārstāvēs.
Mūsu skolas komandai tas ir "Los Angeles Lakers".
Pirmās spēles notiks novembrī, izšķirošās finālspēles – 11.februārī
OlyBet Latvijas Basketbola līgas Zvaigžņu spēles laikā. NBA Junioru līgas
turnīrs tiek rīkots sadarbojoties NBA Junioru līgai un Latvijas Basketbola
savienībai, tā norisi atbalsta banka Citadele un HP Inc. Drafta ceremonijas
goda viesis būs NBA spēlējušais Gundars Vētra.
Spēlētāji un spēlētājas saņems spēļu kreklus ar izlozētās NBA komandas
simboliku.
NBA Junioru līgas turnīri notiek daudzas valstīs trijos kontinentos, veicinot basketbola popularitāti un bērnu pievēršanos sportiskam dzīvesveidam.
Mūsu skolu pārstāvēs

1 Markuss Tramdaks
2 Deniels Bondars
3 Reinis Dobelnieks
4 Ralfs Armons
5 Gabriēls Salenieks
6
7
8
9

Artjoms Sergijevičs
Kaspars Caune
Rihards Pirogs
Marta Pelša

10 Rebeka Gorbunova
11 Krista Bērziņa
12 Enija Jungfermane
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Ja man saule roku dotu

Špikopāts

Mēs esam drošībā, nebaidies! Saule, gaismas sargātāja, nekad Tevi neaizmirst. Tā ir Tevī iekšā - laid ārā
sevi, savu gaismu, savu īsto un patieso sauli! Tie saules stariņi jau esam mēs paši - tie, kas priecājas un
dzied!
3.novembrī Jelgavas kultūras namā izskanēja ilgi lolots meiteņu kora
„Spīgo” un maestro Raimonda Paula koncerts „Ja man saule roku
Pēc pāris stundām mēs jau no skolniecēm bijām pārvērtušās par

dotu”. Šī diena noteikti paliks atmiņā uz visu mūžu.

Zemgales rotu – tautumeitām. Visas meitenes mirdzēja un bija gata-

vas spīgot. Pirms uziešanas vēl dažām noritēja asara pār vaigu, un
Sadarbība ar maestro aizsākās jau

mēs bijām jau uz skatuves.

2013.gada pavasarī, kad mūzikas no-

Zāle bija pilna, kurpes spieda un nebija ko elpot, bet laime un lep-

virziena jubilejā koncertzālē izpildī-

nums bija stiprāks par to visu. Kad sāka skanēt „Daugava”, jutu, kā

jām Upju dziesmas, kas patiesi saviļ-

Elizabete no aizkustinājuma sāka raudāt, es arī biju tuvu tam, bet tu-

ņoja gan skatītājus, gan mūs pašas –

rējos.

spīgotājas. Pēc šī koncerta va-

Pēc Saules un Upju dziesmām kon-

sarā uzsākām šī Upju un Saules

certā sekoja pārtraukums, 2.daļā

dziesmu ciklus ierakstīt studijā

izskanēja dziesmas no cikliem

pie Tāļa Timrota. Process nebija tik ātrs un viegls, kā sākumā šķita,

„Māsa Kerija” un „Kabīrijas nak-

taču tas viss nebija velti. Dziesmu ierakstīšanas process un albuma

tis” kopā ar Anci. Šī daļa bija īsta

apstrādē prasīja veselus 3 gadus.

ballīte! Atdeve bija 100 %, ja ne

Tā kā tika ierakstīts albums, bija nepieciešama albuma prezentā-

vairāk, bija sajūta, ka tas nekad ne-

cija. Sagatavošanās process bija aizraujošs un ļoti smags, jo pašlaik ir

beigsies, lidojām vismaz 2 cm virs

nomainījusies dziedātāju paaudze, tāpēc daudzas meitenes visu reper-

zemes!

Noslēgumā

izpildījām

tuāru apguva no nulles. Sākām gatavoties jau no pie visa bija jāatstrādā līdz

„Draudzes bazāru” kopā ar pūtēju orķestri „Rota” un leģendāro Ma-

pēdējam sīkumam. Šajā korī meitenēm iemāca organizēt savu laiku, būt

estro dziesmu „Sasala Jūriņa”.
Liels paldies

fleksiblām un pacietīgām. Tas ir ļoti svarīgi.
Visas meitenes bija lielā sajūsmā, kad uzzināja, ka koncertā piedalīsies

mūsu

Līgai

par

ne tikai Raimonds Pauls, bet arī kolosālā dziedātāja Ance Krauze un kon-

darbu, ko viņa ie-

certu vadīs aktieris Mārtiņš Brūveris. Lielu sparu deva tas, ka visi šie māk-

gulda mūsos, lai

slinieki mēģinājumos bija ļoti atsaucīgi un ļoti mūs novērtēja.

mēs spestu spīgot

Dienu pirms koncerta jau sākām skaitīt stundas, jo nespējām noticēt, ka tas

šādos koncertos!

tiešām notiks! Te nu tas bija – ceturtdienas rīts, kurš solījās nest mums brī-

Paldies

numainu un neaizmirstamu dienu. Diena iesākās ar satraukumu, pēcpusdie-

Elizabetei Pavlov-

nā devāmies uz Kultūras namu, bijām ieradušās pašas pirmās, jo nevarējām

skai,

sagaidīt! Mēģinājums bija diezgan garš, mācījāmies vēl pēdējās kustības un

Krūskopam par projekcijām, Ancei, Raimondam Paulam, Mārtiņam

slīpējām sīkumus.

Brūveram, un visiem, kas palīdzēja tapt koncertam!

režisorei
Kristam

Sallija Kļavkalne
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