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Šogad  visas klases tiek aicinātas piedalīties kon-
kursā „Gada klase”. 

Katrai klasei ar savu darbu ir iespēja nopelnīt 
Galveno balvu - ekskursiju- un citas balvas!  

Lai veicas! 
Konkursa nolikums pieejams skolas mājaslapā.  

 

KONKURSS „GADA KLASE” 

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas darbiniekiem par mūsu otro Zelta graudu!  

Kopā pagājušajā mācību gadā esam paveikuši daudz dažādu svarīgu, labu darbu! 

Lai arī šajā mācību gadā mums izdodas strādāt tikpat ražīgi!  

Avīzes veidotājas 

 Galvenā redaktore Rūta Reinsone 

Žurnālistes Vaida Vovere, Evelīna Šulca 

Konsultēja Sanita Baltiņa 
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Špikopāts 2 Notikumu karuselis 

STIRNU BUKS 

21.oktobrī noslēdzās pēdējais taku skrējiena „Stirnu 

buks” posms Liepājā. Mūsu skola kopvērtējumā gu-

va ievērojamu pārsvaru un izcīnīja 1.vietu Latvijas 

skolu čempionātā taku skrējienos kā aktīvākā skola. 

Tātad—galvenā balva 1000 eiro ir mūsējā! 

12.oktobrī mūsu skolā sākās trīs darbīgas dienas 

Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas valdei, lai 

spriestu par Eiropas mūzikas skolotāju konferences 

norisi  2018.gada martā. Valdes dalībnieki ar sajūs-

mu klausījās meiteņu kora „Spīgo” koncertiņu. 

 

SKOLĀ VIESOJAS EIROPAS MŪZIKAS 
SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJAS VALDE 

28.septembrī skolā notika ceļojošās izstādes 

„Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” 

atklāšana. Enerģētikas muzeja speciālisti pastāstīja 

skolēniem par Ķeguma HES tapšanu un darbību, 

kā arī demonstrēja izzinošu filmu.  

ĶEGUMA HES CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE 

Pēdējā septembra nedēļā skolā tika organizēti dažādi Mi-

ķeļdienas pasākumi - sākumskolas rudens velšu izstāde, akti-

vitātes "Ejam ciemos!" un, protams, tradicionālais Miķeļdie-

nas tirdziņš, ko katru gadu ļoti gaida gan skolēni, gan skolas 

darbinieki. Paldies par pasākumu organizēšanu skolotājai Rit-

mai Tauterei un sākumskolas audzinātājām, paldies par intere-

santajām aktivitātēm Baibai Dinkai, Intai Brantevicai, Laurai 

Kovaļenko, Mairitai Kaļķei!  

MIĶEĻDIENAS PASĀKUMI 
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Špikopāts 3 Notikumu karuselis 

STRĪTBOLA TURNĪRS 

27. oktobrī Eiropas sporta nedēļas ietvaros 

skolā norisinājās strītbola turnīrs. Strītbola 

turnīrs  9.-12.klašu grupā norisinājās un 

tika rīkots pirmo reizi skolas vēsturē. At-

saucība bija liela, jo kopumā piedalījās 8 

komandas. 

Paldies visiem spēlētājiem  un īpašs pal-

dies turnīra organizētājiem Kārlim Žūri-

ņam, Diānai Rijkurei un Skolēnu pado-

mei! 

EIROPAS SPORTA NEDĒĻA 

No 25. līdz 29.septembrim  mūsu skolā norisinājās Ei-

ropas sporta nedēļa. Katrs rīts iesākās ar rīta vingrošanu 

pie skolas un katrai dienai bija savs temats.  

Eiropas sporta nedēļas sākumā norisinājās akcija „Uz 

skolu ar velosipēdu”, nedēļa turpinājās ar futbola dienu, 

strītbolu un citām dažādām aktivitātēm. Paldies sporta 

skolotājiem! 

VIESI NO UKRAINAS 

20.septembrī skolā viesojās 12 izglītības dar-

binieki no Ukrainas pilsētas Užgorodas. Viņi tika 

iepazīstināti ar mūzikas un sporta novirziena dar-

bu skolā. Paldies mūzikas un sporta skolotājiem 

par viesu uzņemšanu! 

11.septembra rīts skolā iesākās īpašā gaisot-

nē. Skolēnu padome ar pašgatavotu ordeni mīļi 

sveica ikvienu tēti, kurš uz skolu bija atvedis 

savus mazos skolnieciņus! Daudzi tēti ar sa-

viem bērniem fotografējās. Paldies mūsu tē-

tiem par visu, ko viņi iegulda savu bērnu 

dzīvēs!  

TĒVA DIENA 
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11.septembrī Skolēnu padome vēlēja savu prezidentu un 

tā vietniekus. No trim kandidātiem par prezidenti tika ievē-

lēta 11.a klases skolniece Liliāna Flandere. Par viņas viet-

niekiem kļuva 12.b klases skolnieks Kārlis Žūriņš un 10.a 

klases skolniece Marta Kļavkalne! 

Lepojamies un apsveicam! Novēlam veiksmīgu darbu un 

labu komandu!  

SKOLĒNU PADOMES VĒLĒŠANAS 

 DZEJAS DIENAS 

12.septembrī skolā skanēja dzeja, jo pie sākumsko-

lēniem viesos bija ieradusies dzejniece Rasma Urtāne, 

bet pie vidusskolēniem atbrauca vesels Dzejas busiņš, 

atvedot gan dzejniekus, gan dzejas mīļotājus. 

Paldies par pasākumu organizēšanu skolas bibliote-

kārēm un latviešu valoda skolotājām!  

VIESI NO KALNCIEMA SKOLĒNU PADOMES 

Šī gada 1.novembrī pie Jelgavas 4.vidusskolas skolē-

nu padomes viesojās Kalnciema vidusskolas skolēnu 

pašpārvalde, lai iegūtu pieredzi par skolas pasākumiem 

un padomes aktivitātēm. Iepazināmies ar skolēnu pašpār-

valdes dalībniekiem un iepazīstinājām ar daudziem dažā-

diem pasākumiem, kuros piedalāmies un rīkojam. Drīzu-

mā skolēnu padome dosies arī ciemos pie Kalnciema vi-

dusskolas skolēnu pašpārvaldes. 

CEPUMS AR SLAVENĪBU 

9.oktobrī kafejnīcā „Silva” nori-

sinājās tradicionālais tikšanās pasā-

kums „Cepums ar slavenību”, kur 

viesojās grupas „The sound poets” 

solists Jānis Aišpurs.  

Notikumu karuselis 
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Jelgavas 4. vidusskolā 1. novembrī notika Ekoskolu Rīcību diena, kur visu klašu 
skolēni starpbrīžu laikā pildīja dažādus uzdevumus, kas saistīti ar vides tēmām. 
 Kopumā bija piecas stacijas – katrā no tām bija jāveic kāds uzdevums, kas saistīts ar 
ekoloģiju un arī ekonomiju. Katrā stacijā atradās Jelgavas 4. vidusskolas Ekopadomes pār-
stāvji, kas palīdzēja Rīcību dienas dalībniekiem veikt uzdoto un izskaidrot, kāpēc ir jāšķiro 
atkritumi, jāēd veselīgi un visādi citādi jādzīvo “zaļi”.  

Jaunāko klašu Ekopadomes pārstāvji stacijā “Atkritumu šķirošana” bija izveidojuši 
trīs papīra atkritumu konteinerus – plastmasai, stiklam un papīram. Pie katra no tiem vaja-
dzēja piestiprināt attēlus, kuros attēlotas dažādas lietas. Jāsaka, gandrīz ikviens prata pareizi 
sašķirot atkritumus. Citā stacijā skolēni tika iepazīstināti ar godīgās tirdzniecības zīmēm - 
katram bija iespēja uzzināt kaut ko vairāk par tām un pašas zīmes salikt kopā kā puzli. Dau-
dzi nezināja, ka tādas zīmes pastāv, bet šī bija lieliska iespēja uzzināt kaut ko jaunu, kas no-
derēs arī turpmāk. Jau nopietnāks uzdevums gaidīja trešajā stacijā “Klimata pārmaiņas”, 
kur jaunāko klašu skolēniem bija jāsaliek pa pāriem attēli, kur atainoti dažādi cēloņi un se-
kas klimata pārmaiņām, piemēram, liela papīru kaudze un mežs, kas tādēļ tiek izcirsts. Sa-
vukārt vecāko klašu audzēkņiem tika doti teksti ar kādu notikumu un katram vajadzēja at-
rast teksta otro pusi, kur minētas sekas. Tādā veidā dalībnieki saprata, ka ikvienai rīcībai ir 
sekas un ar dabas resursiem ir jārīkojas prātīgi. 

 Stacijā “Videi draudzīgās izvēles” katram skolēnam bija jāizvēlas starp divām lie-
tām – labāk braukt ar automašīnu vai velosipēdu, apēst burgeru vai ābolu, katru dienu pirkt 
jaunu ūdens pudeli vai ieliet ūdeni, piemēram, sporta pudelē utt. Savukārt vecākiem skolē-
niem klāt vēl tika uzdoti jautājumi par ūdens patēriņa apmēriem uz cilvēku, izcirsto mežu 
platību u.tml. Skolēni labi tika galā ar šo uzdevumu, un daudzi saprata, ka viņi arī ikdienā 
var izvēlēties videi draudzīgas lietas. Piektajā stacijā ar nosaukumu “Izšķērdīgs patēriņš” 
katram bija jāatrisina krustvārdu mīkla, kurā tika iekļauti jautājumi par materiālu un preču 
izšķērdīgu patēriņu, uzsvars tika likts uz pārtikas patēriņu. Uzdevuma laikā daudzi atzina, 
ka bieži vien viņu neapēstā porcija nonāk atkritumu tvertnē un saprata, ka gan ēdiens, gan 
citas lietas ir jāpērk tikai tik daudz, cik nepieciešams. Kopumā Rīcības dienas dalībnieki sa-
cīja, ka uzdevumi bija interesanti un noderīgi, tie lika padomāt par katra paša “zaļās domā-
šanas” apmēriem un izvērtēt, ko katrs vēl var darīt vides labā. 
 Jelgavas 4. vidusskola darbojas Ekoskolu programmā. Ekoskolu Rīcības dienas notika 

no 30. oktobra līdz 5. novembrim. Rīkoto pasākumu mērķis bija pievērst skolēnu un plašā-

kas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Vides izglītības 

fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, 

tostarp pirmskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Programma pasaulē darbojas 

64 valstīs un tajā pavisam iesaistījušās 49 000 skolas. 

EKO skolu rīcības dienas Jelgavas 4.vidusskolā 

12.a skolniece, Ekopadomes pārstāve Kerolaina Stepe  
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21. oktobrī, Latvijas Universitātes lielajā aulā, mūsu kora „Spīgo” meitenēm kārtējo reizi bija dota fan-

tastiskā iespēja uzstāties kopā ar Maestro Raimondu Paulu un burvīgo dziedātāju Anci Krauzi. Koncerts 

sastāvēja no divām daļām un sevī ietvēra plašu dziesmu žanru spektru. No akadēmiskas daudzbalsības 

līdz pat teātra mūzikai, bagātai ar skaistiem, emociju izraisošiem tekstiem. Mūsu dziedājumu pavadīja arī 

brīnišķīgas projekcijas un starp dziesmām skanēja kora meiteņu lasīti teksti. 

Viss šis pasākums bija brīnišķīga pieredze. Uzstāšanās kopā ar tik pieredzes bagātiem un profesionā-

ļiem mūziķiem allaž ir neizsakāmi patīkama. Milzīgs prieks pārņēma arī tad, kad skatītāji beigās piecēlās 

kājās, lai izrādītu cieņu pašam Maestro, kurš piekrita kopā ar mums muzicēt. 

 Visskaistāk, manuprāt, izskanēja Raimonda Paula aranžētā „Sasala Jūriņa”, kurai solo savā etniskajā 

manierē dziedāja Ance Krauze un mūsu skolas absolvente Ieva Strauta. Šī dziesma vēl ilgu laiku skanēja 

mums visām galvās un bija nepierasti to dziedāt telpā ar tik labu akustiku. 

Gatavošanās šim koncertam bija varens maratons. Lai gan dziesmas bija dziedātas jau iepriekš, tās to-

mēr bija arī intensīvi jāatkārto. Pie viena bija arī jāpiesaista cilvēki, kuri apmeklētu šo koncertu, tāpēc 

daudz sadarbojāmies ar televīziju radio un pašas veidojām reklāmas rullīti par „Viņu”. Neizmērojami 

skaisti ir just, ka viss smagais darbs ir atmaksājies un vainagojies panākumiem. Sajūtas, kas pārņem uz-

stāšanās laikā, ir tik tiešām fantastiskas. 

Jācer, ka šādu koncertu būs daudz, nebeigsies smagais darbs un arī turpmākā centība vainagosies panā-

kumiem! 

„Spīgo” un Raimonda Paula koncerts 

Vaida Vovere 9.b klase 
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7 Labo darbu nedēļa Jelgavas 4.vidusskolā 

Mūsu skolā mācās un strādā ļoti daudzi jauki un sirsnīgi cilvēki, kuru sirsniņas ir tik plašas, ka tajās pietiek 

vietas ne tikai mīlestībai pret sevi un mīļajiem cilvēkiem, bet arī mīļiem, nesavtīgiem darbiem, lai citus ieprieci-

nātu.  

Šogad labo darbu nedēļas ietvaros mēs rosinājām skolēnus vairot prieku un labestību pasaulē, palīdzot kādam, 

kam palīdzība noderētu. 

Visi jau sen esam pamanījuši, ka laukā iestājies kārtīgs rudens, kokiem nokritušas lapas, vēja svaidītas tās iz-

birušas pa visu skolas pagalmu. Pa dienu, kamēr mēs visi iekštelpās mācamies, skolas sētnieks laukā, vienalga, 

spīd saule vai līst lietus, grābj lapas, savāc gružus un gādā par to, lai iznākdami no skolas, mēs priecātos par kār-

tīgo apkārtni.  3.e klase un audzinātāja Inga Lāce nolēma palīdzēt sētniekam un kaut vai mazliet atvieglot viņa 

smago darba dienu ’’cīnoties’’ ar sabirušajām lapām. Arī 4.d klase un audzinātāja Diāna Ozoliņa palīdzēja skolas 

sētniekam teritorijas uzkopšanā, salasīdami nomestos papīrīšus un sagrābdami lapas. 

Mūsu skolas skolēni ļoti mīl dzīvnieciņus un uztraucas par tiem. Tuvojas ziema, un patversmē nokļuvušajiem 

dzīvnieciņiem, kuriem jau tā ir pietiekami bēdīgi par to, ka liktenis tik skarbi ar viņiem izrīkojies, ziema tur būs 

jāpārdzīvo aukstumā, bez našķīšiem, bez mīļiem saimniekiem. Uz LLU VMF mazo dzīvnieku patversmi samīļot 

dzīvnieciņus devās gan 4.e klase un audzinātāja Gunita Boka, gan 3.D klase un vecāki, gan Jelgavas 4. vidussko-

las skolēnu padome. Skolēni aiznesa daudz pārtikas gan kaķiem, gan suņiem, siltas segas, papīra dvieļus un pro-

tams savu mīlestību. Dzīvnieciņi tika kārtīgi samīļoti, kaķīši izņurcīti, sunīši izvesti pastaigā. Apmeklēt dzīvnie-

ku patversmi skolēniem nebija viegli, jo, tur ierodoties, visus piemeklēja sirdssāpes un žēlastība, visi dzīvnieki 

gribēja savas mājas un mīlestību, ko mēs, protams, nevarējām viņiem nodrošināt, tomēr, apciemojot patversmes 

iemītniekus, samīļojot un aiznesot viņiem gardumus, skolēni ir izdarījuši ļoti labu un cēlu darbu. 

Mani priecē tas, ka mūsu skolā mācās tik daudz palīdzēt griboši bērni, kuriem patīk iepriecināt citus! Paldies 

viņiem par to! Darīsim labus darbus, lai visi būtu priecīgi un laimīgi, un iedvesmosim citus labiem darbiem! 

Evelīna  Šulca 9.b klase 
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8 
Karjeras nedēļa 

No 9. līdz 13.oktobrim mūsu skolā norisinājās karjeras nedēļa ar dažādiem pasākumiem, aktivitā-
tēm un konkursiem. Visas nedēļas laikā skolēniem visās vecuma grupās bija iespēja izzināt 
sevi, profesijas, izglītības iespējas, veicināt karjeras vadības prasmju apguvi, saprast par saikni 
starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas. 

Karjeras nedēļas ietvaros skolā norisinājās dažādi pasākumi:  

 Interaktīva spēle ar QR kodiem “Orientējies profesijās” 4.- 6. klasēm; 
 1.-12.klašu balsošana par Jelgavas 4.vidusskolas bīstamākām profesijām; 
 Plakātu “Profesijas mugursoma” izveide 7.-8.klasēm; 
 Plakātu “Mācību priekšmeti un profesijas” izveide 9. – 12.klasēm; 
 Skolotāju stāstījums “Ceļš uz skolotāja profesiju”; 
 Pašizpētes testi 7.-12.klasēm. 

 Šie visi pasākumi skolēniem, iespējams, ļāva saprast, cik profesijas izvēle ir svarīga un cik liela 
atbildība piemīt katrai profesijai. 

Dažas atziņas no skolēniem par karjeras nedēļas pasākumiem: 

 “Pilnveidoju zināšanas par dažādām profesijām, kurās nepieciešami attiecīgie mācību priekšmeti 
un varbūt tieši šis darbs radīs “grūdienu pareizajā virzienā” un palīdzēs izvērtēt profesijas izvēli.” 

 “Es uzzināju, kas ir politologs.” 
 “Es vēlreiz pārliecinājos, ka angļu valoda ir ļoti noderīga gandrīz visās profesijās, un aizdomājos 

par to, ka valodas ir jāapgūst.” 
 ”Uzzināju, ka vēstures zināšanas vajadzīgas arī tādās profesijās, kā pavārs, mākslinieks, apģērbu 

dizaineris.” 
 “Nebija grūti, bet smadzenes pakustināt vajadzēja.” 

 

Skolēni bija ļoti aktīvi, un karjeras nedēļas beigās tika apbalvoti tieši aktīvākie skolēni un klases. 
Paldies skolas karjeras konsultantiem! 
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10 
ERASMUS+ SPORTS FORMULA DALĪBIEKI POLIJĀ 

Oktobra sākumā  Jelgavas 4. vidusskolas skolēni Diā-
na Rijkure, Adrija Grīnfelde, Niks Kļaviņš, Kārlis Žūriņš un 
skolotājas Aina Pitrāne, Līga Nevlana un Elizabete Pavlov-
ska devās apmaiņas braucienā uz Poliju Erasmus+ projekta 
“Sports formula” ietvaros. Skolas pārstāvju nedēļa bija ļoti 
piepildīta – zinātniska, vēsturiska un ļoti jautra. 

Svētdiena, 01.10.2017. 
Svētdienas rītā mēs visi satikāmies Rīgas lidostā, 

kur iečekojāmies bez īpašas aizķeršanās. Visu 1,5 stundu 
garo lidojuma laiku mēs ar Adriju fantazējām un domājām, 
kā būs Varšavā, kāda būs skola, kādas būs mūsu ģimenes. 
Sāka parādīties uztraukums, jo sapratām, ka tas tiešām no-
tiks. Šī bija pirmā starptautiska projekta pieredze mums 
abām, tāpēc nezinājām, ko gaidīt. 
   Varšavā mūs sagaidīja poļu skolēni, pie kuriem dzīvo-
jām, un arī poļu skolotājas. Mūs iepazīstināja ar tuvāka-
jiem plāniem, un tad mēs devāmies uz mūsu mājām. 
  Tā kā Varšavā bijām ieradušies laicīgi, vēlāk vakarā izdo-

mājām satikties Varšavas centrā. Vakaru pavadījām īpašā 
ēdienu tirdziņā, kur varēja nobaudīt dažādus gardumus.  

Diāna Rijkure 11.a klase 

Pirmdiena, 02.10.2017. 
Pirmdien uzzinājām, cik tālu mēs dzīvojām viens 

no otra, jo viens no mums dzīvoja tikai 10 minūtes no 
skolas, bet citi stundu vai pusotru.  
Pl.8.30 visi satikāmies skolā, kur pēc neilga laika oficiāli 
iepazināmies ar citu valstu pārstāvjiem. Pēc tam iepazinā-
mies ar skolu, tās telpām un uzzinājām to, ka skolā mācās 
900 zēni un tikai 50 meitenes. Pēc ekskursijas pa skolu 
devāmies atpakaļ uz konferenču zāli, kur veiksmīgi no-
prezentējām savus mājas darbus - projektus par aplikāci-
jām, florbolu un ūdens motociklu sportu. Pēc prezentāci-
jām spēlējām dažādās ledus laušanas spēles. Jautrā veidā 
mēs ātri iepazināmies ar visiem skolēniem no pārējām 
valstīm. Tad visi izsalkuši gājām ēst picas, kuras tika pa-
gatavotas turpat skolā. Latvijā mūsu skolā pārsvarā ir ve-
selīgs ēdiens, bet šeit bija pilnīgi pretēji, citos vārdos – 
“skolēnu paradīze” – picas, hotdogi, maizītes, šokolādes.  
Pēc tam visi, kārtīgi pieēdušies, devāmies uz Varšavas 
vecpilsētu. Kopā ar gidu divas stundas staigājamies un 
uzzinājām to, ka pārsvarā visa vecpilsēta tika atjaunota, 
kara postījumu dēļ. Kopumā vecpilsēta ir ļoti skaista un 
krāsaina. Pēc tam mums bija brīvais laiks, kurā katrs pa-
vadīja atlikušo dienu ar poļu skolēniem.  

Adrija Grīnfelde 11.klase 

Otrdiena, 03.10.2017. 
Otrdien skolā atkal bija jābūt p.8.30, bet daži nedaudz kavējās satiksmes dēļ. Kad visi beidzot tikām līdz skolai, devāmies 

uz stundām, kur mācījāmies par Mariju Skladovsku-Kirī un Nikolaju Koperniku. Stundas bija ļoti interesantas, atraktīvas, un ta-
jās uzzinājām daudz ko jaunu.  
Pēc stundām skolotāji devās strādāt pie projekta aktualitātēm, taču mēs strādājām pie datoriem, kur mācījāmies par trajektorijām, 
taču uzreiz pēc tam devāmies uz sporta zāli un zināšanas pārbaudījām praksē. Mēs metām dažāda izmēra bumbas un katru reizi, 
kad metām, mainījām spēku, lai bumba varētu nokļūt noteiktajā vietā.  
Pēc sportiskajām aktivitātēm, devāmies uz restorānu Zapiecek, kur ēdām poļu tradicionālos pelmeņus ar dažādiem pildījumiem.  
Pēc gardajām pusdienām mēs devāmies uz Nacionālo mākslas muzeju, kas bija skaisti un iespaidīgi. Pēc kulturālās pēcpusdienas 
mums bija brīvais laiks, kuru pavadījām, spēlējot boulingu. Mēs sadalījāmies divās komandās, latvieši pret poļiem un, protams, 
latvieši uzvarēja. Pēc boulinga mēs paēdām ļoti gardas vakariņas, un tad jau katrs devās uz savām mājām. 

Adrija Grīnfelde 11. klase 
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Trešdiena, 04.10.2017. 
Trešdiena bija ļoti gara un nogurdinoša. Cēlāmies ap pl.5.00, jo jau 

pl.7.00 bija jābūt skolā. Skolā visi satikāmies, sakāpām autobusā un devā-
mies uz Torūnu, pilsētu Polijā, trīs stundu braucienā no Varšavas. Ceļā dotās 
trīs stundas katrs izmantoja kā māk - daži gulēja, citi klausījās mūziku, runā-
ja vai kā savādāk izklaidējās. Latvieši, protams, skaļi smējās, jokoja un bija 
ļoti aktīvi. 

Pirmās divas stundas Torūnā pavadījām kopā ar gidu, tāpēc uzzinājām 
dažādus jaunus faktus. Torūna ir viena no vecākajām Polijas pilsētām. Tajā ir 
skaista vecpilsēta ar dažādām skulptūrām, pieminekļiem un ēkām. Diezgan 
labi saglabājies arī vecais pilsētas mūris. 

Torūnā pēc divu stundu pastaigas devāmies pusdienās uz krogu. Pēc 
ēšanas  devāmies uz netālu esošo tradicionālo piparkūku darbnīcu. Tur iepa-
zināmies ar poļu piparkūku tradīcijām. Process, protams, bija galvenais, tieši 
tāpēc mums pašiem bija iespēja veidot mīklu. Palīdzēja gan skolotājas, gan 
skolēni. Galu galā, paši uzcepām savas piparkūkas.  

Nākamās divas stundas pavadījām Torūnā, apmeklējot dažādas tūristu 
vietas un apskatot pilsētu.  
Tālāk devāmies mājās. Ceļš likās īsāks, jo nu jau arī poļi un citi projekta da-
lībnieki atvērās un sāka dziedāt, smiet un aktīvāk darboties.  
Mājās bijām diezgan vēlu, un vairs nebija spēka darboties.  

Kārlis Žūriņš 12.b klase 

Ceturtdiena, 05.10.2017. 
Un tā iesākās mūsu ceturtdiena... Mēs, kā jau parasti, cēlāmies ļoti agri- ap pulk-
sten 7.00- un bija jāsāk taisīties. Ierastās brokastis, pazemes tuneļa bulciņu veikalā 
kopā ar Kārli, Adriju un Diānu. Mēs visi bijām ļoti satraukti, jo ātrāk gribējās visu 
ieraudzīt un izpētīt. Neskatoties uz to, ka trešdiena bija smaga diena, no rīta cēlā-
mies agri, bet jutāmies ļoti labi. Tā nu bija pienākusi ilgi gaidītā diena, kad mums 
bija plānota ekskursija uz Kopernika zinātnes centru. Mēs burtiski nesāmies cauri 
tam, lai uztvertu vairāk fizikas, interesanto eksperimentu un labo emociju, kas vir-
moja gaisā. Lai uztvertu bērnu smieklus un nesamāksloto prieku viņu sejās, un 
mums tas izdevās - mēs visu kārtīgi izpētījām un visu izmēģinājām. 
Taču, protams, kas tas būtu par projektu bez kādas interesantas nodarbes?! Kas to 
lai zina?! Tā nu mums bija jāizvēlas kāda ekspozīcija zinātnes centrā, kas jāizpēta, 
un pēc tam par to jāizveido prezentācija. Ar lielām bēdām mēs devāmies prom no 
Kopernika centra uz skolu. Tur mēs sākām darbu pie savām prezentācijām dator-
klasē. Mēs strādājām komandā un palīdzējām cits citam, tāpēc aši knaši tikām pie 
gatavas prezentācijas. 
Pēc prezentāciju izveides mēs jutāmies ļoti noguruši no garās dienas un labajām 
emocijām, tāpēc nolēmām doties katrs uz savām mājām un kārtīgi izgulēties jo tad 

jau no rīta pienāktu pēdējā diena šajā skaistajā un brīnišķīgajā valstī Polijā. 

Niks Kļaviņš 12.a klase 

Piektdiena, 06.10.2017. 
Piektdiena bija vizītes oficiālā noslēguma diena. Devāmies uz skolu tāpat kā parasti – no rīta. 

Diena sākās ar iepriekšējās dienas izveidoto prezentāciju stāstījumu citiem projekta dalībniekiem. 
Tas bija interesanti, jo katrs bija izvēlējies citu zinātnes centra ekspozīciju. Pēc visām prezentācijām 
mums konferenču zālē pievienojās arī visi skolotāji un mēs piedalījāmies interesantā aktivitātē – at-
raktīvā viktorīnā par visām projekta dalībvalstīm. Sacensības nebija pa valstīm, bet jauktās koman-
dās, un tas bija ļoti interesanti. Bija dažādu grūtības pakāpju jautājumi, tāpēc pie dažiem bija īpaši 
jāpiedomā. Protams, kā jau parasti – uzvarēja draudzība. Pēc lieliskās aktivitātes bija projekta ofi-
ciālais noslēgums, kurā katram dalībniekam pasniedza sertifikātu par dalību projektā.  

Tā kā visas aktivitātes beidzās laicīgi, mums atlika laiks kārtīgai noslēguma ballītei kopā ar 
visiem projekta dalībniekiem, kas deva iespēju vēl vairāk iepazīt lieliskos dalībniekus un vēlmi do-
ties citos projekta braucienos.  

Niks Kļaviņš  12.a klase 

Sestdiena, 07.10.2017. 
   Pēdējā diena pagāja ļoti ātri, jo pl.13.00 jau bija jābūt lidostā, un iepriekšējā vakarā bija 
kopīga ballīte visu valstu skolēniem, tāpēc arī sanāca mazliet ilgāk pagulēt.  
  Ieejot lidostā, nedaudz apjuku, bet tad, ejot uz priekšu, ieraudzīju skolotājas, un pēc kāda 
mirkļa ieradās arī pārējie ar saviem poļiem. Uztaisījām vēl pēdējās bildes kopā, un jau bija 
laiks doties iečekoties. Tā mierīgā solī, izstaigājot visus lidostas veikalus, iztērējām vēl 
pēdējos zlotus un devāmies mājās. 

Diāna Rijkure 11.klase 
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Dialogs pie Latvijas kartes 

 

Stāvu pie Latvijas kartes un 

lasu: 

Kārļi, Indra, Ance un Katrīna, 

Silva, Kaija, Vanga, Gundega... 

-Ko tu tik cītīgi pēti?- 

-Meklēju tevi un sevi, 

Mūsu draugus, radus un paziņas.- 

-Bet tā taču Latvijas karte, 

Nevis kalendārs vārdadienām!- 

-Es zinu! Bet redzi, te ir 

Kārļi, Indra, Ance un Katrīna, 

Te pat Līzej savs pasts, 

Bet Anna mūžīgi jauna.- 

-Kā tā?- 

-Nu, re, Jaunanna!- 

-Tad jau Latvija esam mēs paši?- 

-Jā, jā arī tu un es. 

Nāc, meklēsim tālāk kopā. 

Savu pakalnu, pauguru vai strautu. 

Mūsu Dzimtenes vaigā.- 

Paula Monta Popova 

LATVIJAI 99 
Trīs rozes 

 
Vasaras rītā dzestrajā 

Trīs rozes pumpurus raisīja. 

Jaunākā roze balta kā zīds  

Kā jūras putas rītausmā mirdz. 

 Tumšsarkanas vecākās māsas 

 Tām saulrieta  skaistākās krāsas. 

Trīs māsas koši ziedēja, 

Kā Latvijas karogs saulē mirdzēja, 

Kā piemineklī zvaigznes staroja. 

 Kad rudenī sniegi uzsniga, 

 Rozes draudzīgi galvas nokāra, 

 Tās ziemai ardievas pamāja, 

 Lai uzziedētu atkal Latvijai. 

Elīna Būmerte 

3.b klase 

Mana Latvija. 
 

Ak, Latvija 
Tu zeme mana 

Tev jūras,ezeri 

Un pakalni zaļi 

 

Tu mirdzi rītos 

Rasas lāšu stiebros 

Tev vakari ir 

Mēness gaismas pielieti 

 

Lai vienmēr tev 

Ir saules mirdzošs gaiss 

Lai mirdz trīs zvaigznes 

Latvju mātes rokās. 

Elīna Krista Vīksna 
6.b klase 

 Mēs abas – es un Latvija 
 
Tu esi tik balta kā baltākais sniegs,  

Es – maza un mīļa kā saldākais miegs.  

 

Tu mani mīli kā mamma mīl bērniņu,  

Es tevi – kā saldo medutiņu.  

 

Tev dzimšanas diena lapu krāšņumā,  

Man – saules spožumā.  

 

Tev sirds pukst strauji kā zaķa skrējiens,  

Man lēnāk – kā gliemeža kāpiens.   

 

Tev patīk brīvība, laime un miers,  

Bet man vienmēr patīk tevī atrasties!  

Krista Būmerte 

1.b klase 

 

Mana Latvija. 

 

Es stāvēju stalti Zemgalē 

Ar dziesmu vāceli azotē 

Labības lauka nomalē, 

Mūsas un Mēmeles satecē. 

 

Tu dejoji viena Vidzemē, 

Kalnu un pauguru pakājē. 

Tu smaidīji saulei debesīs 

Un rudzu vārpai tuvu tai. 

 

Tad satiku Tevi es ielejā, 

Straujās Gaujas senlejā. 

Es raudzījos ūdens vizuļos 

Un kuplajos gubu mākoņos. 

 

Es raudzījos tavā vainagā 

Un acu mirdzumā atklātā. 

Es skatījos visur, kur liki man Tu, 

Bet visur es redzēju Latviju. 

Ādams Stepanovs-Gavrilovs 
6.c klase 

Ceļi 
 

Ceļi neizdibināmie 

Ceļi mūžīgie 

Ved mani 

Cauri aizmirstajiem purviem 
 

Ar baltu kreklu 

Un skaidru domu 

Cauri miglai brist 

Agrs rīts, purvs aizmirstais 
 

Prātā domas par atmodu 

Vai mēs jau aizmiguši būtu? 

Šis purvs, gabaliņš Latvijas 

Liek brist cauri pārdomām 
 

Maldugunis kā aptrakušas 

Zibina, ved neceļos 

Kamēr Lielvārdes josta vēnās plūst 

Miglā man nepazust 
 

Ir grūti tagad 

Nepazust klišejās, 

Kad latvju raksti 

Par trendu kalpo 
 

Es ticu cilvēcībai 

Es ticu, ka zeltenes 

Nebrauc uz Siguldu rudenī 

Tik bildes pēc 
 

Tu esi skaista, Latvija 

Tu mūs lutini ar laikiem 

Aukstiem un siltiem 

Tu mums esi kas daudz 
 

Maldugunis čukst un čukst 

Tām nekad neapklust 

Esi spītīgs, Latvieti! 

Tu ej neceļos. 
 

Tava bagātība nav digitāls ābols, 

Bet gan ābols no omes dārza 

Paskaties uz savu roku 

Tev Lielvārdes josta plūst pa vēnām 
 

Es piemēru ņemu 

No Ziedoņa un Plūdoņa 

Rakstu par to, kas sāp 

Rakstu par to, kas skaists 
 

Tā es te  

Baltā kreklā, purva vidū 

Griežu ceļu maldugunīm 

Miglā man nepazust 

Agnese Pētersone 

10.a klase 


