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Aktivitāte aizved 
      uz Spāniju

Spānija - valsts, uz kuru vēlas aizbraukt 
gandrīz ikviens. Šāda iespēja tika dota 10 
mūsu vidusskolas skolēniem - Līgai Bārdai, 
Erīnai Elizabetei Reņģei, Margaritai 
Jevtejevai, Justīnei Janaitei, Elvīrai 
Liepiņai, Lāsmai Lūcijai Vēberei, Gvido 
Liepiņam, Kārlim Grigaļūnam, Laurim 
Jurgilēvičam, Edmundam Varnovskim - un 
skolotājām Birutai Tjurinai un Dacei 
Smāģei. Šis bija projekta brauciens. Tas 
norisinājās no 21.03. līdz 27.03. Lai 
uzzinātu, kā gāja Spānijā, iztaujāju 12.b 
klases skolnieci Līgu Bārdu.

     Spānija - valsts, uz kuru vēlas aizbraukt 
gandrīz ikviens. Šāda iespēja tika dota 10 mūsu 
vidusskolas skolēniem - Līgai Bārdai, Erīnai 

Elizabetei Reņģei, Margaritai Jevtejevai, Justīnei Janaitei, 
Elvīrai Liepiņai, Lāsmai Lūcijai Vēberei, Gvido Liepiņam, 
Kārlim Grigaļūnam, Laurim Jurgilēvičam, Edmundam 
Varnovskim - un skolotājām Birutai Tjurinai un Dacei 
Smāģei. Šis bija projekta brauciens. Tas norisinājās no 
21.03. līdz 27.03. Lai uzzinātu, kā gāja Spānijā, iztaujāju 
12.b klases skolnieci Līgu Bārdu.

   Kā bija ar valodu? Nebija problēmu sazināties?

     Par valodu runājot- biju ļoti sabijusies, jo valodas 
nav mana stiprā puse. Visu laiku domāju, kā lai es tur 
sarunājos. Bet, tā kā Spānijā reti kurš labi runā 
angliski, tad satraukums pakāpeniski mazinājās. 
Sākumā baidījos teikt kaut ko, jo likās, ka mani 
nesapratīs, bet pēc tam viss bija kārtībā.

Visu nedēļu runāju angliski, visu sapratu, un nebija 
nemaz tik slikti. Atmiņā palicis teikums, ko teica mana 
spāniete: "My head is bad."Viņa gribēja teikt, ka viņai 
sāp galva. 

   Ko no šī brauciena tu ieguvi visvairāk?

     Ieguvu daudz draugu, pārbaudīju savas zināšanas 
angļu valodā, iemācījos jāt ar zirgu, ko nekad nebiju 
darījusi, ieguvu neaizmirstamu piedzīvojumu.

   

Kas tev visvairāk ir palicis atmiņā no šīs nedēļas? 

     Palicis atmiņā ir tas, ka 8 stundas pavadījām 
Frankfurtes lidostā, gaidot lidmašīnu, tajā laikā 
braucām ar ekskavatoru un dzērām visu laiku 
bezmaksas kafiju. Sapratām to, ka ūdens ir ļoti 
vērtīgs, jo tas pus litrs maksāja 3,20 eiro. Viens liels 
piedzīvojums ir tas, ka, aizlidojot uz Madridi, mums 
nebija kur pārnakšņot, jo bija noticis pārpratums. 
Beigās meklējām un atradām viesnīcu. Tajā dienā 
pirkām ātri vārāmās zupiņas un ēdām no krūzes, jo 
bija nakts un nebija kur paēst.  Kā neaizmirstams 
piedzīvojums bija kalnā kāpšana. Lielisks skats. Viss 
vienos kalnos. Jutos kā paradīzē. Bija šoks, aizejot uz 
mājām pie viesģimenes, jo tur visi visās mājās staigā 
ar kurpēm pa māju.  Tā ir visur. Bija šoks, ka ar visiem 
sasveicinoties ir jābučojas, kas bija diezgan neveikli, 
jo es nezināju, ka tā jādara.

Videnīte
Šajā numurā lasiet:

Gatavojamies Dziesmu un deju svētkiem
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Klasesbiedru attiecības
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Bīstamie atkritumi kā interakstīva spēle

Laura Vēbere ar sveicieniem skolai

Foolmetwice

Korespondente
Anna Dunkere
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     Kāds ir tavs vērtējums par šo nedēļu un šāda 
veida projektiem vispār?

     Man šī nedēļa ļoti patika. Lielisks piedzīvojums, 
lieliskas emocijas, kaut kas neaizmirstams un 
neaprakstāms.
     Šādi projekti ir nepieciešami, tie ir noderīgi. 
Lieliska pieredze. Kā arī iesaku būt aktīviem, jo,  tikai 
pateicoties manai aktivitātei, man bija iespēja braukt 
uz Spāniju, nemaksājot ne centa par šo braucienu.

Skolas deju kolektīvs  un koris 
          ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem

’’Jumītis’’ ’’Ilūzijas’’

Arī  mūsu skolā ir ļoti aktīvi, dejojoši un dziedoši jaunieši. Tāpēc arī mūsu skolā ir koris un deju 
kolektīvs, kur jaunieši dzied un dejo- tātad  gatavojas koncertiem, skatēm un citiem pasākumiem, kur 
varēs uzstāties. 

    Korespondente
Marta Elizabete Heringa

     Arī  mūsu skolā ir ļoti aktīvi, dejojoši un dziedoši jaunieši. Tāpēc arī mūsu skolā ir koris un 
deju kolektīvs, kur jaunieši dzied un dejo- tātad  gatavojas koncertiem, skatēm un citiem 
pasākumiem, kur varēs uzstāties. 

     Stāsta skolas deju kolektīva 
"Jumītis" dejotāja Laura Rušķe no 
12.c klases:

     Mēģinājumi JDK ''Jumītim'' ir 3 
reizes nedēļā un ļoti intensīvi, taču 
pirms lielās tautasdeju skates tie 
kļuva vēl intensīvāki, nācām dejot 
pat brīvlaikā un dejojām līdz 
pilnīgam spēku izsīkumam. Bet 
vairāku stundu ilgie treniņi vienozīmīgi atmaksājās 
un esam gandarīti par paveikto, jo skatē ieguvām 
pirmo pakāpi, kas ir diezgan augsts rezultāts.Vēl 
priekšā ir daudz koncertu, lielākais no tiem atskaites 
koncerts, kur kopā ar mazajiem sākumskolas un 
pamatskolas dejotājiem parādīsim visu, ko mākam, 
un, protams, Deju svētki priekšā, kam arī noteikti 
cītīgi gatavosimies.

     Mēģinājumos visam pieejam ar 
humoru, taču protam savākties un 
koncentrēties darbam.
Kolektīvs man sniedz daudz pozitīvu 
emociju, tā ir vieta, kur es varu satikt 
daudz dažādu cilvēku, kā arī izdejojot 
dejas. Parādot sevi uz skatuves, es 
jūtos lieliski, jo man patīk darīt to, kas 
sniedz gandarījumu par paveikto.
     Esam draudzīgi, saliedēti un, 

vienvārdsakot, kā liela ģimene dejā- viens par visiem 
un visi par vienu. Kolektīvā es jūtos labi, vienmēr 
jautra atmosfēra un dažādi cilvēki apkārt, un vēl 
lielāku pozitīvisma devu man dod tas, ka es sevi varu 
parādīt uz skatuves, kopumā izdejotā deja un skatītāju 
aplausi.

     Par kori  "Ilūzijas" varu pastāstīt es pati, Marta 
Heringa, 12.c klases skolniece:

     Korī dziedu jau 8 gadus, un tas ir mainījies katru 
gadu gan sastāva ziņā, gan saliedētības ziņā. Runājot 
konkrēti par šo gadu, sākums mums nebija izdevies, 
maz nāca uz mēģinājumiem, ja arī atnāca, tad 
mēģinājumam neatdevām sevi visu.

Kā arī atzinums- ūdens ir vērtība, un spāņi ēd tikai 
bagetes un gaļu.

Šokēja skola. Tā bija veca, neaprīkota ar 
modernām lietām. Kā arī vesels piedzīvojums bija 
gaidīšana lidostās, jo nekad nebiju lidojusi -jā, tas bija 
super, man patika.
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Taču, laikam ejot, nākot skatēm, koncertiem, sākām 
saprast, ka dziesma ir vērtība un pašām to kopā 
izdziedāt ir vēl skaistāk. Ļoti gatavojamies Dziesmu 
un deju svētkiem, gaidām ar nepacietību un 
nešaubāmies, ka arī uz tiem tiksim. Pirmā skate 
mums bija ļoti veiksmīga, dabūjām 1.pakāpi, uzslavas 
un augstu punktu skaitu no žūrijas puses. Tas lika 
mums saprast, ka tomēr varam saņemties un 
nodziedāt tā, ka zemē rīb, un to arī pierādījām. 
Protams, tas mums neizdotos bez mūsu lieliskās 
skolotājas un diriģentes Agitas Čakšas, kas mūs 
uzmundrina un no rūcošiem lāčiem pataisījusi par 
skanīgām, skaistam lakstīgalām. Cītīgi gatavojamies 
nākamajai skatei, kas ir jau 27.aprilī, un tā arī būs 
mūsu ceļa zīme uz Dziesmu un deju svētkiem. Ja 
cilvēks grib, tad vienmēr visu var sasniegt, un, ja 
saproti, ka  tas patīk, un pierādi citam, ka tas ir tā 
vērts, tad uztraukumam nav pamata.

Laura Vēbere ar sveicieniem skolai
     Mūsu avīze veido dažādus rakstus par 
visdažādākajām tēmām, lai lasītājiem būtu 
interesanti. Un noteikti arī neaizmirstam 
skolēnus, kuri ir beiguši mūsu lielisko skolu, 
un interesējamies, kā viņiem sokas pēc 
vidusskolas beigšanas.  Šoreiz tā ir Laura 
Vēbere, kura bija arī mūsu skolas 
prezidente, viena 

no akt ivākajām Skolēnu 
padomes dalībniecēm un  
vispār lielisks cilvēks, kurš ir 
pal ic is  a tmiņā ne  t ikai  
skolēniem, bet arī visiem 
skolotājiem. 

  Korespondente
Marta Elizabete
        Heringa

     Kā tava dzīve, ikdiena 
mainījusies pēc 12.klases 
beigšanas?

     Es varētu teikt, ka mana 
dzīve ir mainījusies diezgan 
krasi, jo, beidzot 12. klasi, 
sāku mācīties Latvijas Universitātē, līdz ar to šobrīd ir 
mainījusies mana dzīves vieta, kaut arī šobrīd 
Liepājā esmu ļoti bieži. Izmaiņas ir gan studiju dzīvē, 
gan ikdienas dzīvē. Lielāku uzmanību pievēršu 
studijām, tomēr darbojos arī fakultātes Studentu 
pašpārvaldē.

     Kur un ko mācies šobrīd? Un kāpēc tieši to?

     Es mācos Latvijas Universitātē studiju programmā 
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija. Kad 
mācījos divpadsmitajā klasē, es plānoju doties studēt 
ārpus Latvijas, taču tad atradu šo studiju programmu, 
izvērtēju programmas piedāvājumu, iespējas, kā arī 
devos uz Universitātes rīkoto pasākumu "Studenta 
kurpēs", lai uzzinātu sev interesējošo un izvērtētu 
visus plusus un mīnusus. Ap februāri izlēmu, ka 
studēšu tieši šajā studiju programmā, jo programmas 
saturs atbilda manām interesēm un sakrita ar domu 
par to, ko vēlos darīt nākotnē. 

     Kāda ir vide, kur mācies, un vai tā ir 
salīdzināma ar to, kas bija vidusskolā?

     Manuprāt, galvenā atšķirība ir tā, ka vairs nav 
klases audzinātāja un citi skolotāji, kuri interesējas 
par iemesliem, kādēļ kāds darbs netiek nodots, kādēļ 
stundas netiek apmeklētas. Studentu skaits ir tik liels  
(pēdējā informācija liecina par to, ka Latvijas 
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē studē 
2260 studentu),  ka katram studentam pašam ir 
jāplāno savs laiks, jākomunicē ar pasniedzēju pēc 
paša iniciatīvas. Sekmes, izaugsme, panākumi ir 
atkarīgi vienīgi no studenta paša. 

     Novēlu visiem produktīvu un veiksmīgu pavasara 
semestri! 
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Kopā ar savējiem
     Skolu varam saukt par mūsu otrajām mājām, jo šeit pavadām gandrīz katru dienu. Ne mazāk 
svarīgi ir cilvēki mums apkārt - mūsu klasesbiedri, kas skolas laikā kļūst arī par mūsu otro lielo 
ģimeni, ar kuru niķiem un stiķiem jāsadzīvo ik dienu. Līdzi laikam attīstās arī klasesbiedru 
attiecības - tagad ir grūti atrast klasi, kurai nebūtu sava whatsapp čata. Lai uzzinātu, kāda noskaņa 
valda un cik saliedētas ir mūsu vidusskolas klases, devos aprunāties ar dažām mūsu skolas 
skolniecēm.

Korespondente
  Estere Kalks

         11. b klases skolniece Eva 
Meņģe par savu klasi stāsta: "Esam 
viena no tām daudzajām klasēm, 
kuriem garšo un kuri mīl ēdienu. 
Esam diezgan draudzīgi, tagad jau 
pieraduši viens pie otra, zinām katram 
plusus un mīnusus un ar tiem 
sadzīvojam." 
 Eva stāsta, ka arī viņas klasei ir 

whatsapp čats, taču no tā diemžēl daudzi ir aizgājuši, 
jo neuzskata to par vajadzīgu. Pēc Evas domām, 
whatsapps ir vajadzīgs, lai klasesbiedri viens otram 
varētu palīdzēt mājasdarbos un lai arī būtu iespēja 
vienam ar otru sazināties ne tikai skolas laikā, bet arī 
brīvdienās.

Kā atmiņā paliekošāko klases kopīgo 
piedzīvojumu Eva atceras: "Esam vadījuši 
pamatskolas klasēm tādu kā pārgājienu, kur paši 
taisījām spoku trasi, vārījām visiem zupu, rīkojām 
dažādas atrakcijas un pie ugunskura stāstījām spoku 
stāstus. Tā kā diena bija karsta, ļoti daudzi gāja 
peldēt, tā teikt, atklāja sezonu. Šis pasākums bija 
atmiņā paliekošs, un, manuprāt, mēs kā jauna klase 
ļoti satuvinājāmies."
 "Manuprāt, labām klasesbiedru attiecībām un 
komunikācijai ikdienā ir ļoti liela nozīme. Protams, ir 
cilvēki, kas nepatīk, bet ar to ir jāsamierinās, jāuztur 
kontakts. Svarīgi ir, lai visi tevi atbalsta nevis nostājas 
pret tevi," tā domā Eva.

Savukārt vidusskolniece Karlīna 
Liepiņa par savu klasi stāsta: "Mēs, 
12.a, esam ļoti nosvērtu, atjautīgu un 
erudītu, arī jautru, dzīvespriecīgu un 
traku cilvēku kopums. Es varētu 
apgalvot, ka mūsu klase ir "dzīvības 
iemiesojums", jo mums patīk 
izteikties, diskutēt, strīdēties un 
smieties, nav tādu stundu vai 
starpbrīžu, kurās netiktu dedzīgi un 

aktīvi diskutēts.

Ar meitenēm parasti garajā starpbrīdī, sēžot pie 
pusdienu galda, apspriežam visus jaunākos nedēļas 
notikumus: ballītes, izbraukumus, jaunākās modes 
tendences, dzīvokļu rēķinus, mājdzīvniekus utt. 
Garajos starpbrīžos mūsos pamostas «gossipgirls"!  
Turpretī puiši parasti dodas savās gaitās. Kurp un 
kādā nolūkā - nav ne jausmas. Tādēļ varu apgalvot, 
ka mūsu klasē mazliet manāms tas, ka zēni ir par 
zēniem un meitenes par meitenēm, un dažkārt 
mums, meitenēm, nākas to stipro dzimumu sapurināt 
un pierunāt, lai kaut ko kopīgi paveiktu. Bet, kad 
muļķības prātā, tad vienmēr mākam saliedēties ļoti 
ātri un iecerēto kopīgi paveikt bez liekām diskusijām. 
Jāatzīst, mēs esam diezgan slinki uz mācīšanos un 
termiņi nav mūsu draugi, bet tomēr cenšamies, 
atbalstām viens otru, palīdzam, cik vien iespējams, 
pakritušajiem sniedzam pretī roku, lai visi kopīgi 
varētu aizvadīt šo pēdējo gadu vidusskolā."
 Par whatsapp čatu Karlīna smaidot saka: 
"Mūsu klasei nav šāda čata. Mums ir Gabija.Viņa ir tā, 
kas vienmēr visiem ziņo par jaunumiem, stundu 
izmaiņām, pasākumiem un visu citu caur sms. 
Uzskatu, ka šāda čata ieviešana mūsu klasē būtu 
diezgan nesekmīga, jo esam aizņemti cilvēki, daudzi 
klasesbiedri strādā, citiem vienkārši ir daudz visa kā 
cita (autoskolas, treniņi, mācības, mājasdarbi), tādēļ 
neviens šai sarakstē īsti neko nerakstītu, varbūt tikai 
daži savā starpā čatotu, bet nedomāju, ka šī nolūka 
dēļ būtu nepieciešama speciāla sarakste. (:

’  , 
   

   
 

’

’

Palīdzot citiem mēs
palīdzam arī sev tikt
pa šīm dzīves kāpnēm
pakāpienu augstāk’
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     Pēc Karlīnas domām, ir svarīgi, lai ar 
klasesbiedriem attiecības ir skaidras, saprotošas un 
labas, jo tieši ar šiem cilvēkiem jāpavada kopā lielāko 
daļu savas ikdienas. 
 "Būtu apgrūtinošu būt kopā ar cilvēkiem, kas 
tiešām spēj tevi nokaitināt vai, īsāk sakot,  "reāli 
krīt uz nerviem". Tad pazustu tā vidusskolas 
burvība. Ir svarīgi, lai cilvēki blakus tevi saprot, 
izprot, pozitīvi ietekmē un atbalsta, jo, palīdzot 
citiem, mēs palīdzam arī sev tikt pa šīm dzīves 
kāpnēm pakāpienu augstāk," nobeigumā atzīst 
Karlīna.
  
          Savukārt pretējās domās par savu klasi ir 
12. b klases skolniece Līva Laima Kazāka: 
"Domāju, ka manā klasē katrs vairāk ir pats par 
sevi. Bieži vien nespējam vienoties par kaut ko 
kopīgu, jo katram ir savas domas un neviens 
nevēlas piekāpties citiem, piemēram, par ekskursijām. 
Nevaram noorganizēt ekskursiju, jo klase dalās 3 
daļās - tie, kuri piekrīt, tie, kuri nepiekrīt, un tie, kuri ir 
neitrāli."

"Par spīti tam, arī mūsu klasei ir savs whatsapp čats. 
Atklāti jau nu es neteikšu, par ko runājam, bet 
pārsvarā tie ir aktuāli jautājumi saistībā ar skolas 
dzīvi, arī ārpus tās. Šis čats vismaz nedaudz vieno 
visus, un ir vieglāk uzzināt par jaunākajiem 

notikumiem skolā/ārpus tās," Līva 
paskaidro. 
 Līva atzīst, ka viņai ir grūti 
nosaukt vienu atmiņā paliekošu 
pasākumu ar klasi, jo viņas klase 
nav  īsti no tām, kas visu laiku kaut 
kur piedalās. Vienīgais, kas viņai 
nāk prātā - kopīgā pastaiga ar 
patversmes suņiem, tas esot 
satuvinājis klasi, visi esot labi 
pavadījuši laiku.
  Līva stāsta:"Skolā ir svarīgi, lai, 
pirmkārt, būtu saliedēta klase. 

Otrkārt, lai varētu piepildīt savu atmiņas lādīti, lai ir ko 
atcerēties pēc skolas beigšanas un lai pēc gadiem 
var sarīkot salidojumu, jo tāda vidusskola katram ir 
tikai vienu reizi. Un, treškārt, protams, pozitīvi cilvēki 
apkārt nekad nenāk par sliktu." 

FOOLMETWICE
     Kā jau katru gadu, mūsu skolā bija 
pasākums par godu Joku dienai 
pirmajā aprīlī. Šogad tas bijis īpašs, jo 
tajā bija vairākas aktivitātes, kas 
sagādāja pozitīvas emocijas visai 
dienai. Tika izveidotas astoņas jauktas 

komandas no vidusskolas klasēm.Otrās stundas laikā visi 
vidusskolēni pulcējās  skolas aktu zālē.

Korespondente
   Līga Bārda

     Šajā pasākumā bija divi atjautības 
uzdevumi -  viena stafete uz laiku, kā arī 
uzdevums, kurā nu bez smiekliem 
neiztikt. Pēc šī pasākuma vidusskolas 
korpusā virmoja pozitīvas emocijas, un 
lielākajai daļai šis pasākums patika. 
12.A skolnieks Edgars Mednieks 
smejoties stāsta: "Man patika šis 
pasākums, jo nenotika pirmās divas 
stundas.Tas ir kaut kas tāds, kas padara 
šo dienu īpašāku par citām. Nepatika 
tas, ka stafetes laikā paslīdēju un kārtīgi 
sadauzīju muguru, bet pārējais bija labi. 
Šo pasākumu vērtēju 7.5 ballēs- tam 
nebija ne vainas, lai gan vienmēr ir 
iespējams izdomāt interesantākas 
spēles un vairāk."

     Arī 12.C klases skolniece Monika Šlisere labprāt 
padalījās ar savām emocijām: "Man arī patika šis 
pasākums, jo tas bija kas jauns  un man bija ļoti 
jautri. Man patika izjust sacensību garu komandu 
starpā. Jolantai par darbu dodu 9 balles!"

     Intervēju vidusskolas prezidenti Jolantu Klokeļi, 
jo tieši viņa bija šī jaukā pasākuma organizatore.

     "Pasākuma "FOOLMETWICE" 
galvenie mērķi bija saliedēt dažādo 
klašu skolēnus savā starpā, kā arī 
jautri pavadīt trešdienas rītu pirms 
gaidāmajām Lieldienām!  
     Ideja jau man bija radusies 
iepriekšējā semestrī, kļūstot par SP 
prezidenti, es solīju, ka no manas 
puses būs jauns pasākums, es to 
vēlējos tieši otrajā semestrī, jo tas ir 
garāks, kā arī es vēlējos to 1.aprīlī, lai 
p a s ā k u m s  i r  n e n o p i e t n ā  u n  
neiespringtā gaisotnē.
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     Pavasara brīvlaika 
nedēļā un nedaudz vēl 
pirms tam es cītīgi katru 
dienu domāju un veicu 
dažādus uzdevumus, lai 
pilnībā viss izdotos un es 
visam būtu sagatavojusies. 
Darbu bija divtik vairāk, 
nekā es bi ju sākumā 
i e d o m ā j u s i e s ,  t o m ē r,  
pateicoties SP darbīgajām 
rokām, ar visu tikām kopā 
galā! 
     Manuprāt, pasākums bija 

izdevies, es pati kopā ar Erīnu Reņģi bijām pie 
stafetēm aktu zālē. Mēs visi, kas tur atradāmies, 
bijām pārsmējušies, izsmējušies un piesmaidījuši 
visu zāli. Arī klausoties no citiem skolēniem par citām 
uzdevumu vietām, tur esot gājis jautri. Cerams, ka 
šāds pasākums saglabāsies arī citus gadus, varbūt 
citādākā izpildījumā!

Paldies visiem, kuri atnāca, piedalījās un guva 
pozitīvas emocijas visai dienai! Rezultātus paziņos 
Mildas balvā!»

     Nu jau mācību gads būs galā, Jolantai no 
prezidentes statusa būs jāatvadās, taču viņa savu 
darbu ir padarījusi godam.Apsolīja, ka būs viņas 
organizēts pasākums, un tas arī bija. Jācer, ka 
nākamais šī amata pārstāvis būs tikpat aktīvs kā viņa. 
Jāsāka liels paldies Jolantai, un jaunajiem 
kandidātiem šis ir laiks apdomāt, ar ko viņi iepriecinās 
pārējos vidusskolēnus. 

Neparasts projekts
     Kā jau katru gadu, pētnieciskais darbs vidusskolēnam kļūst par vēl vienu nastu, un katru gadu Draudzīgā 
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolēni ar godu aizstāv savus darbus pilsētā. 11.b klases 
skolniece Endija Sapule šogad izveidoja interesantu projektu jeb interaktīvās spēles par bīstamajiem 
atkritumiem, kurš balstījās uz iepriekšējā gada ZPD. Endija  laipni dalījās ar savu pieredzi un uzskatiem.

Korespondente
 Maija Mičule

     Kā vispār radās ideja 10. klasē rakstīt ZPD par 
bīstamiem atkritumiem?

     Veidot ZPD par atkritumu šķirošanu 
ieteica dabas zinību un ķīmijas skolotāja 
Ina Stola, taču es vairāk nosliecos uz 
"Bīstamo atkritumu šķirošanu Liepājā", jo 
bīstamie atkritumi ir tie, kuri tiešām ir 
jāatšķiro no kopējiem atkritumiem, un arī 
L i epā jā  pa r  b ī s tamo  a t k r i t umu  
apsaimniekošanu neko iepriekš ne zināju, 
ne biju dzirdējusi. 

      Vai jau no paša sākuma bija plānots 
11. klasē taisīt projektu?

     11. klasē bija paredzēts papildināt un pilnveidot 
pašu ZPD, bet Liepājas Novada fonds sadarbībā ar 
Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli, Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas pilsētas Domes 
Vides un veselības daļu un 

izsludināja projektu konkursu skolēniem un 
studentiem "Zinis", kura mērķis bija 
rosināt jauniešu interesi par Liepājas 
reģionam aktuālu un pielietojamu projektu 
un pētniecisko darbu izstrādi vides 
ilgtspējības, resursu un enerģijas 
taupīšanas, sabiedrības veselības un 
veselības aprūpes, kā arī vēstures jomās. 
Šim projektam arī nolēmu pieteikties, 
veidojot Interaktīvu spēli, ar kuras 
palīdzību efektīvāk var iepazīstināt 
skolēnus ar bīstamo atkritumu klāstu.

     Cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai 
izveidotu vienu spēli?

     Īsti nevarēšu atbildēt, cik ilgs laiks nepieciešams, 
lai izveidotu vienu spēli. Pirmo spēles eksemplāru 
izstrādāju 5mēnešu laikā, jo paralēli vēl bija mācības, 
kas kavēja spēles izveidi.

SIA "Eko Kurzeme" 
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     Cik zinu, tev iedeva finansējumu no pilsētas 
vadības spēles veidošanai. Vai bija problēmas 
iegūt šo finansējumu?

     Lai iegūtu finansējumu, vispirms bija jāizstrādā 
projekta pieteikums projekta konkursam "Zinis". 
M a n a  i d e j a  t i k a  
a p s t i p r i n ā t a ,  u n  
Liepājas Novada fonds 
m a n  p i e š ķ ī r a  
l īdz f inansē jumu 6  
spēļu izveidei, taču 
10% man bija jāiegulda 
arī savi līdzekļi. Tas bija 
v iens no pro jekta 
noteikumiem.
Tavuprāt, šādas spēles 
i r  n e p i e c i e š a m a s  
skolās?
     Ar interaktīvo spēļu 
palīdzību var panākt daudzreiz labāku rezultātu 
nekā ar vienkāršu lekciju mācību stundā. Manuprāt, 
jā, šāda veida informatīvas spēles ir nepieciešamas 
skolās, it īpaši pamatskolas posmā, jo 
jaunā tēma tad  t iek  apgūta  
interesantākā veidā, kas veicina arī, 
piemēram, manā gadījumā - bīstamo 
atkritumu iegaumēšanu.

     Kas bija vispatīkamākais, 
rakstot projektu?

     Iegūt pieredzi un pilnveidot sevi.

     Vai bija grūtības, veidojot 
projektu?

     Grūtību bija daudz, taču nevēlos 
tajās iedziļināties. Viss prasīja ļoti lielu pacietību.
  

     Kādas bija tavas sajūtas, prezentējot jau 
pabeigtu darbu?

     Diemžēl vēl mans darbs nav pabeigts, jo īstā 
aizstāvēšana notiks tikai aprīļa beigās. Taču droši varu 
apgalvot, ka sajūtas būs brīnišķīgas, jo tad novelsies 

tāds kā baļķis no pleciem. 
Būšu ļoti apmierināta un 
gandarīta par paveikto 
darbu.
Vai ir kaut kas par ko nožēlo 
vai vēlētos darīt citādāk?
     Ir, protams, lietas, ko 
nožēloju, bet viss prasa 
jaunu pieredzi un  nemitīgi 
mācos, tāpēc neko nedrīkst 
n o ž ē l o t .  C i t ā d ā k u ,   
iespējams, būtu veidojusi 
p r o j e k t a  t ē m u  u n  
i z v ē l ē j u s i e s  c i t u s  

materiālus.

     Vai, tavuprāt, šādi darbi ir nepieciešami 
vidusskolā?

     Spriežot pēc savas gūtās pieredzes, 
uzskatu, ka ir nepieciešami šādi darbi, bet 
ar noteikumu, ka mācību darbs paralēli tiek 
samazināts, jo vienlaicīgi burtiski izskriet 
pie darba vadītāja, izstrādāt projektu un 
skriet uz stundām, pildīt mājasdarbus nav 
iespējams bez nervu sabrukuma.

     Ko tu ieteiktu, lai uzrakstītu 
veiksmīgu un kvalitatīvu darbu?

     Pirmkārt, izvēlēties darba vadītāju, ar 
kuru ir pozitīvs kontakts un ir viegli 

komunicēt. Otrkārt, pēc iespējas precīzāk ir jāizstrādā 
viss darba plāns. Un pats galvenais - PACIETĪBA!

’’Otrkārt, pēc iespējas precīzāk
ir jāizstrādā viss darba plāns.
Un pats galvenais - PACIETĪBA!’’
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Attieksme pret mācībām
     Tuvojas vasara, kas līdz ar to nozīmē mācību gada beigas. Vēlējos noskaidrot, cik svarīgas ir mācības 
vidusskolas centīgākajiem skolēniem, cik daudz laiku tām velta un ko domā par mājas darbu 
nepieciešamību. Nav noslēpums, ka ir stingrāki un ne tik stingri skolotāji, kā arī tas, ka skolā ir diezgan 
strikti noteikumi par vērtējumu labošanu. Vai tas viss tiek ievērots, jautāju skolotājām.Korespondente

Diāna Urbāne

    Zanda Alpa

     Kāda, Jūsuprāt, ir skolēnu 
attieksme pret mācībām? 

     Viss atkarīgs no paša skolēna. 
Gribas jau domāt, ka vidusskolā visi 
ir apzinīgi, taču tā jau nemaz nav. 
Cilvēki ir cilvēki.

     Vai skolēni pilda mājas 
darbus, ja Jūs tos uzdodat?

     Daudz mājas darbus neuzdodu, taču ir tādi, kas 
nepilda. Mājas darbus atzīmēs nevērtēju. Principā 
tas viss atspoguļojas ieskaitēs, kādu atzīmi skolēns 
nopelna. Mājas darbi ir skolēnam, nevis  man.

Ja skolēns 2 nedēļu laikā nenodod 
uzdoto darbu, Jūs skolēnam attiecīgi e-klasē 
liekat atzīmi 1? Vai arī pagarināt nodošanas 
termiņu?

     Ieliku vieninieku, bet ar nosacījumu, ka tas 
skolēns patiešām ir bijis skolā un vienkārši nav 
atnācis. Ja skolēnam ir bijušas kādas citas 
problēmas, tad, protams, vienmēr visu var sarunāt. 
Citādāk gan es diezgan pieturos pie šī noteikuma.

     Ineta Feldmane

     Kāda, Jūsuprāt, ir skolēnu attieksme pret 
mācībām? 

Ļoti dažāda, tas ir atkarīgs no skolēna, viņa 
motivācijas. Ir ļoti brīnišķīgi skolēni, ir skolēni, 
kuriem varbūt vajag palīdzēt, kuri ir ieinteresēti, 
motivēti, bet viņiem varbūt grūtāk padodas šis 
priekšmets. Negribas teikt, ka skolēniem ir negatīva 
attieksme pret mācībām, es domāju, ka tiešām ļoti 
dažāda. Skatoties pēc katra personības.

     Vai skolēni pilda mājas darbus, ja Jūs tos 
uzdodat?

     Kā kurš skolēns, cik katrs ir apzinīgs mājās tālāk 
pastrādāt. Tā kā mans priekšmets ir svešvaloda, tad 
noteikti mājās ir jānostiprina iegūtās zināšanas, lai 
varētu šo svešvalodu iemācīties. Ja skolēns to mājās 
nedara, tad to tūlīt jau var just nākamajās stundās. 

     Ja skolēns 2 nedēļu laikā nenodod uzdoto darbu, 
Jūs skolēnam attiecīgi e-klasē liekat atzīmi 1? Vai arī 
pagarināt nodošanas termiņu? 

     Lieku viens. Cenšos ievērot arī mūsu skolas visus 
noteikumus, kā tam ir jābūt. Ir arī atsevišķi gadījumi, ka 
es no tā skolēna gaidu to neizpildīto darbu, jo mūsu abu 
sadarbības mērķis ir, lai skolēns kaut ko iemācītos. Mans 
ieliktais vieninieks jau viņam neko nedos.

Skolēniem tika uzdoti četri jautājumi:
1. Kāda ir Tava attieksme pret mācībām? Cik svarīgas 
tās ir?
2. Vai Tu vienmēr centies nodot mājas darbus laicīgi? 
3. Cik, Tavuprāt, ir svarīgi mājas darbi? Vai tie vienmēr ir 
nepieciešami? 
4. Cik laiku dienā velti mācībām?
5. Kuras, Tavuprāt, ir svarīgākās stundas skolā?

     Estere Kalks, 12 B

1. Mana attieksme pret 
mācībām ir pozitīva. Pret 
m ā c ī b ā m  e s  a t t i e c o s  
nopietni, jo zinu, ka iegūtais 
mācību procesā papildina 
manas zināšanas un veido 
mani par inteliģentu cilvēku.
2.  Jā, vienmēr cenšos tos 
nodot laikā, neiekrājot liekus 
parādus.
3. Es domāju, ka mājasdarbi 
ir neatņemama mācību 

sastāvdaļa, taču bieži vien ir grūti tos paveikt, ja vienā 
laikā lieli mājasdarbi ir uzdoti gandrīz katrā mācībā. Bieži 
vien tie nav obligāti, bet gan kā iespēja skolēnam mājas 
strādāt papildus. Tas, kā katrs skolēns šo iespēju 
izmanto un ko iegūst no mājasdarbiem, ir atkarīgs tikai 
no katra paša. 
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4. Kā kuru reizi, atkarīgs no tā, cik mājasdarbu 
uzdots. Ja man ir brīva diena, es cenšos izpildīt 
citus uzdotos darbus uz priekšu, lai citas dienas 
man būtu brīvākas.
5. Manuprāt, skolā svarīgas ir visas mācības 
stundas, jo tās sniedz ieskatus visdažādākajos lietu 
procesos, attīsta domāšanu, spriešanas spējas, 
sapratni un citas ļoti svarīgas īpašības. Taču, 
manuprāt, katram skolēnam ir vismaz viens 
priekšmets, kas viņam ir vissvarīgākais, ar ko viņš 
vēlas saistīt nākotni, nākotnes profesiju- tas tad arī 
būs vissvarīgākais tieši viņam.

     Annija Arone, 10B

1. Pret  mācībām cenšos 
attiekties nopietni. Protams, ir 
dienas, kad nepavisam negribas 
mācīties, bet pārsvarā es 
piespiežu sevi izdarīt visu 
nepieciešamo, jo saprotu, ka tas 
viss ir priekš manis galu galā.
2. Viennozīmīgi, jā! 
3. Ne vienmēr tie ir nepieciešami. 
Esmu pietiekami nogurusi jau 

skolā, tad, aizejot mājās, gribas atpūsties, nevis 
atkal mācīties. Kā arī ir citas ārpusskolas 
aktivitātes, kas jāpaspēj.
4. Atkarīgs no tā, cik to ir daudz un cik grūti tie ir. 
Sākot no 30 minūtēm vieglākiem un beidzot līdz pat 
pusotrai stundai, ja jāveido kāda prezentācija vai 
kas tamlīdzīgs.
5. Grūti teikt. Laikam jau eksāmena priekšmetos, 
pārējos tik ļoti nav jāiespringst.

     Laura Bergmane, 12.B

1. Mācības savā ziņā ir 
svar īgas,  jo  mums 
visiem būtu jāzina, kas 
no t i ek  pasau lē  un  
L a t v i j ā .  K a u t  g a n  
mūsdienās ir ļoti liela 
informācijas plūsma, bet 
kaut kā jau mēs, skolēni, 

protam to sagremot. Un domāju, ka jebkas, kas 
skolā tiek mācīts, noderēs tālāk, dzīvei ejot uz 
priekšu.
2. Jā, ja ir nododamie mājas darbi, tad es nododu 
tos laikā, vienīgi, ja ir lielie mājas darbi, tad nākas tā 
pakavēties nedaudz. 
3. Es bieži pildu mājas darbus, lai pārliecinātos, vai 
esmu sapratusi stundā mācīto, it sevišķi 
matemātikā, bet, ja es pilnībā saprotu visu, tad 
neiespringstu uz mājas darbiem, protams, ja tie nav 
nododamie. 

4. Ja gatavojos kontroldarbiem, tad tam veltu vairāk laika 
nekā mājas darbiem, vismaz kādas 4 h, bet ikdienā man 
pietiek ar stundu vai pusotru.
5. Nu pagaidām svarīgākās ir tās stundas, kurās būs 
eksāmeni. Bet arī pārējās stundas nav malā metamas, 
domāju, ka tomēr visas savā ziņā ir svarīgas, tas nekas, 
ja domā, kur to dzīvē liks, bet ir jauki apzināties, ka  kaut 
ko zini no tā visa. 

     Ieva Liekmane, 10A

1. Mana attieksme pret mācībām, godīgi 
sakot, ir palikusi nenopietnāka. Iepriekšējā 
skolā biju absolūta teicamniece, ļoti centos 
mācīties katram kontroldarbam. Nezinu, 
kāpēc motivācija vairs nav tāda kā agrāk. 
Protams, nav jau tā, ka mācības ir pilnīgi 
vienaldzīgas, bet tagad sešiniekus vairs 
nelaboju, kā tas bija pagājušajā gadā.

2. Mājas darbus gan cenšos pildīt un nodot laicīgi, lai 
vēlāk nebūtu lieli parādi. 
3. Manuprāt, mājas darbi ir svarīgi tad, ja tie var palīdzēt 
kontroldarbā vai ir kā treniņš jaunajai mācību vielai. 
Neslēpšu, ir arī skolotāji, kas mājas darbus uzdod 
"ķeksīša" pēc, lai tikai kaut kas būtu uzdots. Tādi mājas 
darbi, protams, nav vajadzīgi. 
4. Atkarīgs no tā, kas uz nākamo dienu uzdots. Tā kā 
ārpus skolas darbojos jaunsardzē un žurnālistu pulciņā, 
nereti ir tā, ka nav ne laika, ne spēka vakarā pievērsties 
mācībām. Katram kontroldarbam pēc svarīguma un 
grūtības pakāpes mācos aptuveni stundu. 
5. Tā kā esmu Latvijas patriote, tad, manuprāt, latviešu 
valoda un vēsture. Svarīgas šķiet arī informātika un 
ekonomika, jo dzīvojam tādā laikmetā, kad bez šīm 
pamatzināšanām neiztikt.
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Brauciens uz Dāniju   Korespondents
Kristers Adamanis

     Nu jau pagājušajās pavasara brīvdienās mūsu skolas direktore Inta Korņējeva kopā ar skolotāju Lauru 
Laubergu-Nikolovu devās uz Dāniju, lai plānotu projekta "Exchangesforall" norisi. Informāciju par 
braucienu man izklāstīja skolotāja Laura Lauberga-Nikolova.

     Brauciens uz Dāniju notika pavasara brīvdienu 
laikā, un es projektā iesaistījos pavisam nejauši - tā kā 
angļu valodas skolotāji bija aizņemti eksāmenā, tad 
bija nepieciešams kāds, kas prot runāt angļu valodā un 
var pārstāvēt skolu. Projekta nosaukums ir 
Exchangesforall. Tas ir projekts, kura mērķis ir dot 
iespēju 8.klašu skolēniem piedalīties starptautiskās 
radošās nometnēs, profesionālu treneru vadībā apgūt 
dažādas radošas prasmes un to visu darīt kopā ar 
saviem vienaudžiem no dažādām valstīm (Dānijas, 
Zviedrijas, Lietuvas, Anglijas, Vācijas, Polijas). Šī 
projekta ietvaros līdz 2017.gada maijam katru gadu 
tiks rīkotas šādas nometnes Liepājā, Vejherovo 
(Polija) un Stobekoningā (Dānija), turklāt divas reizes 
gadā, un tajās piedalīties tiks aicināti 8.klašu skolēni. 
Visas nometnes, ceļošana un dzīvošana ir bez 
maksas, tāpēc dalībai šajās nometnēs skolēni tiks 
izvēlēti pēc noteiktiem kritērijiem, no kuriem viens būs 
sekmes un uzvedība. Pirmā skolēnu grupa jau 
gatavojas pirmajām nometnēm, kas sāksies šā gada 
28.maijā.
     Tikšanās Dānijā laikā, kas norisinājās Nīkebinga F 
pilsētā, notika projekta plānošanas darbs - tika izvēlēti 
un apstiprināti nometņu norises laiki, mājas darbi 
dalībniekiem, dalībnieku skaits un tika izrunātas 
daudzas citas ar projektu saistītas lietas. Skolotāji arī 
apguva vairākas interesantas grupu vadīšanas, 
saliedēšanas metodes, ice-breaking spēles. Šajās 
piecās plānošanas vizītes dienās mums bija iespēja 
tuvāk iepazīt tos skolotājus, kuri katrs savā skolā 
darbosies šajā projektā - līdzīgi kā es meklēs nometņu 
dalībniekus, gatavos ar viņiem kopā mājas darbus, 
rūpēsies, lai viss norit labi.
     Šajā projektā piedalās arī Liepājas Valsts 
1.ģimnāzija, bet kā iespējamais partneris nākotnē uz 
Nīkebingu F līdzi devās arī 2.vidusskolas pārstāvji. 
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