
Šajā numurā lasiet:

- Jaunie desmitie

-	 Brauciens	uz	Spāniju

-	 Pieredzes	apmaiņa	Vācijā

-	 Darbs	vasarā

-	 Spāņu	valodas	skolotāja	Sandra	Balode

-	 Olimpiskā	diena

Iesākoties jaunajam mācību gadam, avīzes „Videnīte” sastāvas ir krietni 

papildinājies. Lai iepazītos ar jaunajiem dalībniekiem, jaunie žurnālisti 

īsi sevi raksturo. Nākamajā avīzes numurā varēsiet iepazīties arī ar 

pārējo korespondentu rakstiem. 

Diāna Urbāne

Es	 mācos	 12.b	 klasē.	 Avīzē	 darbojos	 nu	

jau	 trešo	 gadu.	 Esmu	 aktīva,	 izpalīdzīga	 un	

mērķtiecīga.	

Annija Arone

Es	mācos	12.b	klasē.	Mans	hobijs	

ir	sports	-	volejbols.	Šogad	nolēmu	

izmēģināt	 savus	 spēkus,	 dar-

bojoties	 skolas	 avīzē	 “Videnīte”.	

Žurnālistika	 iepriekš	 nav	 mani	

saistījusi,	bet	vienmēr	pienāk	laiks	

izmēģināt	kaut	ko	jaunu!

Jolanta Vītoliņa

Es	 esmu	 draudzīga	 un	

atklāta,	tāpēc	pieteicos	avīzē,	

lai	 izpaustu	 savas	 emocijas	

caur	avīzes	rakstiem.

Laura Rišmite

Es	pieteicos	skolas	avīzei,	jo	

gribēju	 izmēģināt,	kā	 ir	būt	

korespondentei.

Margarita Jevtejeva

Nenormāli	 aktīva,	 esmu	visur	

tur,	 kur	 vajag	 un	 arī	 tur,	 kur	

nevajag.	 Patīk	 dejot,	 dziedāt,	

skriet.	Pozitīvie	jūs	un	pozitīvā	

es.	Karma	eksistē	.

Anžela Gončarova

Mācos	 vidusskolas	

pēdējā	 klasē.	Avīzē	dar-

bojos,	 lai	 iemācītos	 ko	

jaunu	 un	 papildinātu	

savas	 zināšanas.	 Esmu	

izpalīdzīga,	 jautra	 un	

aktīva	skolniece.

Kristofers Volkovs

Es	 darbojos	 avīzē	

jau	 otro	 gadu	 kā	

maketētājs.	 Es	 pie-

teicos	 avīzē,	 jo	 man	

vienmēr	 ir	 interesējusi	

maketēšana	un	dizains	

un	man	patīk	radoši	izpausties.

Atgriežoties skolas gaitās, jaunie žurnālisti no jauna atkal ir sanākuši kopā, lai turpinātu ziņot par sko-

las jaunumiem un notikumiem, kā arī vidusskolēnu gaitām.
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Endijs Butāns

Man ir 18 gadu. Spēlēju hokeju, 

iestājos avīzē “Videnīte”, lai sapras-

tu, kā taisa rakstus.

Kārlis Garoza

Ļoti mīlošs cilvēks, patīk basketbols. Mērķtiecīgs, nepadodas 

pie pirmajiem šķēršļiem. Vienmēr izvēlēsies pagulēt ilgāk, ja 

būs iespēja! 

Ulrika Kaire

Mācos 11.a klasē un avīzē 

darbošos pirmo gadu. Man 

patīk vasara, jūra, mūzika 

un ātrums. Manas dzīves 

moto- zeme ir apaļa, tāpēc 

nedari otram to, ko nevēlies 

saņemt atpakaļ. Avīzē sāku dar-

boties tādēļ, ka vēlējos gūt jaunu pieredzi un dalīties domās 

ar saviem vienaudžiem. 

Elīna Ruperte

Skolā mācos jau vienpadsmito gadu un katrs jaunais mācību 

gads pierāda to, ka mūsu skola tik tiešām ir īpaša. Skolas 

avīze “Videnīte”, manuprāt, ir lieliska iespēja parādīt to, ka es 

lepojos ar mūsu skolu.

Vairis Bērziņš

Es sāku darboties skolas avīzē, jo vēlos piedalīties skolas dzīvē 

un ziņot citiem aktuālāko informāciju par mūsu skolu.

Rūdolfs Valdmanis

Skolas avīze darbojos, 

jo man patīk rakstīt rak-

stus. 

Alise Zaremba

Es mācos 11.a klasē. Skolas 

avīzē pieteicos, lai pilnvei-

dotu esošās zināšanas un 

iegūtu jaunas. Kāpēc gan 

nepamēģināt kaut ko jaunu, 

ja tiek dota šāda iespēja!?

Ronijs Niks Upmanis

Piedalos skolas avīzē kā maketētājs. Piedalos avīzes 

veidošanā, jo tā ir jauna pieredze man, kā arī man ļoti patīk 

grafiskais dizains.

Zanda Krūmiņa

Esmu latviešu valodas, literatūras un 

filozofijas skolotāja, un šīs skolas ab-

solvente. Man patīk lasīt grāmatas un 

apmeklēt teātra izrādes. 

Videnīte
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Korespondente 
Anžela	Gončarova Ar vienu kāju vēl pamatskolā

Skolas maiņa ir viens no svarīgākajiem turpmākā vidusskolēna lēmumiem. Izvēlēties mainīt skolu vai tomēr 
turpināt mācības tajā pašā skolā. Lai uzzinātu, kā bija iejusties jaunajā vidē, vērsos pie desmitās klases 

skolniecēm.

Jautājumi:

1. Kāpēc tu izvēlējies turpināt mācības tieši šajā skolā?

2. Kā tev patīk sava klase, skolotāja? Vai bija viegli iejusties?

3. Vai ir jūtama atšķirība starp pamatskolu un vidusskolu?  

 Kāda tā ir?

4. Kura ir tava mīļākā vieta skolā?

Adelīna Šimeļuna, 10b

1.	Es	 jau	agrāk	mācījos	

šajā	 skolā,	 bet	 8.	 un	

9.	 klasi	 pabeidzu	 citā	

skolā.	 Tomēr	 izlēmu	nākt	

atpakaļ	uz	šo	skolu,	 jo	 te	

man	patīk	skolotāji,	kā	tie	

māca,	patīk	pati	 skola	un	

skolēni.

2.	Klase	un	 skolotāja	 ir	

lieliski,	 jau	 no	 paša	 sākuma	 visi	 sadraudzējāmies	 un	 esam	

kļuvuši	ļoti	saliedēti.	Skolotāja	mums	ir	jauka	un	atbalstoša,	

ar	ko	mums	ir	ļoti	noveicies.	Iejusties	bija	īpaši	viegli.

3.	 Lielas	 atšķirības	 pagaidām	 neesmu	 pamanījusi.	

Iespējams	vēlāk	būs	jūtamas	kādas	atšķirības.	

4.	Mīļākā	vieta	skolā	man	ir	jaunais	korpuss,	jo	tajā	nav	tik	

trokšņaini	kā	vecajā	korpusā.	

Elīza Malkeviča, 10a

1.	 Atnācu	 uz	 šo	

skolu	 teātra	 novir-

ziena	dēļ.

2.	 Man	 patīk	

sava	 klase,	 esam	

draudzīgi	 un	 forši.	

Bija	 diezgan	 viegli	

iejusties.	 Arī	 kla-

ses	 audzinātāja	 ir	

atsaucīga	un	jauka.

3.	Pagaidām	vēl	nav	jūtama	atšķirība.

4.	Man	patīk	skolas	pagalms,	kurā	var	 izvēdināt	galvu	un	

atpūsties	no	mācībām.

Sintija Millere, 10a 

1.	 Izvēlējos	 šo	 sko-

lu	 tādēļ,	 ka	 šeit	 biju	

mācījusies	 visus	

iepriekšējos,	 deviņus,	

mācību	 gadus.	 Šeit	 jau	

vide	 bija	 pazīstama,	 daļa	

skolotāju	un	vecie	klases-

biedri,	un	skolas	biedri	no	

paralēlajām	klasēm.	

2.	Man	patīk	mana	jaunā	klase.	Man	patīk	tas,	ka	šajā	klasē	

cits	citu	māk	respektēt.	Iejusties	bija	viegli,	daudzi	klasesbie-

dri	bija	no	iepriekšējās	klases.	

3.	Atšķirība	ir	jūtama	tikai	skolotāju	attieksmē,	pret	tevi	iztu-

ras	un	no	tevis	prasa	pieauguša	cilvēka	attieksmi,	piemēram,	

pret	darbu.

4.	Skolotājas	 I.Bumbieres	kabinets,	 jo	 tur	vienmēr	 ir	silts,	

tur	ir	super	ērts	dīvāns	un	ar	skolotāju	I.Bumbieri	var	tā	labi	

un	no	sirds	parunāties.	

Agate Budņika, 10a

1.	Es	 izvēlējos	šo	skolu,	 jo	šeit	mācos	 jau	gandrīz	desmit	

gadus.	Uzskatu,	ka	šajā	skolā	varu	iegūt	labu	izglītību.	

2.	 Uzskatu,	 ka	 mana	

klase	 ir	 forša.	 Laba	

kompānija,	 atsaucīgi	 un	

draudzīgi	 klasesbiedri.	

Pusi	no	klases	es	 jau	pa-

zinu	 no	 iepriekšējiem	

gadiem,	 tāpēc	 bija	 vie-

gli	 iejusties.	 Skolotāja	 ir	

kolosāla-	 jauna,	 gudra,	

māk	iemācīt	tēmu	un	nav	no	tām	stingrajām.	

3.	 Jā,	 vidusskolā	 ir	 mierīgāka	 vide,	 visi	 ir	 izauguši.	 Nav	

tas	haoss	un	skaļums,	kas	bija	un	 joprojām	 ir	pamatskolas	

gaiteņos.	Skolotāji	citādāki,	bet	tas	man	netraucē.	Man	galve-

nais	ir,	lai	no	skolotāja	teiktā	es	visu	saprastu.	

4.	 Mana	mīļākā	 vieta	 skolā	 noteikti	 ir	 ēdnīca-	 var	 kārtīgi	

paēst,	patusēt	ar	draugiem	vai	arī	izpildīt	neizpildītos	mājas	

darbus.	
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Uz siltām zemēm vēlas tikt ikviens, bet vienmēr nepietiek naudas. Jaunieši ir jaunie ekspeditori, gidi un ekskursanti, kuri 
vēlas visu redzēt un izzjust uz savas ādas. Gribi kaut kur aizbraukt un atgūt ceļa izdevumus? Iesaku Erasmus+ jauniešu 
apmaiņu, kura Tev atļaus baudīt jebkuru valsti ar noteiktu neformālās izglītības tematiku, kura tieši Tev interesē, tikai 
aizpildi anketu.

Šogad	 01.08.-09.08.	 biju	

jauniešu	apmaiņā	Spānijā.	Uz	

Spāniju	tiku	piesakoties	mājas	

lapā,	 par	 kuru	 uzzināju	 caur	

Radi	Vidi	Pats	organizāciju,	kur	

darbojos	agrāk	kā	brīvprātīgā.	

No	piecām	valstīm	 (Itālijas,	Spānijas,	Latvijas,	Portugāles	un	

Polijas)	varēja	braukt	tikai	5	dalībnieki	no	katras	valsts,	līdz	ar	

to	konkurence	bija	garantēta.	 Jauniešu	apmaiņa	ir	projekts,	

ko	uzrakstīja	brīvprātīgās	sievietes	no	Liepājas	un	Itālijas,	ku-

ras	dzīvo	Spānijā	gandrīz	gadu	ar	EVS	(Erasmus+)	palīdzību.	

Projekta	tēma	bija	radošā	rakstniecība	un	meditācija.

Jauniešu	 apmaiņā	 katru	 rītu	 mums	 notika	 meditācijas	

stundas,	 dažās	 vēsākās	 dienās	 tās	 notika	 iekštelpās,	 bet	

siltākās	 dienās	 uz	

laipiņas	 ezera	 vidū.	

Katru	 dienu	 vismaz	

četras	 stundas	 tika	

veltītas	 meditācijas	

un	 rakstniecības	

tematikai.	 Radošā	

rakstniecība	 citiem	

nav	 tik	 vienkārša	 -	

dažiem	nākas	piepūlēties,	bet	citiem	tas	dabiski	„plūst”.	Ka-

tru	dienu	bija	 jaunas	spēles,	piemēram,	orientēšanās	spēle	

pirmajā	dienā,	kad	vēl	nekas	nebija	izpētīts.	Pie	mums	arī	nāca	

mūki,	kuri	mācīja	aizsargāšanās	paņēmienus	ar	meditācijas	

un	elpošanas	palīdzību.	Pēdējās	trīs	dienās	blakus	viesnīcai,	

kur	dzīvojām,	tika	rīkots	Fiesta	(festivāls),	tā	ietvaros	pirmajā	

dienā	 bija	 populāras	 pop	 dziesmas	 (spāņu	 valodā),	 otrajā	

dienā	bija	lēnā	mūzika	un	trešajā	dienā	zaļumballe.	Festivāla	

laikā	pārdeva	astoņkājus	un	krabjus,	kas	

pārsteidza	ārzemniekus.	

	 Spānijā	pirmais	ko	apskatījām	bija	

Madrides	centrs.	Pēc	Madrides	devāmies	

uz	 Ourense.	 Mēs	 dzīvojām	 mazpilsētā	

atpūtas	 bāzē	 Castrelo	 de	 Miño,	 kas	

atradās	 blakus	 ezeram.	 Pirmajā	 naktī	

viesnīcā	 jutos	 kā	 pirtī	 ,bet	 nākamās	

dienās	 jau	pieradu.	 Šajā	 Spānijas	 daļā	

ir	ļoti	maz	palmu,	bet	daba	ir	ļoti	skais-

ta.	 Pēdējās	 dienās	 apskatīju	 blakus	

mazpilsētu	 Ribadavia,	 kur	 pavadīju	

divas	 dienas.	 Šī	 pilsēta	 bija	 lielāka	

nekā	 Castrelo,	 bet	 abas	 bija	 vienlīdz	

iespaidīgas.	 Pirms	

došanās	 mājās	 apskatīju	 arī	 Santiago	

de	Compostrela,	kura	ir	ļoti	ticīga	pilsēta	

ar	 daudzām	 baznīcām	 un	 kalnainām	

šaurām	 ieliņām.	 Interesanti,	 ka	

mazpilsētā	(Ribadavia)	produkti	ir	lētāki	

nekā	Latvijā,	 toties	 lielpilsētā	 (Madridē)	

dārgāki.	Viss	ir	atkarīgs,	ko	tu	meklē,	jo	

ja	nav	mērķis,	tad	būs	ļoti	grūti	kaut	ko	

atrast,	jo	izvēle	ir	ļoti	plaša.	

	 Projekts	 bija	 ļoti	 brīvā	 formā,	 ja	 gribējām	piedalīties,	

tad	varējām,	bet	varējām	darīt	arī	ko	sirds	kāro.	Es	kā	jaunākā	

dalībniece	tiku	 ļoti	 labi	pieņemta	un	atbalstīta	par	tādu	ris-

kantu	 soli.	Man	 šis	 bija	 pirmais	 projekts,	 bet	 noteikti	 vēlos	

piedalīties	arī	citos.

Fakti, kurus vajadzētu zināt par Spāniju:

•	 Reti	kurš	Spānijas	iedzīvotājs	saprot	angļu	valodu;

•	 Spāņi	neēd	brokastis,	tāpēc	kafejnīcas	atveras	pusdie	

nas	laikā;

•	 Spāņiem	 ir	 Siesta	 (pusdienas	 laika	 pārtraukums	

vairāku	stundu	garumā,	karstākajā	dienas	daļā),	šajā	laikā	visi	

veikali	ir	ciet.

Korespondente 
Jolanta	Vītoliņa Deviņas dienas sapņu zemē



Videnīte2016.	gada	novembris

Videnīte 5

Vasara ir laiks, kad skolēni var atpūsties no skolas darbiem un ikdienas, taču 11.b klases skolniecei Kristiānai 
Burģelei šī vasara pagāja pavisam citādāk kā ierasts. Kristiāna uzvarēja vācu valodas konkursā un tā rezultātā 
mēneša garumā dzīvoja Vācijā, šajā laikā ieguva noderīgu pieredzi un zināšanas. 

Kas tas bija par konkursu, kurā piedalījies? Kā tev 

veicās? 

Šī	 gada	 martā	 skolotāja	 Sanita	 Arāja	 mani	 mudināja	

piedalīties	konkursā		Spürensuche.	Skolotāja	ļoti	labi	zināja,	ka	

Vācija	ir	mana	mīļākā	valsts,	tādēļ	arī	ieteica	man	piedalīties.	

Līdz	25.	aprīlim	man	bija	jāuztaisa	un	jānosūta	video,	kurā	es	

ar	kādu	runāju	vāciski.	Mana	mamma	diezgan	labi	pārvalda	

vācu	 valodu,	 un	 tādēļ	 es	

taisīju	 video	 ar	 mammu,	

kur	es	viņu	intervēju.	Mana	

tēma	 bija	 “eiro	 ieviešana	

Latvijā”.	 Atbildi	 gaidīju	 līdz	

pat	maijam.	

Kāds bija pasākuma mērķis?

Pasākuma	 mērķis	 bija	

iepazīstināt	 mūs	 ar	 Vācijas	

kultūru	 un	 to	 ikdienu	 gan	

skolā,	 gan	 ģimenēs.	 Protams,	

mēs	 iepazinām	 ne	 tikai	 Vācu	

kultūru,	 bet	 arī	 citas	 kultūras	

šī	projekta	ietvaros.	

Kad Tu devies uz Vāciju? 

Uz	Vāciju	es	devos	23.jūnijā.	Rīgā	es	sastapu	arī	vēl	trīs	ci-

tus	cilvēkus,	kuri	bija	ieguvuši	šo	stipendiju,	uzvarot	kādā	no	

konkursiem.	Braucām	no	Rīgas	līdz	Düsseldorf	pilsētai	un	no	

Düsseldorf	līdz	Bonnai.	Bonnā	es	sastapu	arī	pārējos	cilvēkus,	

kuri	bija	no	citām	valstīm	vai	pat	citiem	kontinentiem.	Visus	

mūs	vienoja	vācu	valoda.

Kopumā	 bija	 19	 grupas	 un	 katrā	 grupā	 12	 bērni.	 Mana	

grupa	 sastāvēja	 no	

cilvēkiem	no	Argentīnas,	

Brazīlijas,	ASV,	Taizemes,	

Latvijas	un	Kazahstānas.	

No	 katras	 valsts	 mēs	

bijām	divi.	Bet,	protams,	

citā	grupās	arī	bija	šo	valstu	pārstāvji.

Cik ilgi pavadīji Vācijā? Kā pagāja šis laiks svešajā zemē? 

Vācijā	kopumā	biju	mēnesi.	Mēneša	laikā	mums	bija	iespēja	

apskatīt	Vāciju	un	iejusties	mazliet	kā	īstam	vācietim.	Mums	

bija	iespēja	uzkāpt	daudzās	augstākās	vietās	visā	Vācijā.	Mēs	

bijām	arī	augstākā	kalnā	Zugspitze.

3.jūlijā	mēs	 visi	 kopīgi	 devāmies	 pie	 viesu	 ģimenēm.	 Ka-

tram	 bija	 sava	 viesumāsa	 vai	 viesubrālis.	 Pie	 viņiem	 mēs	

pavadījām	divas	nedēļas.	Kā	arī	devāmies	ar	viņiem	kopīgi	uz	

skolu.	Mums	bija	gan	grupu	individuālās	stundas,	gan	stun-

das,	kad	bijām	katrs	pie	viesumāsas	vai	viesubrāļa.	Šo	divu	

nedēļu	 laikā	mēs	 nebijām	 tikai	 skolā,	 bet	 gan	 braucām	 arī	

ekskursijās.	

Pēc	 šīm	divām	nedēļām	mēs	 devāmies	 izbaudīt	 pēdējās	

5	dienas	kopā	Vācijas	galvaspilsētā	Berlīnē.	Visa	šī	mēneša	

emocijas	nav	vārdiem	aprakstāmas,	jo	ir	tā	apziņa,	ka	tu	nevis	

tikai	 iemācies	 labāk	vācu	valodu,	bet	gan	arī	 iegūsti	 jaunus	

draugus	no	visas	pasaules.

Kā tu vērtē šo apmaiņas braucienu?

Man	personīgi	patika	katra	diena,	ko	es	tur	pavadīju.	No	agra	

rīta	līdz	vēlām	vakaram	viss	bija	interesants	un	pārsteigumu	

pilns.	Tomēr	nebija	patīkami	katru	rītu	agri	celties,	bet	bija	arī	

dienas,	kad	varējām	ilgāk	pagulēt.

Šajā	mēneša	 laikā	 es	 jutos	 kā	daļa	 no	Vācijas	 pilsoņiem.	

Mums	nācās	arī	sarunāties	

ar	pilnībā	svešiem	cilvēkiem,	

kuri	mums	palīdzēja,	ja	tas	

bija	vajadzīgs.	

Šis	 mēnesis	 nebija	 tikai	

atpūta	no	mājām,	ģimenes	

un	 draugiem,	 tas	 bija	 kas	

vairāk.	 Šis	 pasākums	 ir	 vārdiem	 neaprakstāms.	 Ir	 ļoti	 grūti	

to	visu	saprast,	ja	tas	nav	piedzīvots.	Es	ieteiktu	katram,	kas	

vēlas	mēģināt	piedalīties	šajā	konkursā	un	iespējams	tieši	viņš	

būs	viens	no	tiem	4	Latvijas	pilsoņiem,	kas	drīkst	piedzīvot	ko	

tādu!

Korespondente 
Diāna	Urbāne Mūs visus vienoja Vācu valoda



Vasarā daudz jauniešu atrod darbu, bet ne visiem tas izdodas. Ne vienmēr tas ir interesants un patīkams. 
Strādājot ir iespēja sevi pilnveidot, plašāk iepazīt lielo darba tirgu.  Katram pirmā darba pieredze ir atšķirīga.

Tuvāk savā darba pieredzē dalījās daži mūsu skolas 

jaunieši, uzdotie jautājumi:

1. Kur Tu strādāji  vasarā, kādi bija Tava darba pienākumi?

2.  Kāds bija Tavs darba laiks?

3. Pastāsti, kādu interesantu atgadījumu!

4. Vai Tu nākamajā vasarā gribētu tur strādāt?              

Margarita  Jevtejeva,  12.B 

1.	 				Es	pa	vasaru	strādāju	„Alus	dārzā”	kā	bārmene	un	

viesmīle.	Mani	darba	pienākumi	bija	 ļoti	dažādi,	piemēram,	

kafijas	 gatavošana,	 apkalpošana,	 alus	 liešana,	 kokteiļu	

gatavošana.	Visi	pamatdarbi,	kuri	ietilpst	šajā	profesijā.

2.	 			Mana	darba	diena	bija	atkarīga	no	laika	apstākļiem,	

kā	arī	no	cilvēku	apmeklējuma.			Tieši	noteikts	darba	laiks	ne-

bija.			Strādāju		divus	mēnešus.

3.	 	 	 Katru	 	 dienu	bija	 kāds	 interesants	 atgadījums,	 kas	

palicis	atmiņā.			Mums	apkārt	ir	daudz	interesantu	cilvēku.

4.	 			Neesmu	pārliecināta	vai		nākamgad	gribu	tur	strādāt.		

Jolanta Vītoliņa, 12.B

1.	 Es	pa	vasaru	pie	Daugavas	

stadiona	 pārdevu	 	 saldējumu.		

Mans	 pienākums	 bija	 tīrīt	

vitrīnas	un	regulāri	mainīt	ūdeni,	

kā	arī	pieņemt	piegādi,	vienmēr	

valkāt	 cimdus,	 lai	 pircējs	 būtu	

apmierināts.

2.	 	 Vasarā	 strādāju	 divus	

mēnešus.	 	 	 	 	 	Darba	diena	 ilga	

astoņas	stundas.

3.	 Interesanti	 atgadījumi	

bija	 daudz	 un	 dažādi.	 	 Tūristi	

bieži	 jautāja,	 kādu	 apskates	 objektu.	 	 Viens	 jaunietis	 savā	

dzimšanas	dienā	ar	draugiem	atnāca	un	nopirka	saldējumu	

pa	€	1,	30,	maksāja	viena	centa	monētās.	

4.	 Nākamajā	vasarā	negribētu	 tur	strādāt.	 	Darbs	mani	

neapmierināja,	lai	gan	šķita	viegls.			

   

Laura  Liepa, 12.A

1.	 	 Vasarā	 strādāju	 Liepājas	 muzejā	 par	 zāles	 uzrau-

gu.	 Manos	 pienākumos	

bija	 uzraudzīt	 pagraba	

ekspozīcijas.	

2.	 	 Muzejā	 strādāju	

jau	 otro	 vasaru.	 Darba	

diena	 ilga	 astoņas	 stun-

das.	

3.	 	 Interesantu	

atgadījumu	nebija,	 varēja	

iepazīt	 dažādu	 	 tautību	

cilvēkus.			Tuvākie	kaimiņi	

no	 Lietuvas	 atbrauca	 un	 salīdzināja	mūsu	 kultūru	 ar	 viņu.		

Izrādās,	ka	mums	ir	daudz	kopīga!

4.	 Muzeja	 darbs	 mani	 aizrauj,	 domāju	 tur	 strādāt	 arī	

nākamajā	vasarā.

Inese Kuncīte, 12.A

1.	 Vasarā	 	 tirdzniecības	centrā	„Baata”	 tirgoju	zemenes	

pie	 stenda.	 Viens	 no	

pienākumiem	bija	atlasīt	

bojātās	zemenes.

2.	Strādāju	 astoņas	

stundas	 dienā.			

Nostrādāju	 pāris	

nedēļas.

3.	Viss	 jautrākais	

atgadījums	bija,	kad	kāds	

puisis	 uzdāvināja	 sarka-

nu	rozi.		Viss	apnicīgākais	

jautājums	bija:	„Vai	tās	ir	

Latvijas	zemenes?”	

4.	 Vairāk	negribu	tirgot	zemenes,	jo			man		tas	bija	pārāk	

garlaicīgi.				

Korespondente 
Laura	Rišmite Jauniešu darbs vasarā
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Mūsu 5.vidusskolu ir absolvējuši lērums absolventu. Katrs absolvents ir devies tālākās gaitās, viens studējot augstskolā, cits strādājot, 
vēl kāds atpūšoties. Šoreiz uzzināsim nedaudz vairāk par mūsu skolas absolventi Sandru Balodi, kura absolvējusi Liepājas 5.vi-
dusskolu tālajā 2005. gadā.

Kas bija Jūsu klases audzinātāja? Kāda bija Jūsu 

toreizējā klase(noraksturojiet)?

Klases	audzinātāja	bija	Ludmila	Semjonova,	viņas	paspārnē	

arī	pavadījām	savus	vidusskolas	gadus.	Klasē	bijām	ļoti	dažādi	

jaunieši,	bet	pratām	draudzēties	un	cienīt	viens	otru.	Vienmēr	

esmu	domājusi,	ka	mans	vislielākais	vidusskolas	ieguvums	ir	

tieši	mani	klases	biedri	un	kopā	pavadītais	laiks.

Kurš, jūsuprāt, bija „bezjēdzīgākais” vai  garlaicīgākais 

mācību priekšmets, kuru apguvāt skolā? Kādēļ?

Man	nevedās	ģeometrija,	tās	bija	manas	“zobu	sāpēs”.	Es	

vienkārši	nekur		neredzēju	nekādus	leņķus.	Šobrīd	domājot	

par	to,	saprotu,	ka	varēju	pacensties	vairāk,	jo	šī	priekšmeta	

pielietojums	bieži	ir	pārnesams	uz	cilvēka	ikdienas	dzīvi.	Pal-

dies	vēlreiz	maniem	klasesbiedriem	par	palīdzību	skolas	laikā!

Kāda ir Jūsu augstākā izglītība un kā izvēlējāties, ko 

mācīties? Ko ieteiktu 12.klases skolniekiem, kuri ir šīs 

izvēles priekšā?

Savas	 studijas	 turpināju	 Vidzemes	 Augstskolā	 “Tūrisma	

organizācijas	un	vadības”	 fakultātē.	Mana	 izvēle	pilnībā	bija	

balstīta	uz	manu	 “iekšējo	balsi”	un	 interesēm.	Es	novērtēju	

savas	 stiprās	 pu-

ses	 un	 mēģināju	

tās	 savienot	 ar	

savām	interesēm.

Arī	 visiem	

v idussko lēn iem	

iesaku	 vispirms	

iepazīt	sevi,	novērtēt	savas	stiprās	puses	un	ieklausīties	savā	

“sirds	balsī	”.	Vispirms	izmēģiniet	darīt	to,	kas	jums	patīk,	 jo	

naudu	 pelnīt	 jums	 būs	 laika	 visu	 dzīvi.	 Ja	 iekšēji	 jūtat	 savu	

aicinājumu,	 sekojiet	 tam	un	 neļaujat	 nevienam	mainīt	 jūsu	

domas.	 Ja	 esat	 apjukuši	 izvēles	 priekšā	 –	 apstājieties	 un	

iepazīsties	sevi	pirms	izdarāt	izvēles.

 Kādus izvēles priekšmetus izvēlējāties apgūt vidussko-

las gados? Vai tie izrādījās noderīgi turpmākajā dzīvē?

Laikam	 jau	 iepriekš	 neapzināti	 nojautu,	 ka	 daudzi	 mani	

turpmākie	dzīves	gadi	pēc	vidusskolas	būs	saistīti	ar	spāniski	

runājošām	valstīm,	tādēļ	skolā	izvēlējos	mācīties	spāņu	valo-

du

Šī	 izvēle	 man	 dzīvē	 ļoti	 noderēja.	 Liels	 paldies	 par	 to	

skolotājai	Indrai	Fuksei.

Es	uzskatu,	ka	 jebkurš	 izvēles	priekšmets	spēj	paplašināt	

skolēna	redzesloku	vai	piedāvā	uz	lietām	paskatīties	no	citas	

redzes	punkta	un	aicinu	jūs	visus	izmantot	šīs	iespējas.

Kā nonācāt šeit, 5.vidusskolā, par skolotāju? Cik grūti 

vai viegli ir būt skolotājai tieši vidusskolā?

Pēc	 ilgiem	 ceļojumiem	 ārpus	 Latvijas	 mana	 vidusskolas	

draudzene	 Zanda	 un	 mana	 skolotāja	 Valda	 More	 izteica	

piedāvājumu	strādāt	skolā.	Liels	paldies	viņām	par	to,	jo	savā	

skolā	atgriezties	ir	ļoti	īpaša	sajūta,	arī	atbildība.	

Ar	 vidusskolas	 skolēniem	 strādāt,	 man	 šķiet,	 ir	 katra	

skolotāja	“saldais	ēdiens”.	Man	vienmēr	prieks	kopā	būt	ar	tik	

mērķtiecīgiem	jauniešiem.

 Varbūt varat padalīties ar kādu smieklīgu atgadījumu 

no iz vidusskolas laikiem?

Vienam	no	mūsu	 klases	 biedriem	bija	 ļoti	 “lipīgi”	 smiekli.	

Ja	 viņš	 sāka	 smieties	 stundas	 laikā,	 tad	 līdzi	 smējās	

visa	 klase.	 Bez	 konkrēta	 iemesla.	 Vēlākajos	 gados	 to	

aprunājām	ar	skolotājiem	un	viņi	atzinās,	ka	B	klases	

“lipīgie”	smiekli	bija	visu	skolotāju	bieds,	jo	stundai	vairs	

nebija	jēga.

Jūsu novēlējums vai ieteikums skolēniem?

No	sirds	jums	vēlu	izbaudīt	skolas	laiku.	Esiet	atvērti	un	iz-

mantojiet	visas	iespējas,	kas	jums	dotas.	Veidojiet	draudzības	

ar	skolas	biedriem	un	skolotājiem,	kas	ilgst	visu	mūžu	-	tā	ir	

vislielākā	vērtība.

Korespondente 
Annija	Arone Spāņu valoda atveda mani atpakaļ 
tur, kur to iemīlēju

Laikam jau iepriekš neapzināti nojau-

tu, ka daudzi mani turpmākie dzīves gadi 

pēc vidusskolas būs saistīti ar spāniski 

runājošām valstīm, tādēļ skolā izvēlējos 

mācīties spāņu valodu.

Videnīte
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Liepājā aizvadīta tradicionālā Olimpiskā die-

na, kas otro gadu notika “Daugavas” stadionā, 

pulcējot simtiem Liepājas vispārizglītojošo sko-

lu audzēkņu. Mūsu skolas skolēni arī, protams, 

piedalījās šajā pasākuma.

Liela	daļa	skolēnu	domāja	-	mazā	brīvdiena,	

varēs	 izsprukt	 no	 stundām,	 bet,	 manuprāt,	

Orientēšanās(	 viena	 no	 stacijām)	 vārdu	 ”	

atpūta”	 nezināja.	 „Šis	 orientēšanās	 skrējiens	

bija	bargs,”	teica	pārstāvji	no	mūsu	skolas,	kuri	

piedalījās	šajā	skrējienā.

Šogad	īpaši	tika	popularizēts	volejbols.	Tā	kā	

diena	nebija	 ļoti	 silta	un	 ik	 pa	brīdim	 lija	 lie-

tus,	meitenes	teica,	ka	volejbolā,	tad,	kad	esi	ar	

visu	sirdi	spēlē	un	kad	 jākrīt	slapjajās	smiltīs,	

par	sevi	paliek	vienalga	un	rodas	milzīgs	azarts.

Ar	 sportiskām	 aktivitātēm	 pavadīts	 laiks,	

vienmēr	ir	labi	pavadīts	laiks.	

Korespondente 
Margarita	Jevtejeva

Olimpiskā diena mums un Olimpiskā diena jums

Ar sportiskām 
aktivitātēm pavadīts 
laiks, vienmēr ir labi 
pavadīts laiks. 
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