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Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”  
(Plūdons) 

    IIEENNĀĀCC  SSKKOOLLĀĀ  
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.37) 

                                    2016. gada 31. oktobrī 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase 
Vidējais vērtējums 

2015./2016.m.g. 2.semestrī 
1. Nikola Dana Freimane 9.a 8,00 
2. Diāna Jaroško 9.a 8,44 
3. Alise Lapsa 9.a 8,50 
4. Aigars Miķelsons 9.a 8,00 
5. Līva Puriņa 9.a 8,19 
6. Karīna Baļuka 9.b 8,06 
7. Viktorija Mahļiņeca 9.b 8,25 
8. Ervīns Mališevs 12.a 7,50 
9. Viviāna Soņi 12.a 7,44 

10. Lāsma Putāne 12.b 7,43 

DIREKTORES VĀRDS 

Vēlos vērst Jūsu uzmanību tam, cik svarīgi ikdienas mācību procesā ir padomāt par iegūto zināšanu 
kvalitāti. Iepazīstinu Jūs ar  Bauskas novada domes noteikumiem par kārtību, kādā tiek piešķirtas stipendijas 
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu izglītojamiem un profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojumiem. 
 

Stipendijas piešķiršanas nosacījumi: 

 Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra 
vidējais vērtējums nav zemāks par 7,45 ballēm un semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm. 

 Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 12. klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā 
semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 6,95 ballēm un semestra vērtējums ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir 5 
balles, pārējos  mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm. 

Stipendijas apmērs: 

 9.klašu izglītojamiem, kas atbilst stipendiju piešķiršanas nosacījumiem, atkarībā no mācību sasniegumiem, tiek piešķirta 
stipendija šādā apmērā: 

o Stipendija 10,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,45 
ballēm līdz 7,94 ballēm; 

o Stipendija 15,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,95 
ballēm līdz 8,44ballēm; 

o Stipendija 25,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles 
un vairāk. 

 12.klašu izglītojamiem, kas atbilst stipendiju piešķiršanas nosacījumiem, atkarībā no mācību sasniegumiem, tiek piešķirta 
stipendija šādā apmērā: 

o Stipendija 10,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 6,95 
ballēm līdz 7,44 ballēm; 

o Stipendija 15,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,45 
ballēm līdz 7,94 ballēm; 

o Stipendija 25,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,95 
ballēm līdz 8,44ballēm; 

o Stipendija 30,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles 
un vairāk. 

 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 

Šajā mācību semestrī priecājamies par 10 mūsu skolas stipendiātiem! 
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DDDĀĀĀSSSNNNĀĀĀ   SSSKKKOOOLLLOOOTTTĀĀĀJJJUUU   DDDIIIEEENNNAAA   
 
Agrāk, kad es vēl gāju skolā, pedagogs bija ļoti cienījams cilvēks. Skolotāji ģērbās pieticīgi, ne košu drānu, ne spilgtu krāsu. 

Vīriešu skolā bija maz, bet tomēr divtik kā tagad. Skolotāju dienas neatzīmēja. Tā arī, pārdomājot, atceroties tos gadus, tapa šis 
raksts. 

    Skolotāju diena šogad mūsu skolā man patika. Skolotājus sagaidīja mīļas, cieņpilnas acis un laipni  smaidi. Tas ir tradicionā li, 
ka skolotājus foajē sagaida pašpārvaldes pārstāvji un pasniedz rozes. Vidusskolēni karjeras dienas ietvarā vada mācību stundas, un 
tas viņus aizrauj. Paši ašākie jaunie ļaudis saraujas, ievēro disciplīnu, jo skolā, kuru netieši vada viņi, jābūt kārtībai. 

    Siltus sveicienus bērni veltīja koncertā, izpildot dziesmas, domājot par saviem skolotājiem. Šoreiz arī vidusskolēni lika 
pasmaidīt, jo dziesmās ietvertie vārdi, sameklēti tie trāpīgākie. 

    Tas bija patīkami, ka skolā viesojās Bauskas novada domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks un pasniedza pieciem skolotājiem 
apbalvojumus. 

    Mīļi gaidītas skolā bija seniores pedagoģes T.Lībiete, G.Cvetkova, Z.Ivanova, S.Vaivare, V.Dāboliņa. Skolotāja Lībiete atzina, ka 
šī skola ir visskaistākā, vislabāk uzpostā, vistīrākā, vispievilcīgākā ar visglītāko ārieni. Visi kopā priecājāmies par skolas 72.jubilejai 
dāvināto košo ziedu pūcīti. 

    Svētku diena beidzās vēlu, pusnaktī, jo vēl bija kopīgs brauciens uz Rīgu. Iespēja apmeklēt Pareizticīgo katedrāli un tur 
pateikties, lūgt, pārdomāt. Pirmizrāde- Š.Guno opera ,,Fausts” Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī – sniedza patiesu baudu, 
vērtīgāko mācību stundu visaugstākajā līmenī. Paldies visiem, kuri šos svētkus veidoja! 

    Svētku pēcgaršu baudot, uzdevu 12. un 10.klašu skolēniem trīs jautājumus.  
-Kā jūs vērtējat Skolotāju dienas svinības? 
- Bija interesanti gan mācīt doto vielu, gan iesaistīties audzināšanā. Katru gadu Skolotāju diena ir patikusi, jo varam atpūsties 

no savām stundām un ,,paskolot” mazos. Skolotāju diena bija izplānota un sagādāja prieku visiem. Tas, ka bija iespēja iepazīt  
skolotāja darbu, varētu kādu skolēnu ieinteresēt  izvēlēties šo profesiju par savu. Iejušanās  skolotāja darbā, liek vairāk cienīt 
pedagogus, jo tas darbs ir grūts un ne katrs spēj  izturēt. 

-Kas jums likās oriģinālākais, interesantākais, mīļākais? 
-Visinteresantākais bija 11.a klases video, jo tas bija vienreizējs, jautrs. Visoriģinālākais likās skolēnu pašpārvaldes 

priekšnesums, kurā atspoguļojās skolotāju smieklīgie citāti. Skaisti dziedāja un spēlēja meitenes, un deja bija jauka. Katrs 
priekšnesums bija īpašs, arī tas, kur mēs, divpadsmitie, uzstājāmies. Ļoti patika vadīt stundas, jo tajās valdīja pozitīvas emocijas. 

-Kādi ir jūsu priekšlikumi turpmākai darbībai? 
-Veidot tikpat jautrus un interesantus pasākumus, turpināt iesāktās tradīcijas. Izdomāt kādu priekšnesumu, kurā varētu 

raksturot katru skolotāju, veidot izrādi, kur parādīta kāda diena no skolas dzīves. Iesaistīt skolotājus kādu uzdevumu veikšanā. 
Novadīt stundu skolotājiem, lai viņi justos kā bērni. 

Ruta Dābola 

 

RRRĪĪĪGGGAAASSS   KKKLLLAAASSSIIISSSKKKĀĀĀSSS   ĢĢĢIIIMMMNNNĀĀĀZZZIIIJJJAAASSS   BBBAAALLLLLLEEE   
 

Mūsu skola sadarbojas un draudzējas ar Rīgas Klasisko ģimnāziju. Man un klasesbiedriem bija brīnišķīga iespēja braukt uz 
Puškina balli. Turp devāmies mēs, 10.a klases skolēni, Katrīna Ļizaņeca, Diāna Georgijčuka, Jānis Kalniņš un 10.b klases skolēns 
Sandis Sviklis. 
    Skolēni no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas bija sagatavojuši ļoti skaistu priekšnesumu, to bija interesanti skatīties. Mēs dziedājām 
dziesmu ,,Už večer”, ko palīdzēja apgūt skolotāja Diāna Siliņa. 
    Bija ļoti patīkami apmeklēt šādu skaistu pasākumu. Labprāt vēl piedalītos tādā draudzības vakarā, un skolas kolektīvā  viesotos 
vēlreiz. 

 Katrīna Ļizaņeca 10.a klasē 
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KKKAAARRRJJJEEERRRAAASSS   NNNEEEDDDĒĒĒĻĻĻAAASSS   PPPAAASSSĀĀĀKKKUUUMMMIII   
 

No 10. līdz 14. oktobrim novada skolās risinājās Karjeras nedēļa, kurā mūsu skola arī aktīvi iesaistījās. Uz skolu viesos bija 
ieradies Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra sabiedrisko attiecību speciālists A.Ābelīts. Šajās 40 minūtēs 
mēs uzzinājām, ka, lai iestātos un mācītos bruņotajos spēkos, neviens netiek atlasīts, var iestāties gan puiši, gan meitenes un 
var doties pēc pamatskolas un iegūt izglītību, tāpat arī pēc vidusskolas pabeigšanas, tikai vispirms jānokārto dokumenti, jāiziet 
nepieciešamā ārstu komisija, lai pārbaudītu, vai ir vesels, tāpat arī nepieciešams nokārtot  fizisko pārbaudi. Uzzinājām, ka ir trīs 
speciālās bruņoto spēku vienības – sauszemes bruņotie spēki, gaisa bruņotie spēki un jūras flote. Viesis mums pastāstīja par 
notiekošo bruņotajos spēkos, stimulēja mūs arī pēc 12.klases doties un mācīties, lai varētu būt lepns bruņoto spēku karavīrs, 
kurš kritīs un cīnīsies par valsts un tautas interesēm, tāpat stāvēs pie Brīvības pieminekļa. 

Samanta Bosakova, 10.a klases skolniece 

 

    Karjeras nedēļas ietvaros mūsu, 11.a klases 8 pārstāvji, devās uz pasākumu Bauskas Valsts ģimnāzijā  ,,Iegriez karjeras 
kompasu”. 
     Stāstījām, kas notiek karjeras nedēļas laikā mūsu skolā. Komanda izveidoja  ,,karjeras kāpnes”  no pašiem pamatiem līdz 
augšai. Spēlējām spēli un dejojām, bijām aktīvi jau no paša sākuma. Pēc tam vadījām spēles. Katrai no astoņām komandām bija 
jāsagatavo spēle, kas saistīta ar karjeras dienām. Pieci komandas dalībnieki gāja pie citiem, piedalījās komandu spēlēs  un 
saņēma par to punktus. Pārējie komandas dalībnieki vadīja savu spēli- uzdeva jautājumus. Par katru pareizu atbildi dalībnieki 
saņēma klucīti, no kuriem bija jāizveido iespaidīga celtne.  
   Mūsu komanda izvirzījās priekšgalā. Ieguvām pirmo vietu. Taču karjeras dienas nebeidzas. Turpinājumā  jāstāsta par karjeras 
dienām skolā, kā tās risinās mūsu vidē. 

Alīna Žuka, 11.a klasē 

 

MMMĒĒĒSSS      ---    KKKAAARRRJJJEEERRRAAASSS   DDDIIIEEENNNĀĀĀSSS   
 

    Karjeras nedēļas ietvaros sākumskolas skolēniem bija lieliska iespēja apmeklēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Bauskas nodaļu.  

     Atnākot uz iestādi, mūs laipni sagaidīja tās darbinieki. Sākumā iepazīšanās notika lielajā aktu zālē, kur iestādes vadītājs V. 
Kuzmičs iepazīstināja bērnus ar ugunsdzēsēja un glābēja profesiju. Pēc tam apskatījām galveno iestādes telpu, kur visu 
diennakti  strādā dispečeri un pieņem izsaukumus uz notikuma vietām. Bērniem bija iespēja iepazīt visas iestādes telpas, bet 
vislielākā interese bija par garāžu,  kurā stāvēja ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta mašīnas. Bērniem izstāstīja par katras 
mašīnas aprīkojumu, kādiem nolūkiem tas ir domāts. Tika demonstrētas ugunsdzēsēja darba formas, kā arī bērniem bija 
iespēja iejusties ugunsdzēsēja un glābēja lomā, uzvelkot ekipējumu. 

     Ekskursijas laikā iesaistījās seši iestādes darbinieki, 
viņi izstāstīja par saviem tiešajiem darba pienākumiem, jo 
katra sekunde ir svarīga, lai glābtu cilvēka dzīvību. 

    Bērni uzdeva daudz jautājumu un saņēma izsmeļošas 
atbildes. Ekskursija bija interesanta un pamācoša, glābēja 
un ugunsdzēsēja darbs bērnus ieinteresēja. Skolēni ir 
motivēti labi mācīties, lai kļūtu par šīs profesijas 
pārstāvjiem.  

   Paldies skolas vadībai par ekskursijas organizēšanu! 
    1.c un 2.c klases skolēni turpinās iepazīties ar citu 

profesiju pārstāvjiem. Mūsu klases 20.oktobrī brauks uz 
Pūres šokolādes fabriku. 

1.c klases audzinātāja Ina Nikolajeva. 

 

     Valsts pārvaldes iestāžu Atvērto durvju dienā, 30. septembrī, Bauskas 2.vidusskolas 4.a klases audzēkņi iepazina 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta darbu. Skolēnus sagaidīja Bauskas NMP punkta vecākā ārsta palīdze 
Ruta Lešinska. 
    Skolēni ieinteresēti aplūkoja ātrās palīdzības mašīnu un daudzos aparātus, kas mirgoja, skanēja un pīkstēja. 4.a klases 
audzēkņi nepārtraukti uzdeva jautājumus par dažādajiem aparātiem un instrumentiem. Skolēniem tika mērīts asinsspiediens, 
skābekļa daudzums organismā, izcilāta un aplūkota mediķu lielā soma. 
    Pēc tam tika iepazītas mediķu darba telpas. Vecākā ārsta palīgs stāstīja par izsaukumiem. Skolēni izmēģināja veikt pirmās 
palīdzības sniegšanu cietušajam, tikai šoreiz uz manekena. Ne tikai mācību stundās, bet arī mediķu darbā tiek izmantoti 
planšeti, par to iespējām stāstīja ārsta palīgs. Uz atvadām skolēniem par piemiņu tika dāvinātas nozīmītes, bukleti un 
konfektes. 
   „Manuprāt, visi, kas strādā medicīnā, tāpat kā pedagoģijā, izvēlējušies šo jomu kā misiju un dara savu darbu ar lielāko 
prieku, tāpēc jauniešiem ir svarīgi pēc iespējas ātrāk saprast, vai medicīna ir arī viņu aicinājums,” savās pārdomās dalījās 
skolotāja Inga Golovčanska. 

Inga Golovčanska 

 

KKKAAARRRJJJEEERRRAAASSS   NNNEEEDDDĒĒĒĻĻĻAAA   VVVIIIEEESSSIIISSS   NNNOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNĀĀĀLLLAAAJJJIIIEEEMMM   BBBRRRUUUŅŅŅOOOTTTAAAJJJIIIEEEMMM   SSSPPPĒĒĒKKKIIIEEEMMM   
 

UUUGGGUUUNNNSSSDDDZZZĒĒĒSSSĒĒĒJJJAAA   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIJJJAAA   IIIEEEIIINNNTTTEEERRREEESSSĒĒĒJJJAAA   BBBĒĒĒRRRNNNUUUSSS   
 

SSSKKKOOOLLLĒĒĒNNNIIIEEEMMM   LLLIIIEEELLLAAA   IIINNNTTTEEERRREEESSSEEE   PPPAAARRR   MMMEEEDDDIIIĶĶĶUUU   DDDAAARRRBBBUUU    
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Šajā nedēļā krievu valodas stundas norisinājās ar tēmu ’’Zelta rudens’’. Katram skolēnam bija uzdevums radoši izpausties un 
parādīt savu talantu. Es domāju, ka šī bija lieliska iespēja parādīt klasei savu radošo pusi. Skolotājas Sidorčikas skolēni rakstīja 
sinkveinu. Vidusskolēni tēmu ’’Zelta rudens’’ atspoguļoja dziesmās un pašsacerētās dzeju rindās. Savukārt, mūsu 11.a klases 
skolēni sagatavoja aktīvus priekšnesumus, iesaistot tēmu ’’ Kāpēc ir interesanti mācīties krievu valodu?’’ Darbi bija patiešām 
pārdomāti! Mēs gan dziedājām, gan lielākā daļa no mūsu klases paši sacerēja savus dzejoļus, kuri nemaz neatpalika no 
populāriem autoriem. Šīs stundas mums katram lika pasmaidīt un tās ilgi paliks atmiņā, jo katrs parādīja savu īpašo pusi. 
Stundas ritēja patīkamā gaisotnē un deva vēl lielāku iespēju iepazīt savus klasesbiedrus, atcerēties populāros krievu rakstniekus 
un skanošās krievu dziesmas! 

 

DDDZZZEEEJJJAAASSS   DDDIIIEEENNNAAASSS   SSSVVVEEEŠŠŠVVVAAALLLOOODDDĀĀĀ   
 

SSSKKKOOOLLLĒĒĒNNNUUU   DDDAAARRRBBBIII    
 

Утро пришло ко мне слишком рано, 
Вспомнил, что в школе на русский идти. 
Кровать моя тёплая как саванна, 
Не хочу вставать, чтобы в школу идти. 
 
Съел бутерброд и выпил чайку, 
Послушал по радио китайское хайку. 
Обул я ботинки и в школу пошёл, 
Юрчёнок в фойе стоит, как орёл. 
 
Русский я знаю не так хорошо, 
И трудно мне было писать этот стих. 
Помочь мне в этом не мог никто, 
Но я с удовольствием прочёл вам его. 
 
11.а  Стипниекс Артур & Инесе 
Матвеевна 

 

Прощай осень! 
 
Пролетела летняя пора, 
Наступила осень золотая... 
Листопад, листопа. Горы листьев жёлтых 
лежат! 
Дети трудятся... спешат листья жёлтые 
убрать. 
 
В небе тучи тёмные кружат, 
Птичьи стаи улетают, 
Ночи тёплые отступают 
И медленно, медленно холод подступает, 
Лужи ледяной паутинкой покрывает, 
Поля белым белым снежком покрывает. 
 
Скоро, скоро с звонким смехом 
Уж покатяться детишки сгоры. 
В белоснежном сиянии дня 
Придёт зимушка зима! 
 
11.а Узулиня Инесе 

 

Почему надо учить русский язык! 
 
Мы можем много узнать, 
Только надо внимательно читать- 
Сказки, рассказы о животных 
И много много другого- 
Язык, как весь мир,- это чудесно 
Только сердце своё открой для него! 
 
11.а Бернхарде Аманда 

 

Осень 
Яркая, тёмная. 
Вертится, кружится, блестит.                        
Вечер в окно глядит. 
Темнота. 
 
Моника Шовгенюк 8. А 

 

Осень 
Голая, холодная. 
Плачет, грустит, льёт. 
Листья танцуют, кружаться. 
Грустно! 
                                                                   
Кетия Ёникене 8.а 

 

Осень 
Волшебная, прекрасная. 
Льёт, колдует, поёт. 
Всё превращается в сказку. 
Тишина. 
                                                                       
Диана Ярошко 9.а 

 

Осень 
Красивая, золотая, холодная. 
Она играет с нами и наблюдает за нами. 
Скоро придёт ей конец. 
Грустно... 
 
Ласма Шепелева 8.б 

 

Осень 
Золотая, бронзовая. 
Льёт, грустимт и плачет. 
Листья жёлтые, скажите, что вам сниться ? 
Грустно                                           
 
 Аманда Сама 9.а 

 

Осень 
Разноцветная, гордая. 
Плачет, смеётся, радуется. 
Нам шьёт шапочки из листьев. 
Красота! 
 
Аманда Арбидане 8.б 

 

Осень 
Яркая, тёплая. 
Льёт, листопадит, радует. 
Захватила наш мир 
Волшебно! 
 
Алисе Лапса 8.а 

 

Осень 
 
Яркая, прекрасная. 
Смеётся, танцует, сверкает. 
Идёт  раскарасить нашу Латвию 
Торжественно! 
 
Никола Фришмане 8.а 
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8.oktobrī skolā organizējām 1.klašu vecāku un bērnu sporta dienu ”Jautrās stafetes”. Kaut arī tā bija sestdiena, atsaucība 
bija liela. Pasākumā piedalījās 28 ģimenes. Kopā ar 1.klašu bērniem līdzi bija atnākuši līdzjutēji-brāļi, māsas un vecmāmiņas. 
Vecāki un bērni sadalījās 6 komandās. Katrai komandai vajadzēja iziet 7 posmus –kāpšanu pa sienu „Klints”, tāllēkšanu, futbola 
bumbas ripināšanu, lidojošo šķīvīšu mešanu mērķī ”Ufo”, augstākās celtnes izveidošanu, mīklu minēšanu, gudrās matemātikas 
uzdevumus. 

    Brīnišķīgi bija tas, ka šeit nevērtēja labāko sportistu vai labāko komandu. Uzvarēja draudzība, saliedētība, jautrība, 
optimisms. 

Noslēgumā ģimenes saņēma pateicības diplomus par piedalīšanos. Pasākums bija izdevies, vecāki un bērni bija ļoti 
apmierināti un gandarīti par jauki, interesanti pavadītajām stundām. Tas saliedēja klašu kolektīvus, vecāki labāk iepazina viens 
otru, atbalstīja.   Noslēgumā visus aicināja ēdamzālē uz glāzi siltas tējas, cepumiem un augļiem. 

Par šo lietderīgi pavadīto dienu un pārdomātajām fiziskajām aktivitātēm lielu paldies  sakām sporta skolotājiem 
J.Vederņikovai, A,Grigorjevam, E.Simanovičam. Tāpat paldies sakām organizatorei ārpusstundu darbā N.Matulēvičai par 10.klašu 
tiesnešu brigādes piesaisti, jo lielie bērni darbu pie komandām veica ļoti atbildīgi.Vislielāko paldies sakām skolas direktorei 
V,Grigorjevai par atbalstu, par sarūpēto silto cienastu.  Šāds pasākums bija pirmoreiz, bet varētu būt arī vairāki gadā  un kļūt par 
skaistu skolas tradīciju. 

1.b klases skolotāja P.Akmeņlauka.             

Labo darbu nedēļas laikā mēs, 9.a klases skolēni apciemojām Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi “ Ulubele”, kas ir Latvijā 
lielākā. Bijām sarūpējuši ļoti daudz dažādu našķu, rotaļlietas, avīzes un citas lietas mūsu pūkainajiem draugiem. Palīdzējām 
sakopt apkārtni, un tādā veidā nopelnījām pastaigu ar suņiem. Kā mums pastāstīja patversmes darbinieki, daži suņi nav bijuši 
pastaigā vairāk kā dienu, kas viņiem ir liels laika periods. 

Vēl priecīgāki par pašiem suņiem jutāmies mēs paši, bija gandarījums, ka varējām dzīvniekiem palīdzēt. Ekskursija bija ļoti 
noderīga un izglītojoša. Patversmē pavadītais laiks lika aizdomāties par mazajiem draudziņiem, kas ir mūsu ģimenēs. Drīzumā 
jau atkal plānojam apmeklēt patversmi “ Ulubele””, lai palīdzētu un varbūt pat iegūtu sev jaunu ģimenes ,,locekli,,. 

Šādu iespaidu ir atstājusi viena ciemošanās patversmē. Kādu reizi ir jāizkāpj no savas komforta zonas, lai izjustu, kas ir tur 
tālāk, aiz tās. 

9.a klases skolēni 

LLLAAABBBOOO   DDDAAARRRBBBUUU   RRROOOSSSIIINNNĀĀĀTTTIII   
 

JJJAAAUUUTTTRRRĀĀĀSSS   SSSTTTAAAFFFEEETTTEEESSS   KKKOOOPPPĀĀĀ   AAARRR   VVVEEECCCĀĀĀKKKIIIEEEMMM   
 

“““ZZZĪĪĪĻĻĻUUUKKKSSS”””   BBBAAAUUUSSSKKKAAASSS   222...   VVVIIIDDDUUUSSSSSSKKKOOOLLLĀĀĀ   
 

Rudens ir gadalaiks, kas priecē ar atvasaru, skaistajām lapām un bagātīgo ražu. Tas ir laiks vākt krājumus ziemai. Rīgas Zooloģiskā 
dārzā sāk rosīties Zoozīļuks 2016 un aicina skolēnus piedalīties ozolzīļu vākšanas akcijā.  
             No 7. līdz 20.oktobrim sākumskolas audzēkņi kopā ar klases audzinātājām iesaistījās labdarības projektā „Zīļuks”. 
Zoodārza konkursā tiks novērtētas visas nodotās salasītās zīles. Galvenais kritērijs - jo kvalitatīvāk, jo labāk; jo kvalitatīvāk un 
vairāk, jo vēl labāk. Zooloģiskajā dārzā ar zīlēm mielojas pekari, brieži, žirafes, dažādi grauzēji, mandarīnpīles un brūnais lācis. 
Vislabākās ozolzīles tiek diedzētas, lai svaigos ozolu dzinumus  un lapas izbarotu kukaiņiem – zarkukaiņiem, lapu kukaiņiem, 
siseņiem, sienāžiem. Jaunie dzinumi noder arī lapgriežskudrām, kuras savā maltītē patērē sēnes, izaudzētas uz  ozola lapiņu 
gabaliņiem. 
          20.oktobrī visas zīles tika sapakotas kastēs un sagatavotas aizvešanai uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Labdarības akcijā par 
aktīvu zīļu lasīšanu īpaši jāuzteic 4.c klases skolēnus un klases audzinātāju Līgu Jonasi. Divas nedēļas skolēni čakli rosījās 
starpbrīžos – zīles tika žāvētas, pēc tam šķirotas, atlasot tikai kvalitatīvākās, un bērtas papīra kastēs. Skolotāja Līga uzslavēja 
katru skolēnu, jo neviens nav palicis vienaldzīgs malā, šī akcija skolēnus saliedēja vienotam mērķim. 
        Lielu paldies par dalību labdarības akcijā ir pelnījuši visi sākumskolas skolēni, klašu audzinātājas un vecāki. 
 

Sākumskolas MK vadītāja Inga Golovčanska 
 

 PPPAAASSSAAAKKKUUU   PPPĒĒĒCCCPPPUUUSSSDDDIIIEEENNNAAA   KKKOOOPPPĀĀĀ   AAARRR   RRRAAAGGGAAANNNIIIŅŅŅUUU   
 

        Latviešu valodas MK rīkotā pasaku pēcpusdiena izskanējusi. Piekto klašu skolēniem bija uzdots mājas darbs- jāsagatavo 
vienas- dzīvnieku, sadzīves, brīnumu- pasakas dramatizējums. Skolēni labi pastrādāja. Mazie aktieri iejutās savās lomās. Bija 
rātni, paklausīgi dusmīgās raganas priekšā, un viņa pat paslavēja čaklos grāmatu lasītājus un viktorīnas jautājumu atbilžu 
zinātājus. 

    5.a klase (latviešu valodas skolotāja Kristīne Huturnaja) sagatavoja pasaku ,,Zvēri, abru taisītājs”. 5.b klase (latviešu valodas 
skolotāja Irina Kirkila) uzveda pasaku ,,Kad kokiem nobirst lapas”. 5.c klase (latviešu valodas skolotāja Daila Simsone) 
dramatizēja pasaku ,,Bārenīte un Mātesmeita pie Laimes mātes” . 

    Paldies jums, skolotāji, par režiju, paldies tev, raganiņ, par priekšnesuma vadīšanu! Tu biji dusmīgi traka! 
Latviešu valodas MK vadītāja R.Dābola  
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    Bauskas 2.vidusskolas pašpārvaldes dalībnieki darbojas piecos sektoros. Viens ir  kultūrizglītojošais sektors, kurā skolēni 
organizē un vada dažādus pasākumus. Pirmais šajā mācību gadā - Skolotāju dienas svinības. Mācību sektors tikko uzsācis 
darbību, plānojam konkursus, kas saistīti ar mācībām. Radio sektors nodrošina muzikālas pārraides skolas radio centrā, veido 
dažādas prezentācijas, īsfilmas. Skolas mājaslapā  pagaidām iniciatīvu darboties izrādīja divi skolēni no 11.a klases - Artjoms 
Djadura un Kristians Kuzmins. Viņi plāno modernizēt mājaslapu. Informatīvais sektors nodrošina pašpārvaldes reklāmu un veic 
noformējumu pasākumiem.  

    Skolas padomē darbojas skolēnu konsultante skolotāja  Natālija 
Matulēviča, priekšsēdētāja Zane Sergejeva no 11.a klases un vietniece 
Samanta Bosakova no 10.a klases. Pašpārvaldes dalībnieki ir šādi: Una 
Filipoviča 8.a, Monika Šovgeņuka 8.a, Evelīna Barkovska 8.a, Linda 
Vīgante 10.a, Katrīna Ļizaņeca 10.a, Sanda Šmite 10.a, Sindija Šmite 
11.a, Amanda Bernharde 11.a, Diāna Koļesova 12.a, Viviāna Soņi 12.a, 
Kevins Berlinskis 11.a, Laura Pauloviča 12.a, Artūrs Stīpnieks 11.a, 
Gvido Seļivestrovs 11.a. 

    Mēs esam ļoti aktīvi un strādāt griboši, tāpēc aicinām arī pārējos 
skolas aktīvistus nestāvēt malā un pievienoties pašpārvaldes 
darboņiem. Būsim priecīgi, ja nāksiet pie mums ar idejām, plāniem 
par kaut ko jaunu, nebijušu, lai skolas dzīvi padarītu interesantāku un 
aizraujošāku. 

Samanta Bosakova, 10.a klases skolniece 

 

ZZZIIIŅŅŅAAASSS   NNNOOO   SSSKKKOOOLLLAAASSS   PPPAAAŠŠŠPPPĀĀĀRRRVVVAAALLLDDDEEESSS   
 

  11.oktobrī mēs, 8.a un 8.b klase, braucām mācību ekskursijā 
uz Siguldas novadu. 

    Pirmā mūsu pietura bija sukāžu ražotne. Mēs nedomājām, 
ka tur mums tik ļoti patiks. Izstaigājām telpas, uzzinājām, kā taisa 
sukādes. Un cik tās ir garšīgas! Varējām pat palīdzēt un taisīt 
savus gardumus. Labākie veidotāji saņēma balvas. Darbinieki 
jokoja, ka mēs jau visu darbu esam paveikuši viņu vietā. Īpaši, 
teica, ka ņems darbā mūsu klasesbiedru Krišjāni. 

   Kad beidzām, gaidījām 8.a klasi, gājām uz kafejnīcu, uz 
atrakcijām rodeļu trasē. Drīz pēc tam devāmies uz mūsu otro 
pieturvietu-Mežakaķi. Pēc instrukcijas devāmies uz trasēm.        

    Visiem tik ļoti patika! Teica, ka tā ir labākā ekskursija, kas 
mums jebkad ir bijusi. Mājās pārbraucām vēlu, bet bija to vērts. 

Amanta Arbidāne 8.b klasē 

 

SSSIIIGGGUUULLLDDDAAASSS   PPPUUUSSSEEESSS   JJJAAAUUUKKKUUUMMMIII    
 

ŠŠŠOOOKKKOOOLLLĀĀĀDDDEEESSS   MMMUUUZZZEEEJJJĀĀĀ    “““LLLAAAIIIMMMAAA”””    
 12.oktobrī 9a klase kopā ar klases audzinātāju I.Kirkilu devās ekskursijā uz “ Laimas” šokolādes muzeju un uz dzīvnieku 

patversmi “ Ulubele”. 
     Sākām ar šokolādes smaržas degustāciju, konfektēm un, pats galvenais, ar iespēju šokolādi dzert! Tas šajā pasākumā bija 

pats labākais! Mūsu gide atļāva degustēt šokolādi no strūklakas, kā arī citus saldumus un kafijas pupiņas. 
    Uzzinājām par fabrikas “ Laima” un šokolādes tapšanas vēsturi, bija iespēja darboties radošajā darbnīcā, pagatavot šokolādi 

ar savu īpašo novēlējumu: “ Es mīlu…” uz iepakojuma. Kopīgi veidojām muzikālu video klipu, radījām fotogrāfijas ar milzu 
“Laimas” izstrādājumiem, kā arī paši gatavojām luksus šokolādes ar pildījumu pēc pašu vēlmēm, kur katrs varēja izpausties! 
Beigās vēl pārlējām pāri šokolādi! Tas viss bija ņammīgi! 

9.a klases skolēni 

EEEKKKSSSKKKUUURRRSSSIIIJJJUUU   SSSTTTĀĀĀSSSTTTIII   
 

SKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI: 
SKOLOTĀJI: DAILA SIMSONE, RUTA DĀBOLA 
SKOLĒNI: 1-12.KLAŠU SKOLĒNI 
FOTOGRĀFIJAS: RAKSTU AUTORI 
DIZAINS: LĀSMA KRASTIŅA 
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