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Sveiciens novembrī - Latvijas patriotiskajā mēnesī!
Novembris ir mēnesis, kurā mēs atzīmēsim Latvijas svētkus - 11.novembrī
Lāčplēša dienu un 18.novembrī šajā gadā atzīmēsim Latvijas 99. gadadienu.
Aicinu ikvienu skolēnu un skolēna ģimeni, ikvienu skolotāju un skolas
darbinieku aktīvi piedalīties skolas, kā arī novada organizētajos svētku
pasākumos.
Viens no galvenajiem skolas uzdevumiem šajā mācību gadā ir aktīvs darbs
pie projekta “Kompetenču pieeja mācību satura” aprobācijas. Šajā reizē par
būtiskāko informāciju projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā “vēlos
sniegt informāciju kopā ar mūsu skolas dabaszinību un bioloģijas skolotāju
un projekta koordinatori Lāsmu Krastiņu.

„Šo pašu svētāko Tu
neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā
Dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
Ojārs Vācietis

Mācību process ir skolēna centrēts
Jaunais mācību saturs kopš 2017. gada 25.
septembra
ir
nodots
sabiedriskai
apspriešanai.
Tas
nozīmē,
ka
ar
jaunizstrādāto mācību saturu var iepazīties
kā skolēns pats, tā skolēna vecāks un jebkurš
cits
interesents
mājas
lapā
www.skola2030.lv
sadaļā
sabiedriskā
apspriešana un sniegt savus komentārus par
nepieciešamajiem uzlabojumiem un vai
nepilnībām sūtot tos e-pasta vai vēstules
veidā projekta Skola 2030 komandai.
Varbūt rodas jautājums kāpēc projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” tiek saukts arī par projektu “Skola 2030”?
Jo tieši 2030. gads ir gads, kad skolnieks, kurš nākamajā mācību gadā uzsāks mācības 1. klasē, pabeigs vidusskolas 12.klasi un mēs
varēsim novērtēt projekta patiesos augļus.
*Lapas veidošanai izmantoti projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” veidotie materiāli.

Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva un projekta koordinatore Lāsma Krastiņa
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KAD RUDENS IEKRĀSO LATVIJU
Uzsākot jauno mācību gadu, skolotāja Inga Golovčanska saņēma Izglītības un zinātņu ministrijas Atzinības rakstu
par nozīmīgu darba ieguldījumu izglītības jomā. Uzrunājot un atbildot uz maniem jautājumiem, skolotāja Inga tos
ievija romantiskā formā.
Rudens ir īpašs gadalaiks, kad daba mūs iepriecina– ar krāsu bagātību,
lapu krāsainību, brūnajiem kastaņiem, dzestrajiem rītiem, pelēko miglas
paklāju, aukstajiem vējiem un lietus mākoņiem. Vai rudens nav skaists? Acis ik
dienas priecē krāsainie pavedieni pļavās, mežos un māju pagalmos. Kaut
rudens burvība ir gaistoša un ātri beidzas, tomēr sirdi tā priecina, jo tas ir laiks,
kad bērniem atsākas skolas laiks. Es Bauskas 2.vidusskolā šogad jau sagaidīju
divdesmit septīto septembri. Katru rītu ceļos ar prieku un dodos uz darbu ar
pozitīvu noskaņojumu, jo zinu- mani skolā sagaidīs sirsnīgi, smaidoši un atvērti
skolēni, kuri mani iedvesmo mācīties un pilnveidoties gan kā cilvēkam, gan
pedagogam.
Kad manā dzīvē ienāca pirmās audzinātājas un skolotājas, es sapratu, ka
mana dzīve noteikti būs saistīta ar pedagoģiju. Šai profesijai mani iedvesmoja
mūzikas skolotāja Skaidrīte Kuķalka, kura palīdzēja pilnveidoties maniem
talantiem un sniedza atbalstu, lai varētu mācīties par skolotāju. Vidusskolas
klasēs ķīmijas pasauli palīdzēja izzināt skolotājs, kurš bija ļoti cilvēcīgs un
saprotošs, tāpēc sapņoju kļūt par ķīmijas skolotāju. Bet 90.gados Latvijā sākās
pārmaiņu laiks un liels pieprasījums pēc latviešu valodas skolotājām krievu
skolās. Tā es sāku studēt pedagoģiju un kļuvu par latviešu valodas skolotāju
krievu plūsmas skolā, tad es vēl nenojautu, cik daudz vēl nāksies mācīties.
Mana laime ir ģimene – mans vīrs, meita un dēls. Es esmu laimīga, ka varu katru dienu doties uz skolu un iedvesmot mūsu
skolēnus jauniem panākumiem. Dzīve mani ir iemācījusi nečīkstēt par grūtībām, bet visur un visā saskatīt tikai labo un pozitīvo.
Iet un darīt, un iedvesmot arī citus. Pārnākot no darba, es zinu, ka mani mājās sagaidīs mans vīrs, kurš uzklausīs un atbalstīs it
visā, klēpī ieritināsies runcis, skaļi murrājot, tas ikdienā man palīdz justies laimīgai.
Darba kolēģi mani raksturo kā atbildīgu un precīzu cilvēku, šīs īpašības jau no bērnības iemācīja mani vecāki, kuri vienmēr
mācīja jebkuru darbu darīt rūpīgi, kārtīgi un laikā. Tas uzliek lielu atbildību un reizēm atņem laiku ģimenei. Darba mīlestību un
tikumu mācu arī saviem bērniem.
Kad mācību gads aizvadīts spraigā darbā, laiks atvaļinājumam. Katru vasaru cenšos iepriecināt ģimeni ar pašadītām zeķēm,
izlasīt jaunākās grāmatas un doties ceļojumā. Ceļojot esmu sapratusi, ka man īpašu gandarījumu sniedz kalni. Par kalnu burvību
esmu priecājusies Čehijā, Krimā, Ukrainā Karpatos, Zakopanē Polijā, Austrijā, Horvātijā, Bosnijā un Hercogavīnē, Melnkalnē un
šovasar Itālijā.
Ingas Golovčanskas stāstījumu pierakstīja Ruta Dābola

RUDENS SKOLĒNU DOMRAKSTOS
„Ir sācies rudens, viens no skaistākajiem gadalaikiem Latvijā. Šis gadalaiks ir
visskaistākais no visiem. Šajā gadalaikā var novērot ļoti daudzas dabas parādības.
Vakaros saulrieti ir īpaši krāšņi un spilgti, un bieži var dzirdēt, kā lietus lāses aiz loga
līst, sitoties pret istabas logu,”
8.b klases skolniece Madara Višķere
„Bija pienācis rīts. Mazs saules stars caur logu iespīdēja man sejā kā modinātājs. Tas
lika man atvērt acis. Šodien sajūta bija savādāka. Es nevarēju saprast, kādēļ tā jūtos. Es
palūkojos pa logu, uz zemes bija dažas rudenīgi sārtas lapas. Saule tā pati, taču likās, ka
no tās spīd savādāka gaisma. Rudens...,”
8.b klases skolniece Sonora Mediņa.
„Kokos skraidīja mazs, negants vējiņš. Izgāju ārā, un sejā ieskrēja rudens vēsma. Tik
tiešām rudens jau klāt. Paveros apkārt. Kokiem jau raibu raibās kleitas – tam dzeltena,
tam zaļa, bet tam maigi iesārtojusies, ”
6.c klases skolniece Annija Druseika.
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EKSKURSIJA UZ VENTSPILI
6.oktobra agrā rītā mēs, 9.a un 9.b klase, devāmies ekskursijā
uz Ventspili. Ceļš uz šo skaisto pilsētu bija tāls, pavadījām trīs
stundas, un tieši šī kopā būšana saliedēja mūsu klases kolektīvu.
Atbraucot uz Ventspili, mūs sagaidīja tipiski piejūras laika
apstākļi- stiprs vējš, lietus. Tas gan netraucēja iepazīt pilsētas vēsturi
un tās skaistumu. Pirmā mūsu pietura bija Livonijas ordeņa pils, kur
mēs redzējām Latvijā vecāko apstrādāto instrumentu- koka ragu. Šī
pils atšķīrās no mūsu Bauskas pils. Pēc tam devāmies uz Ventspils
planetāriju, kur mēs varējām paplašināt savas zināšanas un attīstīt
savu izpratni par pasauli un Visumu. Šo laiku es pavadīju lietderīgi,
jo redzētais mani ļoti ieinteresēja. Visskaistākais un spēcīgākais
iespaids palika, kad bijām uz mola. Laiks bija vēss, ļoti vējains, bet
man tas nebija nekas. No visiem skolēniem uz molu spējām aiziet
tikai septiņi. Sapratu, ka jūra un vējš ir pārāk spēcīgi, tie var viļņus
uzmest tik augstu pret betona malām un akmeņiem.
Šī ekskursija man patika. Tā paliks atmiņā, jo atpakaļ
atbraucām saliedētāki, stiprāki. Atpakaļceļā ar draugiem diskutējām
par garīgām un morālei svarīgām tēmām. Novēlu sev un citiem vēl
piedzīvot šādus izbraucienus, paldies organizētājiem par sarūpēto
atpūtu.
Dāvis Rimševics 9.b klasē

KARJERAS DIENA
Mēs dzīvojam laikā, kad izglītošanās mūža garumā ir kļuvusi par nepieciešamību. Tāpēc karjeras iespēju izpēte, plānošana
un vadīšana ir aktuāla visiem — gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Karjeras izglītība ir ļoti svarīga, lai radītu bērnos un jauniešos interesi par to, tāpēc ir nepieciešams skolēnus iepazīstināt ar
darba pasaules daudzveidību un ar to saistītās izglītības iespējām. Mūsu pasaulē viss tik strauji mainās un attīstās, un pie jau
esošā profesiju klāsta tehniskais progress radījis jaunas. Grūtāk kļūst izvēlēties sev piemērotu un interesējošu profesiju.
Šajā mācību gadā skolā darbojas pedagogi- karjeras konsultanti, kas palīdzēs skolēniem un skolotājiem iepazīt karjeras
vadības prasmes.
Jau oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros tiek organizētas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem. 9.oktobrī pirmo un otro klašu
skolēniem tika piedāvātas ekskursijas uz Bauskas ugunsdzēsēju un glābšanas dienestu, lai iepazītos ar ugunsdzēsēju – glābēju
profesijas grūtībām un rakstura īpašībām.
Novembrī ceturto un piekto klašu skolēni tiksies ar robežsargiem, bet trešo klašu skolēnus pārsteigs zirgu trenere ar savu
stāstu par šo reto, bet interesanto profesiju.
Mācību gada garumā ir plānoti pasākumi visām klašu grupām. Ļoti ceram uz skolēnu atsaucību un pedagogu atbalstu un
sapratni.
Pedagoģe karjeras konsultante Inga Golovčanska
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KRIEVIJAS VĒSTNIEKS VIESOJAS SKOLĀ
6.oktobrī Bauskā viesojās Krievijas vēstnieks Latvijā Jevgēņijs Lukjanovs. Vizītes laikā augstais viesis iegriezās arī Bauskas
2.vidusskolā. Godam sagaidīts, vēstnieks tikās ar skolas saimi- direktori, vidusskolēniem un skolotājiem.
Lai parādītu, kā skolā noris dažādu kultūru mijiedarbība, viesi sveica skolas krievu folkloras ansamblis ,,Lučinuška”, viņi izpildīja
dziesmas krievu, ukraiņu valodā. Emīls Upenieks iepriecināja ar virtuozu skaņdarbu- akordeona solo. Romantisku, aizkustinošu
dziesmu krievu valodā izpildīja māsa ar brāli- Elānija un Kevins Berlinski. Dziesmu angļu valodā dziedāja 7.a klases skolniece
Angelīna Nazarova. Folkloras ansamblis ,,Urdziņa” viesi sveica ar latviešu tautas dziesmu ,,Skaista mana tēvu zeme”.
Vēstnieks, noklausījies koncertu, atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Piemēram, kā kļūt par vēstnieku, kādas rakstura īpašības
nepieciešamas cilvēkam, kurš ieņem šādu amatu, vai ir kāds risks vēstnieka darbā? Uz jautājumu, kādus trīs vārdus teiktu par
Latvijas kultūru, vēstnieks atbildēja, ka tās ir dainas, Rīga, Lāčplēsis plus Jūrmala.
Skolas direktore V.Grigorjeva un vēstnieks J.Lukjanovs apmainījās piemiņas veltēm- sveicieniem no Krievijas un Latvijas.
Bauskas 2.vidusskola vienmēr ir gatava uzņemt viesus draudzīgā gaisotnē, jo skolas direktore ir ļoti viesmīlīga.
Ruta Dābola

MAZO UN LIELO PEPIJU PLĀNI
10.a klases skolēni, gatavojoties ,,iesvētībām” , vērtēja dzīvi vidusskolā
un pauda savus nodomus nākotnē. Tā kā skolēni atbildēja anonīmi, tad
13 cilvēku atbildes apkopoju vienā.
-Kāds bija tavs nolūks, kad iestājies vidusskolas 10.klasē?
-Pēc vidusskolas es mācīšos augstskolā. Gribēju būt tieši 2.vidusskolas
absolvente. Nebiju pārliecināta par profesijas izvēli pēc pamatskolas, tādēļ
turpinu mācības vidusskolā. Gribu gūt jaunas zināšanas no katras mācību
stundas. Manai izvēlētajai profesijai nepieciešamas vispirms vidusskolas
zināšanas, negribēju arī tik ātri doties prom no mājām, jo tās atrodas līdzās
skolai, tad izvēlējos šo skolu.
-Kā tevi apmierina vidusskola- klasesbiedri, skolotāji, attieksme, tu pats
(pati) sev?
-Diezgan grūti, skolotāji jauni, bet satieku ar visiem. Ar klasesbiedriem
labas attiecības. Vidusskolā skolotāji neskraida pakaļ un nedzen uz
konsultācijām, tādēļ jābūt patstāvīgākai. Klasesbiedri draudzīgi, izpalīdzīgi.
Neapmierina, kā daži skolotāji pasniedz savus priekšmetus. Vidusskola,
izrādās, grūtāka , nekā es biju iedomājusies. Skolotājas ir stingrākas, tādēļ
vairāk jāmācās. Atmosfēra, skolotāji ir pozitīvi, atbalstoši, pretimnākoši.
Attieksme nopietna, jo daudz un pamatīgi jāmācās. Patīk skolotāji, kuri
māca ar interesantiem paņēmieniem. Te ir jauni skolotāji, jauns mācību
stils, būtu labi, ja skolotāji neuzdotu tik daudz mājas darbu, kas aizņem
vairākas stundas.
-Ko tu gaidi no vidusskolas?
-Man patīk tautas dejas. Gaidu atsaucīgus skolotājus. Stundas pa divām
kopā, kā tas ir arodskolās. Saistošas mācību stundas. Zināšanas, ko var
lietot reālajā dzīvē. Nodarbības, kas saistītas ar tehnoloģijām.
-Kāda ir tava kvēlākā apņemšanās?
-Sasniegt savu mērķi, būt zinošai, iegūt stipendiju, ķīmiju apgūt ļoti labi,
pārvarēt slinkumu, pabeigt vidusskolu ar teicamām sekmēm un būt
priecīgai.
-Kādi ir tavi dzīves mērķi?
-Izmācīties augstskolā par biznesa vadītāju. Būt zinošai savā profesijā,
nodibināt labu ģimeni, iekārtot vidi. Iegūt labu darbu, nodibināt laimīgu
ģimeni, apceļot pasauli. Atrast sevi dzīvē kā personību. Iegūt labu izglītību,
atvērt savu uzņēmumu un dzīvot laimīgi. Iegūt labu profesiju un apgādāt
vecākus. Vēlos iegūt labu izglītību un pārcelties uz dzīvi ārzemēs. Es gribu
kļūt par skolotāju. Mans kvēlākais dzīves mērķis mācīties par policistu.
Intervijas apkopoja Ruta Dābola
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