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Skolas devīze:“Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”  
(V.Plūdonis) 

 

IENĀC SKOLĀ 
2014.gada 31.janvārī Bauskas 2.vidusskolas avīzes speciālizlaidums (Nr.6) 

 

Mana skola 

,,Skola mūs mudina būt labākiem, pieklājīgākiem, sabiedriskākiem un, protams, izglītotākiem. Par vislielāko un spožāko skolas saulīti 
uzskatām skolas direktori. Viņa vienmēr uzklausa un dod padomus. Vēlam skolai saglabāt tās skaistumu, uzņemt vēl simtiem bērnu, 
būt tikpat gaišai, paplašināties, attīstīties, pieaicināt izcilus pedagogus un pastāvēt vēl daudzus gadus.” 

6.a klase 

 

,,Mana mīļākā skolotāja ir mana klases audzinātāja Melānija 
Antonoviča. Viņa ir kā otra mamma. Otru tādu skolotāju ir 
grūti atrast. Reti kurš var uzticēties savai klases audzinātājai, 
bet, lai ko mēs būtu izdarījuši, zinām, ka to droši varam 
pastāstīt skolotājai, viņa mums palīdzēs, mēģinās atrisināt 
problēmas un vienmēr aizstāvēs.” 

Gita Sakalauska 10.b klasē 

 

,,Mana mīļākā skolotāja ir un vienmēr paliks-mana klases 
audzinātāja. Tā ir skolotāja, kura vienmēr sveicinās ar 
smaidu sejā. Pozitīva un laipna. Prieks ierasties skolā, jo 
zinu, ka satikšu savu mīļāko skolotāju.” 

Viktorija Foigta 10.b klasē 

 

,,Viena no skolotājām, kura man patīk, ir Iveta Jabločkina. Viņa 
tiešām ir laba un saprotoša skolotāja. Piemēram, ētikas stundas 
vienmēr pavadītas aktīvi runājot un smejoties. Tā ir skolotāja, 
kuras stundās nav garlaicīgi.” 

Viktorija Sergejeva 10.b klasē 

 

,,Es skolai gribētu teikt, ka tā ir mana atslēga uz nākotni, ka 
tas ir viens no manas dzīves pārbaudījumiem. Tā ir vieta, kur 
es jūtos labi. Vienmēr ir cilvēki, kas gribēs palīdzēt, 
paskaidrot un labāk iemācīt - tie ir skolotāji. Skola ir mūsu 
otrās mājas, te mēs pavadām lielu daļu savas dzīves, mācoties 
un pilnveidojot sevi.” 

Kristiāna Zemlinska 10.b klasē 

 

,,Skola ir visu mājas. Arī manas mājas. Skolā visus draudzīgi sagaida, māca un mīļi palaiž. Tieši tāda ir mana – Bauskas 
2.vidusskola. 
    Mana skola ir skaista. Tā ir liela un plaša. Tai ir skaisti kabineti, labi skolēni un lieliski skolotāji. Bet katra skola var būt vēl 
labāka. Nākotnē tā kļūs vēl labāka un skaistāka. 
    Kāpņu vietā tai būs lifti, būs baseins un peldēšanas nodarbības, katram būs jāveic tikai elektroniskie mājas darbi. Gaiteņos būs 
mīksti dīvāniņi. Tai būs vēl viens jauns korpuss, kurā būs vismodernākās klases ar jaunu un svaigu aprīkojumu, kā arī vairāk 
atbalsta sākumskolas skolotājiem. Tieši viņi mūs māca, kādam būt skolēnam. Pavadītais laiks sākumskolā nosaka, kādi būsim mēs, 
skolēni. Liels paldies visiem mūsu mīļajiem skolotājiem. 
    Mana skola ir un būs vismīļākā tagad un turpmāk. Tā vienmēr paliks mūsu atmiņā. Mūsu skola ir un vienmēr būs vislabākā.” 

Amanta Arbidāne 5.b klasē 

 

,,Kad man jautā, par ko vēlos pateikties skolai, prātā nāk acīmredzamais. Jāpasakās skolotājiem par viņu smago darbu un 
nesalaužamo gribasspēku. Skolotāji katru dienu nāk uz skolu un audzina mūs, skolēnus, dažreiz arī ne tik paklausīgus. Atceroties 
acīmredzamo, mēs nepasakāmies par mums ierastām lietām. 

Jāpasakās par to, ka mūsu skola vienmēr ir silta. Daudzi pat nepamana, bet, apciemojot citas skolas, sāku saprast cik daudz mums 
skola dod. Nekad neesmu skolu redzējis netīru. Pat, ja gadās, tad pēc dažām minūtēm tur jau ir tīrs. Apkopējas skolu tīra ar tādām 
pašām rūpēm kā savas mājas. Par to jāsaka liels paldies. 

Paldies direktorei un viņas palīgiem par to visu, ko viņi mums izcīnījuši. Brīvpusdienas saņem ar katru gadu vairāk skolēnu, arī 
autobusi aizvizina ekskursijās. 

Skola mums sniedz arī pieredzi- saziņu ar citiem cilvēkiem, darba pieredzi un vienkāršas dzīves mācības un gudrības. 
Domāju, ka 70 gadi ir tikai sākums izcilas skolas spožam mūžam.” 

Mārtiņš Pauls 10.a klasē 
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: 1.-12. klases 

Fotogrāfijas: rakstu autori 

Dizains: Lāsma Krastiņa 

http://bauskas2vidusskola.lv/parmums/skolas-avize/ 

Projektu nedēļa sākumskolā 

Šogad sākumskola ar prieku piedalījās projektu nedēļā, kas veltīta skolas jubilejai. 
Pirmajā dienā skolēni kopā ar skolotājiem izdomāja izrotāt svētkos savas skolas 
koridorus. Viņi nolēma dažādās tehnikās izgatavot skolas simbolu – pūcīti. Vienā no 
dienām bērni skolai veltīja pašu sacerētus dzejoļus. Citā dienā skolēni rakstīja 
domrakstu: „Es gribu skolai pateikt…”.  

Sākumskolas bērni apmeklēja skolas muzeju, kur iepazinās ar skolas vēsturi, simboliku, iepriekšējiem 
skolas direktoriem, skolas tradīcijām. Skolēni noskatījās arī prezentāciju par skolas vēsturi. Četras dienas 
pagāja radoši un nemanot. Mazie pirkstiņi bija izveidojuši brīnišķīgas pūcītes. Dažās klasēs bērni tikās ar 
vecākiem un vecvecākiem, kuri absolvējuši šo skolu. Skolēni noklausījās stāstījumu par tiem laikiem, kad 
viņi gāja skolā. Piektdien pa klašu grupām bērni prezentēja paveikto darbu. 
 

Prieks par padarīto bija pašiem un citiem. Iegūtas arī jaunas zināšanas un prasmes.  
Pēc šīs nedēļas skola kļuvusi vēl mīļāka, vēl tuvāka. 

Sākumskolas skolotāji 

 

Mīļajai skolai 
 
No rīta katru dienu 
Caur parku eju es. 
Tu, mana mīļā skola, 
Jau sveicienus man nes. 
 
Tik dzidri zvaniņš zvana. 
Tas klasēs bērnus sauc. 
Gan mazajiem, gan lieliem 
Te mācīties ir ļauts. 
 
Mēs, skolēni, gan čakli, 
Gan rātni gribam būt, 
Ka valstij neder sliņķi, 
To katrs no mums jūt. 

5.c klase 

 

Uz skolu 
 
Vasarā salieku grāmatas somā, 
Neesmu labā omā. 
Kāpēc brīvdienas ātri beidzās, 
Kur tās steidzās? 
  
Bet no rīta...Tavu prieku! 
Priecājos par katru nieku. 
Draugs pie vārtiem mani gaida, 
Visa pasaule man smaida. 

5.c klase 

 

Skola 
 
Skola, mana mīļā, 
Skola, mana skaistā, 
Skola-manas mājas, 
Skola-mana dzīve. 
Skola mani audzina, 
Skola mani silda, 
Skola mani priecē. 
Tā ir mana skola. 

Dāvis Rimševics 5.b klasē 

 

Skola 
 
Skolotāja pikti saka, 
Nāc nu šurp pie tāfeles, 
Uzraksti man reizrēķinu 
Un tu, bērniņ, nebaidies! 
 
Te ir tavas otrās mājas, 
Kur tev visu iemācīs. 
Lai tu būtu gudrinieciņš, 
Kas uz skolu nāk ar prieku. 
 
Un pateikšu tev vienu: 
Ja būs laba oma, 
Tad nāks laba doma. 

Diāna Semaka, 3.a klasē 

 

Skolai svētki 
 
Skola, tev būs jubileja, 
Jauki svētkus svinēsim, 
Visus cienāsim , skolu pušķosim, 
Jaukas dienas paies mums. 
 
Svētkus skaisti svinēsim, 
Bērni ļoti priecāsies, 
Ai, cik labi visiem būs! 
Jā, šai dienā jauki ies.  
                  Pāvels Seredickis 2.b klasē 

 

Skola 
 
Skola, skola, tev būs jubileja 
Krāsaina un skaista 
O! Es zinu, skaisti būs ! 
Labos darbus rādīsim 
Zināšanas apgūsim. 
                  Ralfs Milišūns 2.b klasē 

 


