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

    IIEENNĀĀCC  SSKKOOLLĀĀ  
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.33) 

                                    2016.gada 31. martā 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets 

4.b Ralfs Milišuns 
Izvirzīts uz 

republiku 
Pārsla Akmeņlauka 

Matemātikas olimpiāde 
„Meridian” (1.posms) 

3.b Raitis Mesmers 
Atzinība 
republikā Jeļena Šmite 

Matemātikas olimpiāde 
„Meridian” (2.posms) 

9.a Marika Čehoviča 2. Inga Grišule Angļu valoda 

10.a Kristiāns Kuzimins 3. Valentīna Rajevska Ģeogrāfija 

9.b Ērika Sudarkina A Inga Grišule Angļu valoda 

4.a Evelīna Gateža A Jeļena Mozgovaja Latviešu valoda un literatūra 

4.b Ralfs Milišuns A Pārsla Akmeņlauka Latviešu valoda un literatūra 

4.c Annija Druseika A Ina Nikolajeva Latviešu valoda un literatūra 

4.b Henrijs Kravals A Natālija Pavlova Vizuālās mākslas konkurss 

DIREKTORES VĀRDS 

AAApppsssvvveeeiiicccaaammm   ssskkkooolllēēēnnnuuusss   uuunnn   vvviiiņņņuuu   ssskkkooollloootttāāājjjuuusss,,,      kkkuuurrriii   vvveeeiiikkksssmmmīīīgggiii   
ssstttaaarrrtttēēējjjuuušššiii   nnnooovvvaaadddaaa   uuunnn   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaasss   ooollliiimmmpppiiiāāāžžžuuu   pppooosssmmmooosss!!!   

AAApppsssvvveeeiiicccaaammm   ssskkkooolllaaasss   kkkooorrriii   uuunnn   vvvoookkkāāālllooosss   aaannnsssaaammmbbbļļļuuusss      
aaarrr   vvveeeiiikkksssmmmīīīggguuu   pppiiieeedddaaalllīīīšššaaannnooosss   kkkooonnnkkkuuurrrsssooosss!!!   

 Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2016”, 1.kārta Bauskā: 

5.-9. klašu ansamblim – 1. pakāpes diploms 

1.-4. klašu meiteņu ansamblim – 2. pakāpes diploms 

Zēnu ansamblim – 2.pakāpe 

Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2016”, 2.kārta Tukumā: 

5.-9. klašu ansamblim – 2. pakāpes diploms 

Koru koncertā – skatē „Gana man greznu dziesmu”, Bauskā 

5.-12.klašu apvienotajam korim 

PALDIES skolotājai Diānai Siliņai 

 

Paldies Bauskas 2.vidusskolas komandai par piedalīšanos  
7.-8.klašu komandu konkursā dabaszinībās „Gribu zināt visu!” 

 

Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva 
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SSSkkkooolllēēēnnniii   aaapppgggūūūsssttt   eeekkkoooķķķīīīmmmiiijjjuuu   
Bauskas 2.vidusskolu un Rīgas Klasisko ģimnāziju saista 

sadarbības līgums. Mācību gada pirmajā pusē mūsu audzēkņi 
viesojās pie rīdziniekiem, kur viņi piedalījās krievu 
dzejniekam A.Puškinam veltītajā literārajā ballē.  

   11.martā ģimnāzijas audzēkņus laipni gaidīja mūsu skolā. 
Viņiem bija iespēja piedalīties ekobioloģijas un ķīmijas stundā, 
kā arī kopā ar skolas saimi svinēt jautros Masļeņicas svētkus. 

    Rakstot par ķīmijas un bioloģijas stundu, par pamatu 
izmantoju materiālu, kas ievietots laikrakstā ,,Bauskas Dzīve”. 

    Divām apņēmīgām skolotājām- ideju ,,ģeneratorei” Anitai 
Zibolai un ideju realizētājai Lāsmai Krastiņai- sadarbojoties, 
notika šī, interesantā, augsti organizētā, piepildītā mācību 
stunda. 

    Nākamajā mācību gadā skola plāno ieviest jaunu izglītības 
programmu- ,,Ekoķīmija”, t.i., ķīmija plus bioloģijas zinātnes, 
plus veselīgs dzīvesveids. 10.klases skolēni un Rīgas Klasiskās 
ģimnāzijas audzēkņi piedalījās atklātā stundā ,,Augļu 
bioloģiskā un ķīmiskā uzbūve”. Pildīja eksperimentālu darbu 
,,Augļu bioloģiskais un ķīmiskais sastāvs”. Skolēniem bija 
jānovērtē, vai alumīnija katli kaitē veselībai, jānosaka augļu 
taksonomiskā piederība valstij, augļu veidošanās un augļu 
veidi. 

    10.a klases skolniece Alīna Žuka atzīst ekoķīmiju kā 
fakultatīvu kursu: ,,Mēs eksperimentējam, izzinām lietas, 
kuras var noderēt ikdienā. Stundā iepazinām augļu bioloģiskās 
un ķīmiskās īpašības un guvām atbildi virsuzdevumam, vai 
alumīnija katli kaitē veselībai. 

    Skolotāja Lāsma Krastiņa: ,,Cenšamies ieinteresēt skolēnus 
sarežģītas lietas iepazīt ar personisko pieredzi. Tādēļ 
eksperimentējam ar bumbieriem, vīnogām. Ceram, ka šovasar 
ministrijā mācību priekšmetu ,,Ekoķīmija” akceptēs, tad, 
izmantojot mūsu pieredzi, to varēs ieviest citās skolās. Mēs to 
darām, lai paaugstinātu savas skolas konkurētspēju.” 

    Skolotājas  Anitas Zībolas vērtējums: ,,Audzēkņi iemācās 
strādāt grupās, viņi var salīdzināt eksperimentu rezultātus, 
meklēt kļūdas un atrast pareizo risinājumu.” 

Ruta Dābola   
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JJJaaauuutttrrriiieee   MMMeeettteeeņņņiii,,,   MMMaaasssļļļeeeņņņiiicccaaa   
    Meteņi, Masļeņica, Vastlāvis- tā dēvē Saulgriežu 

svētkus, ziemas aizvadīšanas rituālu. Katru gadu tos svin 

citā laikā. Mūsu skolā kultūrmijiedarbības pasākuma 

laikā kopā savijās Masļeņicas rituāli ar Meteņa 

tradīcijām, ko brīnišķīgi, augstā līmenī parādīja 

folkloras kopas ,,Lučinuška” un ,,Urdziņa” skolotāju 

Allas Latūnes, Ineses Korčevajas, Dailas Simsones 

vadībā. 

    Masļeņica- līksmi, draiskulīgi, seni slāvu svētki, 

kas ilgst nedēļu. Cilvēki priecīgi pavada apnikušo ziemu 

un sagaida ilgi gaidīto pavasari. Pankūkas- tas ir obligāts 

Masļeņicas ēdiens, kam simboliska nozīme. Apaļas, 

dzeltenas, karstas kā saule, kura kļūst aizvien spilgtāka, 

padarot dienas garākas. Parasti Masļeņicu svin nedēļu 

pirms Lielā gavēņa. Tajā laikā izklaidējas, iet viesos un 

paši sagaida ciemiņus. Salmu lelle simbolizē ziemu, kas 

jāpavada līdz nākamajam gadam. 

    Ar Meteņa dienu izbeidzas budēļos iešana. Ļaudis, 

dažādi pārģērbušies, iet no mājas uz māju, lai ar 

dziesmām un dejām veicinātu auglību, ar troksni 

aizdzītu ļaunumu. Meteņa dienas budēļus saukuši arī par 

skutelniekiem, Meteņa bērniem. Katrs nesis līdzi 

slotiņu, ar ko pēra slinkākos. Visvairāk dabūja tie puiši 

un meitas, kas nemācījās grāmatu gudrības. 

    Pasākumā 10.a klases skolēni Zane Sergejenkova, 

Kevins Marks Berlinskis klātesošos iepazīstināja ar 

slāvu tautas tradīcijām Masļeņicas nedēļas laikā, bet 

Artūrs Stīpnieks stāstīja par latviešu Meteņa tradīcijām. 

    Skolas zālē ienāk folkloras kopas ,,Lučinuška”  

dalībnieki, nesdami salmu lelli. Masļeņica Bauskas 

2.vidusskolā ir tradicionāls pasākums, kas aizkustina 

visus. Skolas saime piedalās tumsas, ziemas 

aizraidīšanā, lai pavasara saulīte atkal būtu visiem 

vēlīga. 

    Skolas kolektīvu uzrunā viesi no Rīgas Klasiskās 

ģimnāzijas un novēl gaišu pavasari, draudzību, prieku, 

gaismu, veselību. ,,Lučinuška” nodzied dziesmu ,,Mēs 

Masļeņicu sagaidām”. Un tad zālē ieveļas maskas, 

iespaidīga ragana, ar mīkstu zaru baidot slinkus 

lasītājus, liek lasīt grāmatu un pārbauda prasmes. 

Folkloras kopa ,,Urdziņa” nodzied ,,Nāc nākdamis, 

Metenīti”.  2.b klases audzinātāja Vija Vīgupa kopā ar 

audzināmo klasi dzied R.Paula dziesmu ,,Dāvāja 

Māriņa”. Lai bagāts, ražīgs būtu gads, folkloristi velk 

bluķi. ,,Lučinuškas” dziedātāji uzdod mīklas, parāda 

tradicionālas dejas, rotaļas, izgriežot ratu, ko sauc 

horovod. Emīls Upenieks visus iepriecina ar virtuozu 

akordeona spēli. Častuškas melodiju sāk Aleksandrs 

Latūns, kam piebiedrojas pārējie bērni. 5.a klases 

skolniece Diāna Semaka izpilda lirisku dziesmu. Svētki 

noslēdzas ar Masļeņicas tradīciju- lielīšanos. Direktore, 

skolotāji, viesi izpilda dziesmu ,,Atnāca Masļeņica, 

atnesa pankūkas”. 

    Nu beidzot pienācis brīdis, kad jāsadedzina salmu 

lelle, jālūdz piedošana par pāridarījumiem un jāvēro, kā 

debesīs kāpj dūmi, degot simboliskajai ziemai. Kad 

ziema-Masļeņica- aizvadīta, visi mielojas ar gardām 

pankūkām. No tik jauku sniedzēju rokām pankūkas ar 

tēju garšo lieliski. 

Ruta Dābola 
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: 1.-12. klases skolnieki 

Fotogrāfijas: rakstu autori 

Dizains: Lāsma Krastiņa 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SSSkkkooollloootttāāājjjuuu   kkkooommmaaannndddēēējjjuuummmsss   
 

Mūsu skolas skolotāji – Ilona Fiļipova, Anita Avotiņa, Inga Grišule, Kristīne Hutornaja, devās 
komandējumā  - Erasmus+ KA2 “Booktrailers and videostorytelling: how to teach and 
learnreadingappreciation”  uz Sicīliju 22.09 – 28.02.  

Komandējuma laikā bija apmācības, kā veidot grāmatu „treileri” un video stāstu stāstīšanu, kā mācīt un 
mācīties novērtēt lasīšanu.  Nedēļas garumā mācījāmies filmēt un fotografēt skolēnu veikto darbu par 
izlasītajām grāmatām, pēc tam iegūto materiālu apstrādāt un izveidot īsfilmu par redzēto. Mācījāmies strādāt 
ar moviemaker programmu. Nedēļas garumā ieguvām pieredzi un dažādas metodes, kā ieinteresēt skolēnus 
lasīt grāmatas un padarīt mācīšanas procesu vēl interesantāku, kā uzlabot skolotāju prasmes un nodrošināt 
viņus ar instrumentu, kas iedrošinātu skolēnus lasīt un mācīties radīt ko jaunu – grāmatu treileri.  

Kristīne Hutornaja 

04.03.2016.g. - Bauskas novada 
sacensības brīvajā cīņā - 1.vieta 

(ieguvām lielo kausu) 
 

11.03.2016.g. - Bauskas novada stafetes 
"Drošie un veiklie". Startējam ar 2 

komandām. 
1. kom.-3.vieta 
2.kom-4.vieta 

 
1.kom. uzaicināta uz Zemgales reģiona 

"Drošie un veiklie" 
05.04.2016.g.Bauskā. 

SSSpppooorrrtttaaa   aaakkktttuuuaaallliiitttāāāttteeesss   
 


