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DIREKTORES VĀRDS 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 

2017./2018. mācību gadā mūsu skolā skolas 
gaitas uzsāks pirmklasnieki 3 klašu komplektos. 
Jau šajā mācību gadā topošie pirmklasnieki un 
viņu vecāki tiekas un savstarpēji iepazīstas viens 
ar otru un iepazīst savas klašu audzinātājas 
radošās  un jēgpilnās nodarbībās! 

22.marts – Iepazīsimies! 

29.marts – Pasaku pasaulē. 

5.aprīlis – Joku diena. 

12.aprīlis - Lieldienas. 

19.aprīlis – Pavasaris dabā. 

26.aprīlis – Kukaiņu pasaulē. 

3.maijs – Pavasara ziedi. 

10.maijs – Mana mīļā māmiņa. 

17.maijs – es pasaulē. 

24.maijs – Svētku koncerts. 

 

2017./2018.m.g. pirmo klašu audzinātājas 
Līga Jonase, Jeļena Šmite un Inga Golovčanska. 

Sveicam 2016./2017. mācību gada  

novada mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu  

un sporta sacensību uzvarētājus! 

 MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES: 

 Kristiāns Kuzimins (11.a kl.) – 1.vieta ģeogrāfijas olimpiādē 

(sag.sk. V. Rajevska) /uzaicināts uz valsts olimpiādi/ 

 Renāte Anusāne (4.a kl.) – 2. vieta matemātikas olimpiādē 

(sag.sk. I. Golovčanska) 

 Alise Lapsa (9.a kl.) – atzinība angļu valodas olimpiādē 

(sag.sk. I. Kalniņa) 

 Katrīna Nosula (4.a kl.) – atzinība matemātikas  olimpiādē 

(sag.sk. I. Golovčanska) 

 Raitis Mesmers (4.b kl.) – atzinība matemātikas  olimpiādē 

(sag.sk. J. Šmite) 

 Daniels Brencis (4.c kl.) – atzinība matemātikas  olimpiādē 

(sag.sk. L. Jonase) 

 Felicita Keita Leģe (4.c kl.) – atzinība matemātikas  olimpiādē 

(sag.sk. L. Jonase) 

 KONKURSI: 

Bauskas un Rundāles novadu vizuālās mākslas konkurss “Solis 

gleznā”, veltīts J.Rozentāla, J.Valtera un Ģ.Eliasa daiļradei:  

 Elīza Manavicka (1.a kl.) – 2.vieta (sag.sk.J.Mozgovaja) 

 Renāte Anusāne (4.a kl.) – 2.vieta (sag.sk.I.Golovčanska) 

 SPORTA SACENSĪBAS (uzvarētājus skatīt 4.lpp) 

 

Sveicam 11.a klases skolnieci Amandu Bernhardi ar iegūto 1.vietu 

Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. 

konferencē, bioloģijas sekcijā!  Paldies skolotājai Lāsmai Krastiņai! 

 

 

Sveicam mūsu skolas sākumskolas skolotāju 

Pārslu Akmeņlauku skaistajā jubilejā! 
 

Kopš 2002. gada 1. septembra mēs Pārslu saucam par mūsu skolas skolotāju. 

Skolotājas talantus novērtē ne vien skolēni un viņu vecāki, bet arī visi skolas 

darbinieki, kuri skolotāju raksturo šādi :  

Skolas direktore Vera Grigorjeva izvirzīja skolotāju Pārslu Akmeņlauku Bauskas novada pašvaldības apbalvojumam par ilggadēju, radošu un godprātīgu 
pedagoģisko darbu, personisko ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas rajona un novada attīstībā un atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju! 
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Saulainu Pūpolsvētdienu un priecīgas Lieldienas! 
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INTERVIJA AR SMAIDIŅIEM 
 

Ar Bauskas novada domes Atzinības rakstu apbalvota skolotāja Diāna Siliņa par 
radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un personīgo ieguldījumu. 
-Atceros tevi kā meiteni, kas ik nedēļas mēroja ceļu autobusā no Bārbeles uz 
Bauskas Mūzikas skolu. Lūdzu, novērtē šo laiku! Vai tas bija muzikālās karjeras 
sākums. 
-Interesanti, ka ne tu vienīgā atceries mani tieši kā mūžīgo autobusā braucēju no 
Bārbeles uz Bausku. Vijoles kaste rokās, otrās rokās skolas soma, mēnešbiļete teju 
vai zobos, un iespiesta starp daudzajiem mājās braucējiem no Bauskas ar pēdējo 
autobusu plkst.18.00 (smaida). Vispār jau tieši tā trakā braukāšana ir emocionāli 
visnomācošākās atmiņas par skolas laiku, bet tajā laikā ne es vienīgā tā darīju – ja 
ziniet manu vienaudzi, šodien jau komponisti, izcilu diriģenti, pedagoģijas doktori 
un Mūzikas akadēmijas pedagoģijas nodaļas vadītāju Lieni Batņu, tad viņa tolaik 
brauca vēl garāku ceļu – kopā ar mani līdz Bārbelei un tad vēl pusstundu līdz 
Vecumniekiem. Un no Bārbeles nāk arī mūsu skolas izcilo akordeonistu Emīla un 
Vadima skolotāja Antra Rušmane – viņa mācījās manā skolā Bārbelē un es kā 
mazākā tiku viņai uzticēta, un man tagad ir kauns atcerēties, kā es pa ceļam „vilkos” 
(mums jau vēl no skolas pusotrs kilometrs līdz autobusam bija jāiet kājām) un cik 
viņa droši vien jutās bezpalīdzīga, ko lai ar mani iesāk. Šodien Mūzikas skolas ir katrā 
novadā un neviens vairs nav tik traks, lai tā braukātu. 
Bet par muzikālās karjeras sākumu runājot, man pat liekas brīnums, ka nomācošā mūzikas skolas pieredze vēlmi muzicēt nav nokāvusi. Iedvesmotāji drīzāk 
ir bijuši mani dziedāšanas skolotāji Bārbelē – Dace Starta un ansambļa vadītāja Inga Lagzdiņa, kas bija jaunas meitenes, nupat izstudējušas. Un noteikti arī 
Vecumnieku jauniešu kora diriģents Normunds Priednieks. Tieši viņu kolektīvos gūtā korista pieredze ir uz mani atstājusi absolūtu diagnozi – koriste.  
-Kāds bija tas garais ceļš no Bārbeles līdz Bauskas 2.vidusskolai? 
-Patiesībā tas ceļš ir bijis diezgan īss – no Bauskas 1.vidusskolas uz RPIVA un, beidzot augstskolu, mani uzaicināja uz šo skolu, jo bija vajadzīgs mūzikas 
skolotājs jaunizveidotajā latviešu plūsmā. Bet paliku šeit pavisam, lielā mērā pateicoties savai 1.audzināmajai klasei un kulturoloģijas priekšmetam, kas ļāva 
man saprast, kur skolas dzīvē es varu justies kā zivs ūdenī, jo es nevaru teikt, ka jūtos veiksmīga tieši kā mūzikas skolotāja, īpaši darbā klasē ar maziem 
skolnieciņiem.  
-Izstāsti par savām studijām un iegūto izglītību. 
-Līdz mūzikas izglītībai ceļš bijis diezgan sarežģīts – pēc Bērnu mūzikas skolas beigšanas es 2 gadus neveiksmīgi mēģināju iestāties diriģentos mūzikas 
vidusskolā. Tā arī paliku bez šī vidusposma, šķita jau, ka sapnis par mūziku ir izsapņots. Bet, pabeidzot vidusskolu, nez kādēļ iestājos RPIVA uz sākumskolas 
skolotājiem, kur, uzsākot dziedāt augstskolas korī, sapratu, ka varu studēt arī mūzikas skolotāju fakultātē. Tā nu pēc gada pārstājos, un te nu es esmu. 
Pavisam nesen saņēmos arī iegūt maģistra grādu mūzikas pedagoģijā. Jāatzīst, ka prieku mācīties es atklāju tieši augstskolā, ne agrāk. Un, skatoties uz 
saviem skolniekiem, es zinu, ka varbūt vēl par agru patikt šim procesam. Un vēl – nesen, nokļūstot atkal studenta lomā, nācās no jauna atklāt, ko jūt 
skolnieks, kad saņem atzīmes, un tas izrādījās ļoti audzinoši(smaida). 
-Cik tev ir talantu? Kuri ir primārie? 
-Droši vien jāsaka, ka vislabākā es esmu vienkārši kā koriste – esmu samērā labs 1.soprāns, man vēl tagad šad tad uztic dziedāt arī solo. Nu jau 8 gadus 
dziedu mūsu novada labākajā korī „Mežotne” pie diriģentes Mārītes Jonkus un ar to lepojos. Tas man ļauj piedzīvot skaistus koncertus. Un, ja godīgi, tad 
dziedāšana korī varētu būt mans sapņu darbs.  
Šķiet, ka kaut ko saprotu arī no koru vadīšanas – mani kolektīvi nekad nav audzināti „zem pātagas” un, cerams, ka viņiem laiks skolas korī nekad neasociēsies 
ar kaut ko briesmīgu. Protams, varbūt kaut ko zaudēju no rezultātu spožuma, lai gan tai pat laikā man patīk, kā skan mani kolektīvi – tembrs, tonis – muzikāls 
un vokāli pareizs, ar skaistu un gudru repertuāru. Mani kolektīvi ir gan skolas mazais un lielais koris, gan arī pieaugušo garīgās mūzikas jauktais vokālais 
ansamblis „Adoramus”, kas ilgus gadus bija manas luterāņu draudzes kolektīvs un nu darbojas Bauskas Kultūras centra paspārnē.  
Labi jūtos arī kā kulturoloģijas skolotāja – zinu, ka esmu laba stāstniece. Un ne tikai pati daudz zinu, bet arī protu saprotami paskaidrot. Kā klases 
audzinātāja? Par to lai stāsta mani audzināmie. Šī gada 6.b ir man ļoti īpašs gadījums – man pirmo reizi ir tik mazi audzināšanā, vienmēr bijuši vidusskolēni, 
un izrādās, ka emocionālā sasaiste veidojas pavisam īpaša. Šķiet, ka man palīdz tas, ka ar pašas bērniem ir iets cauri šiem vecumposmiem.  
Un vēl esmu atklājusi, ka man ir talants rīmes rakstīt(smaida). Tas ir izrādījies skolas dzīvē ļoti noderīgs talants. Vispār par latviešu valodas prasmēm, valodas 
izjūtu varu pateikt paldies savām izcilajām latviešu valodas skolotājām – Rasmai Tenovskai Bārbelē un Birutai Cīrulei Vecumniekos. Viņas bija fantastiskas 
personības! 
-Kas tevi vairāk skumdina skolēnos, audzēkņos, kas visvairāk iepriecina  bērnos savos, citos? 
-Par tām raizēm īsti negribas čīkstēt, bet mani patiešām uztrauc dažas lietas – bērnu nespēja klausīties, būt pacietīgiem, mērķtiecīgiem, atbildīgiem, ka viņu 
„jā” nav nekāds „jā”. Ka padodas pie pirmajām grūtībām, ka necieņa un bezkaunība ir tik populāras visapkārt (arī pieaugušo vidē). Ka vairs nav prasmes 
lasīt. Atmiņa degradējas. Ziniet – tas sauklis „vairs neko nevajag zināt no galvas - visu taču var atrast” man asociējas ar Imanta Ziedoņa kādā epifānijā teikto: 
„Lēksim bedrē, lēksim bedrē - redzēs, kas mūs ārā vilks!” Ar interesi gaidu jauno kompetenču pieeju mācībās, jo tiešām izjūtu krīzi mācību rezultātos.  
Bet iepriecina – ziniet, kad esmu pa īstam laimīga? Pēc labiem koncertiem, Dziesmu svētkos ar bērniem kopā cīnoties cauri veselai problēmu jūrai – tad es 
jūtos savā vietā. Kad braucam no teātra izrādēm mājās un visiem ir brīnišķīgas emocijas. Kad ar audzināmajiem sēžam un buramies cauri matemātikas 
uzdevumiem un zīmējam figūras, un meklējam risinājumus.... Un jo vairāk man ir jādara, jo vairāk es izdaru un jūtos tajā stresā labi. Patiesībā man brīvlaiki 
sen jau vairs nepatīk. Izklausās dīvaini, vai ne? 
Par saviem pašas bērniem runājot – paldies Dievam par viņiem. Man ir 3 bērni – lielais Mārtiņš jau ir students, meita Katrīna savos 14 jau mācās Rīgā, un 
mājās mūs izklaidē mazais Krišjānis, kam vēl tikai 4 un kurš jau esot „mazliet liels”. Viņos redzu pati sevi – arī viņiem pielipusi mīlestība pret mūziku, īpaši 
dziedāšanu korī. Un Mārtiņā redzu arī savu aizraušanos ar matemātiku - man vidusskolā vismīļākais mācību priekšmets noteikti bija matemātika, īpaši 
ģeometrija. Te nu droši vien jāatgādina, ka mani vecāki abi bija matemātikas skolotāji(smaida), esmu viņiem piedzimusi Daugavpils Pedagoģijas institūtā, 
matemātiku studējot. Bet tikai neprasiet man formulu, kā jāaudzina bērni, jo to nu es tiešām nezinu – ar gadiem pārliecinos, ka no tā vispār neko nesaprotu, 
vienkārši vados no savām sajūtām.  
-Ja tev vajadzētu rakstīt domrakstu par kultūru Latvijā, ko tu slavinātu, nopeltu, par ko priecātos, par ko būtu bēdīga? 
-Esmu absolūts Latvijas cilvēks – latviete, tieši tikpat „tīrām asinīm” kā ļoti daudzi(smaida) - sajaukusies ar poļiem, krieviem, vāciešiem. Bet manu personību 
dziļi ietekmējušas latviešu grāmatas, filmas, mūzika. Tā tauta, kas zina zemes darbus, kas vakaros iet dziedāt korī, kas jokojot citē mūsu filmas (un arī 
padomju laika krievu filmas), kam prātā palikušas Ziedoņa un Vācieša dzejas rindas, kas autobusā dzied dziesmas, - tā ir manējā. Tāda tā nebūs mūžīgi, es 
to saprotu, un par to man ir mazliet žēl. Vai daudzi aizdomājas par to, ka slavenie Dziesmu svētki, ar ko mēs tā lepojamies, patiesībā ir atkarīgi no ļoti 
daudzajiem brīvprātīgajiem dziedātgribētājiem? Ja tādu vairs nebūs, tad tās lielās finanses un daudzie profesionāļi – diriģenti un režisori, un būvētāji varēs 
iet atpūsties – tas viss ir tikai zelta rāmis tai patiesajai vērtībai – kora dziedātājiem. Vai jūs saredzat cilvēkus, kas vēl pēc dažiem desmitiem gadu nevis 
nosēdēs vakaru pie datora vai telefona, bet vēlēsies vienu, divreiz nedēļā vakaros iet 2 stundas dziedāt korī, un tā 5 gadus pēc kārtas, lai sagatavotu milzīgo 
programmu Dziesmu svētku repertuāram? Man nav atbildes uz šo jautājumu... 

Diānas Siliņas atbildēs ieklausījās Ruta Dābola 
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     Lai veicinātu visu izglītības iestāžu mākslas un mājturības  pedagogu sadarbību 
un pieredzes apmaiņu, bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, 
bagātinātu kultūrvēsturisko pieredzi, veicinātu radošo spēju attīstību, iniciatīvu 
izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, Bauskas 
2. vidusskolas skolēniem skolotāju vadībā bija iespēja piedalīties novada vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Zemgales toņi un pustoņi”.  
      Visu februāri skolēni čakli strādāja un izveidoja skaistus darbus. 20. martā 
konkursa  noslēguma pasākumā BJC aicināja ierasties uz apbalvošanas pasākumu 
1.pakāpes laureātus kopā ar saviem pedagogiem. 
   Kopā izstādei bija pieteikti 12 darbi – 2 vides objekti „Etnogrāfisko zīmju 
virpulis” ( 1.pakāpe), kuru veidoja 9.b klases skolēni Niks Krots, Rolands 
Gasparens, Renārs Misjūns un Ritvars Mūrnieks skolotāja V. Grigorjeva vadībā. 
    Vides objektu „Zemgales ziedi”( 1.pakāpe) veidoja floristikas pulciņa 7.a klases 
skolnieces – Paula Jankūne, Sanija Rūta Čelambijeva, Angelīna Ļisicka un Keita 
Hmizenko skolotājas Ē. Mercs vadībā. Lietišķās mākslas kopdarbu „Zemgales toņi 
tautas tērpos” veidoja 4. b klases skolēni - Džesika Liepa, Annija Prokofjeva, 
Nikola Tione, Valērija Žuka, Ivo Vedze, Kristers Misevičus, Kristans Bērziņš 
skolotājas J. Šmites vadībā. Radīt  skaistus mākslas darbus  iedvesmoja skolotājas 
N. Matulēviča. Savos mākslas darbos,  skolēni attēloja Bauskas novada skaistākās 
vietas. Kopā bija uzgleznoti deviņi mākslas darbi, no kuriem 1.pakāpes diplomus 
ieguva 9.a klases skolniece Alise Lapsa un 11.a klases skolniece Ina Jajus; 
2.pakāpes diplomus ieguva 7. a klases skolniece Angelina Ļisicka un 11.a klases 
skolniece Inga Jajus; 3.pakāpes diplomus ieguva Annija Druseika 5.c, Kristiāna 
Jasureviča 6.b, Una Filipoviča, Elvita Brūvere 7.b un Amanta Arbidāne 8.b. 
    1.pakāpes darbi tika izvirzīti konkursam „Latvijas toņi un pustoņi’” otrai kārtai 
un aizvesti uz  Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju. 
    Šī konkursa noslēguma pasākums - izstāde V Latvijas bērnu un jauniešu 
mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi” - , notiks Bauskā 1.-2.jūnijā , kur 
arī mūsu pilsētas iedzīvotāji varēs priecāties. 

Vizuālās mākslas skolotāja N. Matulēviča 

 

PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKĀ  ERASMUS+ PROJEKTĀ 
 

VEIKSMES VILNIS 
 

Jau otro gadu Bauskas 2.vidusskola piedalās starptautiskā Erasmus+ 
projekta  Booktrailers and Videostorytelling: How to teach and learn reading 
appreciation aktivitātēs, un piedalās MEET festivālā. Projekta mērķis ir skolēnu 
lasītprasmes attīstība, veidojot grāmatu “treilerus” un videostāstus. Projekta 
ietvaros no 19. – 25.martam 6.a un 6.b klases skolnieces Nikola Smirnova un 
Nelda Strautzele un skolotājas Inga Grišule un Daila Simsone devās mācību 
brauciena uz Lielbritāniju. 

Piecas dienas strādājām un mācījāmies Widey Court Primary skolā Plimutā. 
Mācījāmies veidot intervijas, tās filmēt, ievērojot video uzņemšanas procesa, 
filmēšanas laukuma anatomijas, tehnikas, kompozīcijas un operatora darba 
paņēmienus. Mācījāmies skaņas ieraksta, audio montāžas, gaismas pielietojumu  
filmēšanā, montāžā, noformējumā.  

Nikola Smirnova stāsta:”Nedēļas laikā no 19. - 25. martam kopā ar 
skolotājām Dailu Simsoni un Ingu Grišuli pārstāvējām mūsu skolu Eiropas 
projektā ‘’Erasmus +’’ , kas notika Anglijas pilsētā, Plimutā.  Katru dienu notika 
dažādas aktivitātes vietējā Plimutas skolā. Visas nedēļas garumā katru dienu mēs 
apmeklējām klases, kur mūs jauki un pieklājīgi sagaidīja vietējie skolēni ar smaidu 
sejā un ar prieku interesējās par mums, mūsu valodu un valsti. Katru dienu mēs 
arī darbojāmies radošajās darbnīcās, lai vēlāk prezentētu visu valstu darbus. 
Katru dienu ar interesi mēs iepazinām gan pilsētu, gan dabas ainavas, kas ir ļoti 
atšķirīgas no Latvijas. Vienā no dienām  mēs braucām ekskursijā uz dabas 
rezervātu. Bija ļoti skaisti!  

Mēs arī pārstāvējām Latviju visu valstu gājienā, mums bija prieks piedalīties, jo piedalījās skolēni no Lielbritānijas, Itālijas, Spānijas, Rumānijas, 
Grieķijas. Es uzskatu, ka šis projekts ir ļoti labs, jo viņš mudina bērnu lasīšanai, filmiņu veidošanai un dod iespēju bērniem un skolotājiem iepazīties 
ar citu valstu darbiem. Es labprāt piedalītos vēl šajā projektā, un tādējādi pilnveidotu savas valodu zināšanas.” 

Nelda Strautzele stāsta:”Man ļoti patika šis brauciens uz Plimutu, lai gan ceļš bija garš, tas bija tā vērts. Es labāk iemācījos sarunāties angliski, 
kā arī redzēju daudz skaistas vietas un man bija iespēja iepazīties ar bērniem no citām valstīm, uzzināt kā viņi dzīvo un mācās . Es noteikti nākotnē 
velētos aizbraukt vēlreiz šādā projektā un iepazīties ar skolēniem no citām valstīm.”  

Piedaloties projektā vēl vairāk pārliecinājāmies, ka nedrīkst novērtēt grāmatu ietekmi uz cilvēku par zemu. Lasīšana mūsdienās pārāk bieži 
tiek aizmirsta, aizvien mazāk cilvēku lasa grāmatas. Tāpēc ir ļoti svarīgi radīt interesi par grāmatām, par grāmatu lasīšanu. Tieši grāmatu lasīšana 
veicina skolēna attīstību, paplašina redzes loku, aizkustina un iedvesmo. 

Skolotāja Daila Simsone 
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SWEDBANK SPECIĀLISTI SKOLĀ 
 

   Šis noteikti bija viens no sarežģītākajiem un vērtīgākajiem vidusskolas darbiem. Veicot šo darbu es ieguvu zināšanas un 
pieredzi, kas man noderēs turpmākajā izglītībā. Darba praktisko daļu es uzsāku agri - maijā, tieši tāpēc es iesaku visiem 
vidusskolniekiem, kuri veiks ZPD sākt to laicīgi un apdomāt par izvelētā temata aktualitāti mūsdienās, tā ir viena no svarīgākajām 
lietām uzsākot ZPD. Aizstāvēt savu darbu Zemgalē bija ļoti atbildīgs moments, jo es aizstāvēju ne tikai savu darbu, bet arī savu 
vārdu - centos parādīt sevi no labākas puses. Personīgi man vispatīkamākais šajā konferencē bija tas, ka mana darba recenzents, 
LLU lektors man personīgi izteica atzinību, tas nespēj atsvērt nevienu diplomu. Ieguvu ne tikai pirmo vietu savā sekcijā, bet  arī 
budžeta vietu LLU lauksaimniecībā vai veterinārijā, tas ir milzīgs atbalsts uzsākot savu tālāko dzīves ceļu. Noteikti visiem, kas 
rakstīs ZPD iesaku izmantot šo iespēju maksimāli, jo ieguvumi ir tiešām daudz. 

Amanda Bernharde 11.a klase 
  

 

Swedbank” praktisko mācību stundu programmas ,,Dzīvei gatavs” ietvaros 9.martā 11.klasēm notika matemātikas stunda, kuru 
vadīja īpaši pieaicināts Swedbankas speciālists. 

    Jaunieši apguva tēmu ,,Statistikas elementi”, kuras ietvaros iepazinās ar akciju un obligāciju jēdzieniem, un uz savas ādas varēja 
izjust, kā tas ir- būt bankas vērtspapīru brokerim. Izmantojot biržas ,,Nasdoq Riga” datus, kā arī savas zināšanas matemātikā un 
informātikā, skolēni veica aprēķinus, lai noskaidrotu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem un ar kādu risku tas ir 
saistīts. 

    Stundas beigās katrs varēja dalīties iespaidos un izteikt savus secinājumus, ko viņš jaunu ir uzzinājis un kā šādas stundas ļauj 
gūt priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas pielietotas. 

Kristians Kuzmins, 11.a klase 

 ZPD – TAS IR TO VĒRTS 
 

SPORTA JAUNUMI MARTĀ 
 

Bauskas novada stafetēs "Drošie un veiklie" mūsu skolas 3. - 
4.klašu komandas izcīnīja 1. un 4. vietas. Divās skolu grupās 

startēja 13 komandas. Malači! 
I komandas sastāvs: 

Niks Daniels Bosakovs - kapteinis 4.a 
Aleksis Bahvalovs 4.a 
Adrians Hildebrants 4.c 
Daniels Dāvids Brencis 
Sāra Bernharde 4.a 
Elīza Jefremova 4.b 
Kintija Eiklone 3.c 
Justīne Budrēvičus 3.c 

Zemgales reģionā dambretes sacensībās 2003. gadā un 
vēlāk dzimušajiem 

 I komandai - 1.vieta! 
Komandas sastāvs: 

Denijs Vilhelms Krauklis 5.c 
Niks Naidžels Zeltiņš 5.b 
Evelīna Gateža 5.a 
Nelda Strautzele 6.b 

http://2003.g.dz/

