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

    IENĀC SKOLĀ 
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.48) 
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Skolas direktore Vera Grigorjeva 

DIREKTORES VĀRDS 

Jaunais 2018. gads ir iesācies ar lieliskām ziņām visiem mūsu skolas skolēniem un visiem Bauskas novada 

iedzīvotājiem  – Bauskā 2018 .gada 23. janvārī ir svinīgi atklāts Bauskas peldbaseins! 

Aicinu ikvienu skolas izglītojamo un viņu ģimenes, skolotājus un skolas darbiniekus izmantot šo iespēju 

apgūt peldētprasmi un stiprināt savu veselību Bauskas peldbaseinā!  

Pirms baseina apmeklēšanas aicinu iepazīties ar apmeklētāju pienākumiem! 

*lappuses veidošanā izmantoti materiāli no http://www.bauska.lv/lv/novads/bauskas-novada-vestis/2018-gads  

Mūsu skolas skolēniem būs iespēja apmeklēt 

peldbaseinu pēc noteikta grafika 2018.gada februāra 

un aprīļa mēnesī otrdienās un trešdienās, sakarā ar to 

paredzētas izmaiņas stundu sarakstā! 

http://www.bauska.lv/lv/novads/bauskas-novada-vestis/2018-gads
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Jaukākās janvāra dienas 4.b klasē… 

Gan pirms 200 gadiem, gan kad es mācījos, gan pašlaik skola ir tā dēvētā Gaismas pils, to apliecināt var ikviens. Tās 
ir manas iespējas, ko gūstu, kā iemācos. Atkal divpadsmitās klases pēc dažiem mēnešiem atvadīsies no skolas. Šajās 
dienās viņu žetonvakars, kad mazliet priecīgi, saskumuši vai domīgi viņi saka paldies savai skolai. 

Sindija Šmite: ,,Šajā skolā mācos jau no 1.klases. Un, re, šogad jau 12.klases izlaidums. Ar vārdiem nav iespējams 
pateikt to, cik ļoti pateicīga esmu šai skolai un skolotājiem. Vēlos teikt paldies, ka spējāt man iemācīt, ka spējāt uzklausīt 
un atbalstīt! Sirsnīgs paldies, ka skolojāt mani! Skola, paldies tev!” 

Artūrs Stīpnieks: ,,Uz šo skolu atnācu 8.klasē. Esmu pateicīgs par lielisko un radošo klases kolektīvu un 
pretimnākošajiem skolotājiem. Ļoti jauka skola.” 

Artjoms Djadura: ,,Skola ir vieta, kur katram būtu  komfortabli dzīvot, lai skolu patiešām varētu saukt par otrām 
mājām. Lai nebūtu svarīgi-tava tautība krievs, latvietis, anglis, polis, vai kādas citas minoritātes pārstāvis. Skolā atrastos 
,,eksperti” visu izglītības vēlmju realizēšanai. Skola, no kuras negribētos atvadīties nekad.” 

R.Dābola    

 

Skola – mana Gaismas pils 
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Projektu nedēļa citāda nekā ierasts 

Projektu nedēļa Bauskas 2.vidusskolā šogad veltīta Latvijas simtgadei. Tādējādi bija īpaša gan veidojumā, gan 
tēmu dažādībā, gan mērķtiecībā. Sākumskolas projektu nedēļas tēma bija ,,Skaista mana tēvu zeme”. Katra diena 
mazākajiem audzēkņiem izvērtās citādāka. 1.klases pētāmās tēmas bija šādas: ievērojamākie cilvēki, kas dzimuši 
ziemā, svētki un tradīcijas, augi un dzīvnieki ziemā, Latvijas lepnums-tautastērps. 2.klases skolēni izvirzīja mērķi 
izpētīt Latvijas simboliku, augus, dzīvniekus un folkloru pavasarī. Par šo tēmu rakstīja radošu darbu. Savukārt 3.klases 
projekti sasaucās ar vasaru, svētkiem un tērpiem. Skolēni izstrādāja radošus darbus ,,Latvijas karte ar ziediem” un 
,,Ziedu mozaīka”. 4.klases tuvāk pievērsās rudenim un pētīja šajā gadalaikā dabas parādības, valsts svētkus, 
ievērojamu cilvēku, kas dzimuši rudenī, dzīvi. Piektdienā, noslēguma pasākumā, aktu zālē visi prezentēja savus 
projektus ,,Skaista mana tēvu zeme”.  

Pamatskolas un vidusskolas nodarbībās skolēnus sagrupēja, izveidojot jauktas grupas- 5.-6., 7.-9. un 10.-
12.klases. Arī skolotāji sadalījās pa pāriem.  

Nodarbību tematika gan liecināja par pedagogu izdomu: 
latvju rakstu zīmes, Latvijas sasniegumi astronomijā, Bauskas ģerbonis, folklora-latviešu tautas rotaļas, Morzes 
alfabēts un kuģniecība Latvijā, ekskursijas maršruts ,,Pieminekļi Bauskā”, Bauskas 2.vidusskolas sporta vēsture, 
Latvijas novadu izcilākās personības mūzikā, Latvijas sasniegumi matemātikas zinātnē 100 gados, Bauska pirms 100 
gadiem, rakstu materiāla gatavošana grāmatai ,,Mana Latvija”, rakstu amuleti Latvijai, Bauskas novada amatnieki, 
Latvijas tēls pasaulē/Latvijas imidžs, Latvijas ķīmiskās un farmaceitiskās rūpniecības attīstība, Bauska 100 gados-
ekskursijas maršruts Bauskā, Latvijas nozīmīgākie sasniegumi zinātnē mūsdienās, teātra uzvedums ,,Mana Latvija”, 
latviešu valodas krāsas, 2018.gada kalendāra veidošana ,,Izcilas personības Latvijas vēsturē, kuras devušas 
mantojumu pasaules mērogā”. 

Projektu nedēļā piedalījušies, skolēni guva plašas zināšanas, vērtīgas atziņas, sadraudzējās ar jauniešiem no 
citām klasēm. 

 

 * 5.- 12.klašu grupā radošās nodarbības plānoja un vadīja divi skolotāji kopā: 

* 5.- 12.klašu grupā skolēni projektu nedēļā darbojās jauktos klašu komplektos: 

Nodarbību “2018.gada kalendāra veidošana “Izcilas Latvijas 
personības” “ vada I.Korčevaja un S.Žuravļovs 

Nodarbību “Rakstu amuleti Latvijai” vada S.Jurčenoka un Z.Bille 

Lēcu teleskopu kopīgi veido 5. un 6. klašu skolnieki Kopīga plakāta veidošanu kopīgi plāno 7., 8. un 9. klašu skolnieki 
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SKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI: 
SKOLOTĀJI: DAILA SIMSONE, RUTA DĀBOLA 
SKOLĒNI: 1-12.KLAŠU SKOLĒNI 
FOTOGRĀFIJAS: RAKSTU AUTORI 
DIZAINS: LĀSMA KRASTIŅA 

HTTP://BAUSKAS2VIDUSSKOLA.LV/PARMUMS/SKOLAS-AVIZE/ 

Bauskas 2.vidusskola ir to 100 skolu un izglītības iestāžu vidū, kas 
apstiprināta dalībai projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Mēs 
ceram,  ka tas palīdzēs bērniem praksē saprast to, par ko viņi tik daudz 
dzirdēja, un tas radīs iespēju bērniem nodarboties ar savām rokām, ar 
savām acīm redzēt, darīt to, nevis tikai dzirdēt.  

   Tādēļ cenšamies vadīt mācību stundas, audzināšanas pasākumus, 
mācību ekskursijas tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās 
mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju mācīties 
mūža garumā. 

   2.a klasē mācās 15 talantīgi bērni. Labprāt iesaistāmies dažādās 
aktivitātēs, konkursos, labdarības akcijās. 

   Decembrī mācību stundu matemātikā,  sociālās zinībās, 
dabaszinībās un ētikā novadījām veikalā „Maxima”. Tur mācījāmies skaitīt 
naudu, pētījām cenas, mācījāmies virtuāli iepirkties. Uzzinājām par akcijas 
cenām, izpētījām daudzas iekārtas veikalā. Mācījāmies noteikt  
temperatūru gan ledusskapjos, gan veikalā. Daudz interesanta par veikala darbību uzzinājām no veikala direktores. Ekskursiju „Maximā” 
vadīja veikala darbiniece Anna Grinčuka. Ļoti patīkami bija saņemt dāvanas no veikala darbiniekiem- katram pildspalva ar „Maxima” 
logotipu. Ļoti ticam, ka dāvinātās pildspalvas nesīs mums veiksmi un labus vērtējumus.  

   Iestājoties gada tumšākajam laikam, daudziem no mums noskaņojums kļūst arvien drūmāks. Gribas izdarīt kaut ko labu, gūt tiešām 
lielu gandarījumu jeb, īsāk sakot, nodarboties ar sirds darbu!  

   Decembris ir labdarības mēnesis! Mums arī gribējās sniegt patīkamus mirkļus gan cilvēkiem, gan  dzīvniekiem. Tradicionāli 
piedalījāmies labdarības akcijā pansionātam ,,Derpele”. Arī padomājām par dzīvnieku dzīvi mežā. Visi esam dzīvnieku mīļotāji un 
vēlējāmies palīdzēt tiem. Latvija ir vienkārši ideāla vieta šādai nodarbei - mums ir tik daudz mežu! Nolēmām atnest dārzeņus un sagatavot 
Ziemassvētku dāvanas arī meža dzīvniekiem. Pie mums pievienojās arī citas sākumskolas klases, sapakojām cienastus kastēs un vecāki 
palīdzēja aizvest tās uz mežu. Domājam, ka meža dzīvnieki priecīgi un laimīgi nosvinēja Ziemassvētkus un Jauno gadu. Esam pārliecināti, 
ka patiesa mīlestība ir lielākā dāvana! 

Jeļena Mozgovaja, 2.a klases audzinātāja 
 

Dāvāsim prieku sev un citiem! 

    Decembris ir svētku gaidīšanas laiks,  kad varam tos dāvāt arī citiem. Šogad decembrī sākumklašu skolēni devās ciemos uz 
pirmskolas izglītības iestādēm „Zīlīte” un „Pasaulīte”, lai iepriecinātu mazos bērnus ar dzejoļiem, dziesmām, teātra izrādi „Vecīša 
cimdiņš”, moderno deju, tautiskām dejām un flautas skaņām. Bērni un audzinātājas priecājās par jauko koncertu, kas aizkustinā ja 
katru sirdi. 
   Lielu paldies katrai skolotājai, kas iesaistījās šī koncerta tapšanā, bet īpašu paldies Larisai Čehovičai , Vijai Vīgupai, Diānai Siliņai 
un dejošanas skolotājai Lidijai Dāvidei un skolēniem par atsaucību. 

Skolotāja Inga Golovčanska 

 

Ar dziesmām un dejam ciemos pie bērnudārzniekiem 

Dzied 1.b klases skolniece Dejo mūsu skolas tautas deju kolektīvs Mazie klausītāji bērnudārzā “Zīlīte” 


