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Kad Lieldienzaķis staigāt sāks,
Lieldienas būs klāt.
Raibas olas zaķis sniegs,
Visiem laimi, prieku dos!
(Dita Soldatova, 4. klase)
Novēlam visiem priecīgu, interesantu, darbīgu
pavasara brīvlaiku!
Krāsainas, raibas, jautras Lieldienas!

Karlsons (Jānis Daudzvārds), Bokas
jaunkundze (Mārtiņš Leitietis), brālītis
(Krišjānis Krūkliņš)

12. klases žetonu vakara luga
9.martā Zasas kultūras namā notika 12.klases
žetonvakars, kurā varējām vērot izrādi „Brālītis un
Karlsons, kas dzīvo uz jumta ”. Izrādes gatavošanās
process bija garš, tas ilga vairākus mēnešus. Par spīti
tam, ka divpadsmitajiem tuvojās eksāmenu laiks un
viņiem tā jau maz bija brīvā laika, viņi tomēr ziedoja
savus brīvos vakarus tam, lai taptu šī izrāde.
12. klases skolēniem šķiet, ka kārtējo reizi tika
pierādīts fakts, ka žetona mēģinājumi satuvina klases
kolektīvu. Pēc izrādes viņi saprata, cik lielu darbu viņi ir
paveikuši – neskaitāmie mēģinājumi, garie vakari un
citreiz pat negulētās naktis no uztraukuma. Vislielāko
uztraukumu radīja tas, ka gatavošanās laikā daži
saslima, līdz ar to mēģinājumi nevarēja notikt. Kopumā
mēģinājumi bija patīkami un nebija problēmu ar
attieksmi, jo visi darīja darbu ar lielu atbildības sajūtu.
Klases audzinātāja Iveta Dābola bija arī izrādes
režisore un ieguldīja milzīgu darbu tāpat kā 12.klases
skolēni.
Divpadsmitie arī priecājās par to, ka skolā atradās un
viņiem palīdzēja suflieri Eva un Laura, kuri nežēloja
savu brīvo laiku, līdz pat 22.00 sēžot mēģinājumos.
Smagais darbs attaisnojās – izrāde tika nospēlēta ļoti
labi, un visi bija apmierināti ar rezultātu.
Atliek vien cerēt, ka nākamgad varēsim vērot vēl tādu
tikpat labi sagatavotu izrādi.
Laura Aišpure, 11. klase

12. klase pēc žetonu saņemšanas
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Redaktora sleja
Sveicināti, lasītāji!
Lēnām pie mums sāk pietuvoties
pavasaris, un klāt ir pavasara
brīvdienas. Pa šo gadu ir notikušu
darbīgi pasākumi, kuri ir apkopoti
avīzītē. Visdarbīgākie pa šiem
mēnešiem bija 12. klase, viņi ir
nospēlējuši savu žetona lugu, kura,
manuprāt, un cituprāt izdevās ļoti
laba, un viss noritēja veiksmīgi.
Pirmais eksāmens 12.klasei vairs nav
aiz kalniem, tāpēc novēlu viņiem
veiksmi. Pārējiem arī ir darbiņi, kas
jānokārto līdz brīvlaika sākumam,
tieši tāpēc veltīsim laiku ne tikai
domām par brīvlaika sākumu, bet arī
par mācībām un citu, kas vēl ir
jānokārto. Visiem novēlu jauku
brīvlaiku un atpūsties no sirds.
Avīzes veidotājiem novēlu, lai
kārtīgi atpūšas un nāk atpakaļ no
brīvlaika ar svaigām idejām.
Liene Minkeviča, 11. klase
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Skatuves runas konkurss
1.februārī skolā notika skatuves runas konkurss.
1.vietu ieguva Raitis Daudzvārds (1.kl), Roberts Rāviņš (2.kl.), Iveta
Korņejeva (5.kl.), Laura Briede (9.kl.), Laura Aišpure (11.kl.).
2.vietu ieguva Baiba Briede (3.kl.), Kitija Ģeidāne (5.kl.), Eva
Strika (9.kl.), Krišjānis Krūkliņš (12.kl.).
3. vietu ieguva Megija Meļņika (4.kl.), Valērija Jākobsone (11.kl.).
Pateicības ieguva Diāna Dadeika (5.kl.), Elvīra Rudzāte (5.kl.),
Inese Korņejeva (5.kl.).
Novada konkursā piedalījās un ieguva 2.vietas: Raitim Daudzvārdam
(1.kl), Robertam Rāviņam (2.kl.), Laurai Briedei (9.kl.), Laurai
Aišpurei (11.kl.), 3.vietas: Ivetai Korņejevai (5.kl.), Baibai Briedei
(3.kl.). Paldies par piedalīšanos Megijai Meļņikai (4.kl.), Krišjānim
Krūkliņam (12.kl.)! 1.vieta Jānim Daudzvārdam un Mārtiņam
Leitietim ( 12.kl.).
Valodu MK vadītāja skolotāja Baiba Gabranova par šo konkursu: Prieks, ka skolēni vēlas piedalīties vismaz skolas mērogā, jo ne vienmēr
rodas iespēja runāt lielākas auditorijas priekšā. Tā tomēr ir iespēja
pierādīt sev savu varēšanu un, protams, nodemonstrēt savas prasmes
pārējiem skolasbiedriem.
Žēl, ka dažās klasēs skolēni „nobijās” no uzstāšanās skolasbiedru
priekšā.
Ironiski, bet daži skolēni laikam nobijās no konkurences, jo izvēlējās
pārstāvēt citu iestādi – Zasas k/namu.
Bija izvēlēti jauki dzejoļi, - gan atbilstoši skatuves runas konkursa
devīzei, gan savam vecumam un personībai. Dzejoļus skolēni runāja ar
izpratni. Varēja just, ka ir rūpīgi gatavojušies. Lielākā daļa runātāju ļoti
atbildīgi izturējās pret šo darbu, - Roberts bija sagatavojis abus darbus.
Atsaucīga un labvēlīgi noskaņota auditorija, uzmanīgi klausījās. Ļoti
kompetenta žūrija.
Paldies runātājiem un skolotājiem, kas viņus sagatavoja!
Liene Minkeviča, 11.klase

Dzimtās valodas nedēļa

2.klases skolnieces Ilgonas Pudžas
darba burtnīca

2.

Tā kā 21.februāris ir Starptautiskā dzimtās valodas diena, no 21.-28.
februārim mūsu skolā noritēja Dzimtās valodas nedēļa, kuras laikā
latviešu valodas skolotājas skolēniem piedāvāja iesaistīties dažādās
aktivitātēs.
Rokrakstu konkurss, izstāde ( piedalījās 92 skolēni). Visi skolēni
rakstīja dažādus tekstus par valodu un Latviju. Izveidota anonīma
izstāde, kurā skolēni un skolotāji balsoja ar uzlīmi par glītāko rokrakstu.
Tika izvietoti apskatei labākie pieraksti.
Glītākie rokraksti sākumskolā ir Megijai Meļņikai (4.kl.), Megijai
Bankovai (3.kl.), Viktorijai Bankovai (2.kl.). Atzinības 2.klases
skolniecēm Litai Kokinai un Ilgonai Pudžai, 1.klases skolēniem
Raitim Daudzvārdam, Kristai Rjabecei, Karolīnai Kuzmenko,
Sanijai Geižānei.
Pamatskolas posmā skolēnu vērtējumā visglītākais rokraksts ir
Anetei Beātei Puķītei ( 9.kl.), skolotāju vērtējumā – Laurai
Briedei (9.kl.).
Vidusskolas posmā visglītākais rokraksts skolēnu un skolotāju
vērtējumā ir Madarai Bērziņai (10.kl.).
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Labāko latviešu valodas un literatūras pierakstu izstāde. Piedalījās 6.klase – Megija Štālberga,
Dagnija Avotiņa, Laura Korņejeva, 7.klase – Airisa Ģeidāne, 9.klase – Eva Strika, Kristīne
Semjonova, Evija Korņejeva, 11.klase – Laura Aišpure, Valērija Jākobsone. Izstādē liekamu pierakstu
nemaz nebija tik daudz, bet, no kā mācīties, ir.
Publiskās runas konkurss ( 32 skolēni). Tēma:” Planēta Zeme – mūsu mājas". Konkurss noticis klasēs,
uz skolas konkursu izvirzīti 12 skolēni. Ar katru gadu runātāji kļūst brīvāki, drošāki.
Dzejas rakstīšana (23 skolēni no 9.,11.,12.kl.). Tēma „Pusstunda no mūžības dzejas rindās”. Atklāti daži
apslēpti talanti.
Skolēnu vērtējumā 1.vieta Krišjānim Krūkliņam (12.kl.), 2.vieta Didzim Stradiņam (12.kl.), 3.vieta
Jānim Daudzvārdam (12.kl.). Skolotāju vērtējumā – 1.vieta Laurai Aišpurei (11.kl.).

Man, lūdzu, klusumu,
Mazu brīdi apklusuša skaļuma
Starp to ikdienas steigu un nogurušiem pirkstu galiem,
Mēdz brīžiem pietrūkt tā miera.
Ļaujiet sadzirdēt domas.
Tās pašas, kas troksnī nav sadzirdamas.
Tas pārāk klusi čukst manī,
Eva un Anete apskata rokrakstus
Gan baltā ziemā, gan vēlā pavasarī.
Ir grūti ko saprast, viss tik sarežģīts.
Un es vairs nesaprotu – vai apkārt pārāk kluss,
Bet visnesaprotamākais – klusums manī,
Vai troksnis apslāpējis domas.
Kad apklust viss,
Un tad visums atkal runāt sāk,
Kas apkārt bij skaļš,
Bet manī –pelēks klusums klusē,
Jo esam katrs sava debespuse.
Laura Aišpure, 11.klase
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu! Īpaši paldies skolotājai Zintai Naglei par izstādes
izvietošanu literatūras kabinetā, novērtēšanu un balvu sarūpēšanu! Paldies skolotājai Ivetai Kliģei par
fotogrāfijām!
Avīzes redkolēģija

Valentīndiena
redkolēģija
14.februārī Zasas vidusskolā notika Valentīndienas pasākums, kuru vadīja 10.klase. Pie mums bija Avīzes
ieradusies
jauniešu
grupa „Any Face” no Jēkabpils ( attēlā), kura papildināja šo pasākumu ar skaistām dziesmām.

Jo esam katrs sava debespuse.

Lai ļautu saklausīt man sevi.
Bet tajā brīdi klusums runā manī.
Un es vairs nesaprotu – vai apkārt pārāk kluss,
.

Šajā pasākumā piedalījās pāri no 9.-12.klasei. Dalībnieki tika
sadalīti pa pāriem: Aiga Martinova un Kaspars Geidāns,
Eva Strika un Didzis Stradiņš, Laila Austruma un Dins
Ornicāns, Laura Aišpure un Aldis Korņejevs, Ieva Kokina
un Arvis Gabranovs, Evija Korņejeva un Jānis
Daudzvārds, Dagnija Krukovska un Krišjānis Krūkliņš,
Sabīne Ozoliņa un Mārtiņš Leitietis. Katram dalībniekam
11.klase
bija mājasdarbs – sagatavot Laura
kādu Aišpure,
pārsteigumu
savam
partnerim. Un to viņi visi bija izdarījuši ļoti labi. Piemēram,
visi 12.klases zēni bija paņēmuši balonus sirds formā un rozīti.
Katram bija kādas patīkamas dāvaniņas. 9.klases zēni no koka
bija izveidojuši sirdis. Meitenes bija izveidojušas sirsniņas

gan no ziediem, gan no papīra, gan arī ar gardu muti apēdamas. Bija sagatavoti desmit pārbaudījumi, piemēram, daži no
tiem – sirsniņas veidošana no pērlītēm, kāršu mešana, spēle ar gredzenu, dejošana uz papīraLaura
u.c. TāAišpure,
kā mums bija
dzīvā
11.klase
mūzika,
dejošanā
ar
dažādām
atrakcijām
bija
iesaistīti
arī
skatītāji.
Un es vairs nesaprotu – vai apkārt pārāk kluss,
Lai arī 10.klasei nebija tik viegli pasākumu sagatavot, tomēr tas izdevās un visi bijām apmierināti. Visjaukākā likās
Vai troksnis apslāpējis domas.
karaoke dziedāšana, jo tajā piedalījās visi pāri, arī skolas direktore un ārpusklases darba organizatore.
Un tad visums atkal runāt sāk,
Laura Ņikiforova 10.klase

Bet manī –pelēks klusums klusē,
Jo esam katrs sava debespuse.

Laura Aišpure, 11.klase
( Laura Aišpure, 11.kl.)
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Valentīndienas pasākuma dalībnieku pirmā deja

Evas pārbaudījums

Evijas un Jāņa izveidotā pērļu sirsniņa

Atvērto durvju diena
Uz Atvērto durvju dienu, kas notika 15.martā, pie mums ieradās ciemiņi – 9.klašu skolēni - no Dunavas, Bērzgala un Rubeņu
pamatskolas.
Pašā sākumā mēs ciemiņus mazliet iepazīstinājām ar skolu. Skolotāja Sarmīte Upeniece pastāstīja par skolas vēsturi. Gājām apskatīt
ķīmijas, angļu valodas, mūzikas, sociālo zinību klases. Interaktīvajā klasē piedāvājām noskatīties prezentāciju par skolu, kā arī
ciemiņus uzrunāja skolas direktore. Tad, kad bijām ciemiņus iepazīstinājuši ar skolu, pienākumiem un panākumiem, skolas svētkiem un
tradīcijām, devāmies uz skolas zāli, kur spēlējām dažādas spēles. Jautrā atmosfērā mēs iepazināmies tuvāk.
Ceram, ka ciemiņiem mūsu skola un klases kolektīvs patika. Ja tā – gaidīsim 1.septembrī 10.klasē!
Laura Briede, Evija Korņejeva, 9.klase

Ēnu diena
Turpinot tradīciju, arī šogad februārī bija Ēnu diena. Skolēni no visas Latvijas izvēlējās sev interesējošas profesijas pārstāvi un dienu
pavadīja, „ēnojot” šo cilvēku. Lai gan šogad tajā pašā dienā, 13.februārī, mūsu novadā sakritības dēļ bija arī volejbola sacensības
vidusskolas klašu meitenēm, tomēr 8 skolēni no Zasas vidusskolas izmantoja iespēju un uz vienu dienu kļuva par „ēnām”.
10.klases skolniece Madara Bērziņa iepazina fizioterapeita profesiju. „Bija interesanti, ka fizioterapeits dr. Ivars Porietis pastāstīja,
cik ilgi mācās, kā noris mācības. Vēl jauki bija paskatīties, kā viņš strādā ar pacientiem. Pastāstīja, kādas ir ārstēšanas metodes.”
Oskars Osmanis un Armands Ancāns apmeklēja Latvijas valsts mežus. Šie 10. klases skolēni „ēnoja” Jāzepu Šnikeru, aplūkoja
mežu teritorijas, kā mežā veido ceļus, bija arī Latvijas mežu kantorī un redzēja, kā notiek darbs birojos.
Armands Aizpurietis no 10.klases Ēnu dienā sekoja „Ošukalna” celtniecības kantora būvuzraugam. Dienas laikā tika apsekoti
vairāki objekti, kuros notika dažādi celtniecības darbi.
Ēnu dienās piedalījās arī trīs 11.klases skolnieces. Sabīne Ozoliņa devās tālā ceļā uz Valmieras pusi. Garajā ceļā uzzināja daudz
jauna par sabiedrisko attiecību speciālista ikdienā veicamajiem pienākumiem. Cilvēks, ko skolniece „ēnoja”, bija radošā Jēkabpils
novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece. „ Ēnošana” Sabīnei deva pārliecību par to, ka darbs var būt
radošs un aktīvs.
Liene Minkeviča „ēnoja” viesnīcas „Daugavkrasti” administratori Agnesi Strēlnieci. Tur viņa iepazinās ar administratora darbu un
dzīvi viesnīcā. „Daugavkrastos” bija daudz klientu, tāpēc varēja viegli izprast ikdienas rosību un darbus.
Tepat Zasā amatniecības centrā „Rūme” mākslinieci Andu Svarāni „ēnoja” 11.klases skolniece Valērija Jākobsone. Ikdienas darbs
pārsvarā ir saistīts ar datoru, tomēr Valērijai vislabāk atmiņā palikusi darba radošā puse – māla trauku veidošana, galda dizainu
veidošana un citas aktivitātes.
Kopumā – šī „ēnošana” daļai skolēnu likās noderīga, bet citiem – būtu bijusi labāka cita izvēle.
Sabīne Ozoliņa, 11.klase
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Sporta ziņas
31.janvārī 2000.g.dz. un jaunākiem zēniem mazo skolu grupā
volejbolā 1.vieta – Raivo Aleksejevs, Raivis Aišpurs,
Vadims Kuzmenko, Raivis Vasiļivs, Ilgvars Verbickis,
Jānis Gremze, Ansis Amols, Niks Butāns.
Meitenēm arī 1.vieta – Samanta Makovecka, Kitija
Ģeidāne, Inese Korņejeva, Iveta Korņejeva, Antra
Rubene, Megija Meļņika, Diāna Dadeika.
13.februārī volejbolā 1993.-96.g.dz.jaunietēm lielo skolu
grupā 5.vieta.

15.februārī „Lāses kauss” volejbolā 1997.2000.g.dz.zēniem un meitenēm. Meitenēm 3.vieta.
Komandā spēlēja Anete Beāte Puķīte, Eva Strika, Evija
Korņejeva, Kristīne Semjonova, Kadrija Minkeviča,
Aiga Martinova, Laura Korņejeva. Zēniem – 4.vieta.
20.februārī volejbolā 1996.-99.g.dz.zēniem mazo skolu
grupā 1.vieta – Sandis Gremze, Dāvis Mikus Matīss,
Arnis Kozuliņš, Kristiāns Jānis Radiņš, Mareks
Geižāns, Uģis Vasiļivs, Dins Ornicāns, Aldis
Korņejevs. Paldies tiesnesim Mārtiņam Vēverim!
28.februārī volejbolā 1996.-99.g.dz.meitenēm
mazo skolu grupā 2.vieta. 6.martā distanču
slēpošana lielo un mazo skolu grupām.
1999.-2000.g.dz.zēni - Kaspars Iesalnieks – 1.vieta.
Meitenes – Santa Stradiņa – 3.vieta.
2001.g.dz.un jaunākas meitenes – Linda Līce –
2.vieta.1997.-98.g.dz.meitenes – Evija Korņejeva –
3.vieta.Kopvērtējumā mazo skolu grupā: 1999.g.dz. un
vecāki – 3.vieta. 2000.g.dz. un jaunāki – 2.vieta.
Paldies visiem slēpotājiem par piedalīšanos sacensībās!
Paldies skolotājai Ivetai Aišpurei par informāciju!

7. klases rīkotā sporta pēcpusdiena

Dārznīcas augi
Sākot no 1. februāra, visu Latvijas skolu 1. – 6. klašu skolēni un skolotāji aicināti piedalīties Stādu Audzētāju
biedrības īstenotajā projektā – konkursā “Dārznīca”. Šī projekta ietvaros skolēni tiek mudināti pieņemt izaicinājumu
un kļūt par dārzniekiem un pētniekiem, kuri sešu mēnešu laikā pašu spēkiem var izaudzēt trīs augus, dokumentējot
visus novērojumus un pētījumus savā „Augu dienasgrāmatā”.
Mēs ieskatījāmies mūsu skolas 1. – 6.klašu dārznīcās. Visām klasēm tika iedotas trīs augu sēklas – tulpe, Kanādas
egle, palsā kastaņa.
Izrādās, ka dalība šajā projektā visām klasēm liekas interesanta un aizraujoša. Kā aug iestādītie augi?
1.klase- izaugusi tikai kastaņa, šobrīd ir trīs skaistas lapas un garums – 20 cm. Interesanti vērot, kā kļūst lielāka.
2.klase - kastaņa ilgi nedīga, izrādās – sapuvusi. Gaidām, kad izdīgs egle. Tulpe vēl aug. Rūpējamies par saviem
augiem. Cerējām, ka augs raženi, bet nekā! 4.klasei kastaņa jau paaugusies. 5.klase - Kanādas egle neizdīga, tādēļ
iesējām citu augu. Ir prieks par izaudzēto.
6.klase – tulpe ļoti labi aug. Arī kastaņa jau diezgan paaugusies. Nevar sagaidīt, kad izdīgs Kanādas egle.
6.klase – tulpe ļoti labi aug. Arī kastaņa jau diezgan paaugusies. Nevar sagaidīt, kad izdīgs Kanādas egle.

5.klases tulpe un kastaņa

3.klases ziedošā tulpe (uzziedēja 8.martā)
4.klase ar kastaņu, kas jau paaugusies

5.
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„Lasītprieka” pasākums

Zasa Mana dzimtā vieta.
Manas mājas, mīļā skola,
Kur es dzīvoju un mācos!
Vienmēr tu būsi mana un es būšu tava,
Mana Zasa!
(Teiksma Rubene, 7.kl.)
„Lasītprieks” ir literārs pasākums, kas notiek katru
gadu. To organizē Jēkabpils pilsētas un novadu
bibliotekāru MA. Tajā piedalās 5. – 7.kl.skolēni un
veic kādu neklātienes konkursa darbu.
Šogad piedalījās mūsu skolas 6.kl. meitenes Laura
Korņejeva un Dagnija Avotiņa, 7.kl. skolēni Airisa
Ģeidāne, Mareks Geižāns, Kristiāns Jānis Radiņš,
Uģis Vasiļivs, Monika Rudzāte, Signe Rusiņa, Santa
Stradiņa, Teiksma Rubene, Didzis Godļevskis, Alvis
Kazanavsks, Kaspars Iesalnieks.
Uz noslēguma pasākumu 22.martā brauks aktīvākie
klašu pārstāvji - Dagnija un Laura no 6.kl., Mareks
un Kristiāns no 7.kl.
Mēs paveicām ļoti lielu un skaistu darbu. Uztaisījām
tādu kā grāmatu par Zasu: par mūsu skaisto parku,
skolu, par Zasas vēsturi, populāriem cilvēkiem,
mākslu, kultūru, sportu, jo šī gada tēma bija „Mana
Latvija”, savs novads. Šajā grāmatā ir daudz
fotogrāfiju un rakstu par Zasu. Kad mūsu darbs būs
novērtēts, to atvedīsim un būs apskatāms skolas
bibliotēkā.
Laura Korņejeva, 6.klase
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Apsveicam janvāra, februāra un marta
jubilārus!

Lai Tev veiksme pasniedz roku,
Prieks lai vienmēr durvis ver!
Lai Tu gaišu saules staru
Katrā jaunā dienā tver.
10 gadu jubilejā sveicam
Edgaru Kuzmenko!

Laimi, kas nebeidzas,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Draugus, kuri atbalsta,
Uzvaru, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas nepamet!
15 gadu jubilejā sveicam
Emīlu Kokinu, Arni Kozuliņu, Sigitu Butāni, Sandi
Gremzi!

Sakrāj dzidras ūdens lāses
Savam laimes avotam.
Sakrāj spožas ceļa zvaigznes
Dzīves ceļam nākotnē.
18 gadu jubilejā sveicam
Lāsmu Ņikiforovu, Arvi Gabranovu!
Avīzes redkolēģija

Avīzes maija numurā informēsim par piedalīšanos
un sasniegumiem olimpiādēs, skatēs un konkursos.
Šobrīd vēlam visiem veiksmi!

Draudzīgā aicinājuma dāvinājumi Zasas
vidusskolā
Atbalstot K.Ulmaņa Draudzīgo aicinājumu, janvāra
beidzamajā nedēļā skolēni un skolotāji skolai dāvināja
noderīgas grāmatas un enciklopēdijas, arī CD un puzles
pagarinātajai dienas grupai.
PALDIES dāvinātājiem: Sandrim Upeniekam (3.kl.),
Nikam Balodim (1.kl.), skolotājai Inesei Kalniškānei,
direktorei Olitai Spēkai, skolotājai Maijai Lapiņai,
skolotājai Mairitai Strikai, Katrīnai Ģeidānei (2.kl.),
Elīnai Gironei (2.kl.), Mārcim Putnim (2.kl.), skolotājam
Jānim Kokinam, Jānim Daudzvārdam (12.kl.), skolotājai
Zintai Naglei, skolotājai Skaidrītei Boļšakai, Ditai
Soldatovai (4.kl), Rutai Kokinai (4.kl.), Lailai Austrumai
(9.kl.), Antrai Rubenei (3.kl.), Teiksmai Rubenei (7.kl.).
Pavisam kopā saņēmām 59 grāmatas
(6 mācību grāmatas, 43 dažāda satura grāmatas, 10
enciklopēdijas).
Paldies ne tikai skolēniem un skolotājiem, bet arī citiem
dāvinātājiem - Inai Sēlei, Ausmai Kalniņai!
Uzdāvinātās grāmatas un enciklopēdijas patiešām ir vērtīgas,
skaistas, interesantas un noderīgas.
Priecāsimies saņemt noderīgas grāmatas arī turpmāk.
Skolas bibliotekāre Ģertrūde Avotiņa

„Baltā Ceļa” redkolēģija:
Redaktore: Liene Minkeviča (11.kl.)
Datorsalikums: Kārlis Timpa ( JAK 2.kursa students)
Korespondenti: Dagnija Avotiņa (6.kl.), Airisa Ģeidāne
(7.kl.), Evija Korņejeva ( 9.kl.), Inese Korņejeva (5.kl.),
Laura Korņejeva (6.kl.), Kadrija Minkeviča (9.kl.), Laura
Ņikiforova (10.kl.), Dita Soldatova (4.kl.), Lauma Valērija
Ugrika (4.kl.), Sabīne Ozoliņa (11.kl.)
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa
Sūtiet mums savas pārdomas, ieteikumus, pateicības,
apsveikumus un to, ko vēlaties, lai publicējam!
Rakstiet mums uz e-pastu halle19@inbox.lv vai
draugiem.lv (Lienei Minkevičai), vai arī iesniedziet skolas
bibliotēkā!
Mūsu avīzi var lasīt Jēkabpils novada mājas lapā
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/ un Zasas
vidusskolas mājas lapā: www.zasasvidusskola.lv
Avīzes cena: Ls 0.10
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