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2011.gada aprīlis, maijs  

 
Šajā numurā: 

 

 Lielā Talka 

 Atvērto durvju diena 

 „Minhauzena precības” 

 Atskaites koncerts 

 Sasniegumi olimpiādēs, 

konkursos, skatēs, sportā 

 Pēdējais skolas zvans 

 9.un 12.klasei … 

 

Aktuālā intervija 

1. Kas aizvadītajā mācību gadā tev patika  

skolā  vislabāk? Kāpēc? 

2. Kāds ir tavs mīļākais vaļasprieks? 

3. Kādas ir tavas vasaras ieceres? 

Raivo Aleksejevs, 3.klase 

1.Man vislabāk patika Projektu nedēļa, jo 
tajā mēs mācījāmies daudz ko citu.  2.Mans vaļasprieks 
ir braukāt ar velosipēdu. 3.Braukšu uz Jūrmalu. 

Arnis Kozuliņš, 6.klase  

1.Ziemassvētku pasākums, jo patika 6.klases 
luga.2. Iet makšķerēt uz kādu ūdenstilpni.3. Braukt pie 
māsīcas uz izlaidumu. 

Armands Ancāns, 8.klase  

1. Ziemassvētku lugas, jo klases interesanti 
rādīja.2. Braukāt ar velosipēdu. 3. Aizbraukt uz Jūrmalu. 

Intervēja Dins Ornicāns, 7.klase 

Intervēja Dins Ornicāns, 7.klase 

 

 

 

Ceļu tu iepazīsi daudz labāk,  
ja iesi pa to,  
nekā tad, ja pētīsi  
vislabāko karti pasaulē. 
/Brauna/ 

 

 

Zasas vidusskolas avīze Nr. 2 ( 45)  

 

Mani, 12-tie! 

Vai atceraties vienu no pirmajām 

stundām, kad tikāmies 5.klasē? Kāds no jums 

tad izteica lūgumu: „Lūdzu, skolotāj, šajā 

stundā neko nelasīsim, neko nerakstīsim un 

vispār neko nedarīsim!” Pēdējais zvans šodien 

jūsu vēlēšanos beidzot ir piepildījis! Vairs Zasas 

skolā jums palicis tikai eksāmenu laiks, un tad 

lielā brīvība un īstā dzīve. Lai veicas eksāmenos! 

Lai izdodas iestāties izvēlētajā skolā vai tikt 

pieņemtam nodomātajā darbā! Kļūstot bagāti 

un slaveni, nekļūstiet iedomīgi un atcerieties 

skolu un klasesbiedrus! Nekad nenododiet 

savus draugus! Bet pats galvenais – esiet 

cilvēcīgi laimīgi! Uz tikšanos salidojumos! 

Vienmēr Jūsu audzinātāja Sarmīte 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicināti, lasītāji! 
Ar pavasara ziedu un krūmu 

krāšņumu un smaržām ir 
pienācis Pēdējais zvans 9. un 12. 

klasei un arī avīzes šī mācību 
gada noslēguma numurs. Šajā 

avīzē mēs varam atskatīties  gan 
uz jaunākajiem, gan uz gada 

spilgtākajiem notikumiem, kas 
skolas dzīvi ir padarījuši 

krāsaināku un lepnāku. Gan 
9.klase, gan 12. klase savus 

aktīvos pienākumus ir godam 
veikuši. 9.klase rīkoja atvērto 

durvju dienu, bet 12.klase rādīja 
Žetonu lugu. Novēlu veiksmi 

9.klasei un 12.klasei eksāmenos, 
bet visām citām klasēm veiksmīgi 

pabeigt atlikušo mācību gadu!  
 

BC redaktore Liene Minkeviča 
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Redaktora sleja Šis mācību gads skolas dzīvē ir bijis veiksmīgs 

 Skolas direktors Edvīns Grauzs pastāstīja, kā vērtē aizvadīto 

mācību gadu. 

 
 

  
 

Noslēgumam tuvojas mācību gads. Apkopojot tā rezultātus, 
var secināt, ka šis mācību gads ir bijis ļoti veiksmīgs mūsu skolēniem, 
skolotājiem, piedaloties mācību olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 
aktivitātēs. 

Šajā mācību gadā ir noslēdzies projekts par sporta laukuma 
renovāciju.  

Pēc  jaunākās informācijas -  maija beigās un jūnija sākumā 
tiks arī realizēts informācijas tehnoloģiju projekts, un skola tiks apgādāta 
ar jauniem datoriem. Projektu pabeigs augustā. 

Vasarā paredzami lieli internāta mājas remontdarbi. Esam 
pieteikušies energoefektivitātes paaugstināšanas projektam, ko finansēs  
no Eiropas struktūrfondiem. 

Priekšā vēl ir palicis pats svarīgākais – valsts pārbaudes darbi, 
eksāmeni. Novēlu visiem skolēniem veiksmīgi nokārtot pārbaudījumus, 
lai sekmīgi noslēgtu šo mācību gadu un ar 1.jūniju varētu baudīt vasaras 
brīvdienas! Lai pēc iespējas mazāk būtu skolēnu, kuriem ir pagarinātais 
mācību gads. Sevišķi veiksmi novēlu 9.klasei un 12.klasei, lai visi iegūtu 
dokumentu par attiecīgā izglītības posma beigšanu! 

Vasarā uzkrājiet spēkus, lai jauno mācību gadu varētu uzsākt 
tikpat radoši un vēl labāk kā iepriekš!                                               Avīzes 

redkolēģija 

 

Lielā Talka 
Šī gada 30.aprīlī Zasas vidusskolas kolektīvs piedalījās 

visas Latvijas talkā. Pavisam uz talku bija ieradušies 60 
skolēni, kuri strādāja Zasas parkā. 

Mūsu uzdevums bija sakopt Liepu aleju, estrādi un 
celiņus līdz tiltiem. Skolēni strādāja aizrautīgi, un mums 
izdevās paveikt cerēto darbu. Darbs veicās raiti un varēja 
dzirdēt jautras čalas, ķīviņu par lapu nesamo un daudz 
smieklu. 

Pēc talkas mielojāmies ar desiņām un karstu tēju. 
Pārspriedām dienas notikumus. Katrs dalībnieks saņēma 
Lielās talkas dzelteno t-kreklu. Visi kā liels tā mazs 
nofotografējās talkas krekliņos. 

Manuprāt, šis pasākums bija izdevies. Skolēni, kas 
paši piedalījās parka sakopšanas darbā, nemetīs papīrus 
un citus atkritumus, kas bojātu parka skaistumu. 

Cerams, ka nākamgad varēsim piedalīties Lielajā 
Talkā, un tā kļūs par jauku skolas tradīciju. 

Konkursā „Lielā Talka” bija jāatbild uz 10 
jautājumiem, jānofotografē objekti, kurus sakopsim, 
jāatzīmē kartē. Skolotāja Inese Kalniškāne saka lielu 
paldies darba grupai Agnesei Čūriškai, Lienei Minkevičai, 
Laurai Ņikiforovai un atbalstītājam Robertam Balodim! 
Balvā saņēmām paciņu ar 45 talkas krekliņiem, kuri tika 
čaklākajiem talkotājiem. 

 
Lāsma Ņikiforova, 9.klase 

 
 

 

 



 

  3. 

Atvērto durvju diena 

Šī gada 11.martā mūsu klase rīkoja Atvērto durvju dienu.  

Atvērto durvju dienai sākām gatavoties jau Projektu nedēļā. Mēs sataisījām ielūgumus, ko 
sūtījām uz šādām skolām: Dignājas, Bērzgala, Biržu, Asares un Dunavas skolu. Izstrādājām arī Atvērto 
durvju dienas scenāriju, pēc kura arī vadījāmies.  

Kad bijām sagaidījuši visu aicināto skolu pārstāvjus, kuru bija diezgan daudz, apmēram 
trīsdesmit cilvēki, ciemiņus iepazīstinājām ar skolu un devāmies uz skolas zāli, kur parādījām nelielu 
prezentāciju par klases un skolas dzīvi. Prezentācija par klasi tika veidota no iepriekšējo gadu 
fotogrāfijām. Stāstot par skolu, mēs rādījām dažādus attēlus no šī gada pasākumiem. 

Pēc prezentācijas mēs aicinājām ciemiņus uz iepazīšanās spēli. Spēlējot spēles, bija ļoti jautri, 
un mēs pat nepamanījām, kā paskrien laiks. 

Pēc spēlēm mēs gājām spēlēt florbolu, bija divas jauktas komandas – Žirafes un X3M. Spēle 
bija ļoti spraiga un  jautra. Pēc florbola spēles devāmies atpakaļ uz skolu uz diskotēku. Diskotēkas 
dejas mijās ar spēlēm. 

Mums pašiem patika šis pasākums. Liekas, ka arī ciemiņiem viesošanās pie mums patika, un 
cerams , ka nākamajā mācību gadā būs jauna 10.klase. 

Lāsma Ņikiforova, 9.klase  

 

 

„Lasītprieka” konkurss 
 

Jau februārī, Projektu nedēļā, 5.klases skolēni Kristiāns – Jānis Radiņš, Kaspars 
Iesalnieks, Jānis Kārkliņš, Alvis Kazanavsks, Uģis Vasiļivs, Signe Rusiņa un Teiksma 
Rubene iesaistījās konkursā „Lasītprieks”, kuru organizēja Jēkabpils pilsētas un novadu 
bibliotekāru metodiskā apvienība. Konkursā piedalījās arī 7.kl. skolniece Laura Briede. 

Vispirms bija vajadzīgas norādīto autoru grāmatas. J.Baltvilka grāmatas „Brālis 
ozols, māsa liepa”, „Sarunas par putniem”, „Stērstes sniegā”, „Susura vasara”. M.Runguļa 
grāmatas „Čiepa liepā”, „Taksis Maksis”, „Avenes”, „Frīda Frikadele”. M.Cielēnas grāmatas  
„Mākoņmeitiņa Alba”, „Mammas, tēti un citi”, „Pie mums ir brīnumlabi”, „Pasakas par 
diviem”, „Pilsētas pasakas un pasaules pasakas”. 

Man bija jāsameklē J.Baltvilka grāmatas „Brālis ozols, māsa liepa” un „Sarunas par 
putniem”, kā arī M.Runguļa grāmata „Avenes”, jo to nebija Zasas bibliotēkās. Es atvedu no 
Kalna pagasta bibliotēkas. 

Pavisam bija 12 jautājumi. Tie, pēc manām domām, nebija grūti. 
Visinteresantākie uzdevumi bija 1. ( vajadzēja tabulā sakārtot grāmatu nosaukumus un 
pierakstīt atbilstošajam autoram), 3.4 ( noskaidrot, cik un kādi koki dzīvo J.Baltvilka 
grāmatā „Sarunas par putniem”), 3.8 (kas ir M.Runguļa grāmatas „Avenes” varoņi ) un 
4.uzdevums (noskaidrot un uzrakstīt vārdu reklāma un anotācija nozīmi).  

Mēs uz A3 formāta lapām zīmējām pašu izvēlētas grāmatas reklāmu un rakstījām 
anotāciju. 

Šis pasākums noslēdzās 24.martā Jēkabpils Valsts Ģimnāzijā. Mēs komandās 
vērtējām zīmējumus, apskatījām konkursa darbu izstādi. Visi dalībnieki saņēma uzslavas 
rakstus un grāmatzīmes. 

 Man patika šis pasākums, jo varēja minēt mīklas un klausīties koncertu. 
Konkursam sagatavoties mums palīdzēja literatūras skolotāja un bibliotekāre 

Ģertrūde Avotiņa, bet Laurai – skolotāja Zinta Nagle. 
Kristiāns -Jānis Radiņš, 5.klase 
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12. klases Žetonu vakara luga 

Ar gausiem solīšiem pienāca ilgi gaidītais pavasara siltums, bet, kā zināms, arī tas nenāk viens, 
tāpēc viņš paķēra līdzi 12.klases Žetonu vakara lugu „Minhauzena precības”. 9.aprīlī tā tika rādīta Zasas 
kultūras namā. Skatītāju bija daudz, visi vēlējās redzēt slaveno Minhauzenu un skaisto Jakobīni. Ikkatrs 
juta līdzi šī pāra savstarpējām attiecībām un vēroja, kā uzplaukst mīlestība no pirmā acu skatiena. Tāpat 
skatītāji nevarēja palikt vienaldzīgi, skatoties uz brīnišķīgajiem tērpiem, kuri uz krāšņās skatuves vizuļoja 
kā raibās puķes. Viss baroka krāšņums apstaroja jebkura sirdi un radīja vēlmi dzīvot līdzi varoņiem un 
dejot tik graciozi, kā to darīja galma dāmas. 

Kad lomas jau tika sadalītas, mums bija grūti tajās iejusties, jo vajadzēja iedziļināties pašā tēlā 
un izprast, kas viņš ir un kāda nozīme tam ir lugā. Sākums vienmēr ir grūts, un tā tas bija, bet 
galarezultāts atsvēra uztraukumu un pavadīto laiku mēģinājumos. Tajos mūsu klase satuvinājās vēl 
vairāk, mēs smējāmies viens par otra kļūdām, un neviens par to neapvainojās, mēs bijām arī nenopietni, 
daudz pārteicāmies, bet tas mums visiem vēl jo vairāk paspilgtinās atmiņas par vidusskolas gadiem un to 
laiku, kad bijām kopā ne tikai mācību stundās, bet arī daudzas stundas pēc tām. Šis laiks mums tikai 
deva, un pats galvenais - mēs no sirds centāmies, un mums tas izdevās,  ar optimismu un talantiem jūsu 
acu priekšā uzbūrām baroka laikmetu. Lai šī izrāde izdotos, vislielāko darbu paveica režisors Gints 
Audzītis. Viņam ne tikai bija jāiemāca mums kustēties, runāt un iejusties, bet arī dažreiz jāpacieš mūsu 
nenopietnā attieksme, tāpēc mēs no sirds viņam pateicamies par to milzīgo darbu, ko viņš ir ieguldījis, 
nepadodoties pesimismam, turpinot iesākto. Paldies viņam arī par gaismām un par burvīgo mūziku un 
skaņām, kas izrādei piedeva vēl saldāku garšu. Tāpat mēs arī vēlamies pateikt lielu paldies visiem tiem 
cilvēkiem, kas mums palīdzēja. Īpašu paldies ir pelnījusi skolotāja Inese Kalniškāne, kura nenogurdinoši 
veidoja dekorācijas un domāja par skatuves noformējumu, tāpat arī paldies skolotājai Andai Kokinai - 
brīnišķīgo deju, kuras fonā priecēja skatītājus, autorei. Tāpat mēs pateicamies arī mūsu brīnišķīgajai 
klases audzinātājai Sarmītei Upeniecei, kura mūs saprata un, redzot mūsu nogurušās sejas, centās 
uzmundrināt un palīdzēt, cik vien varēja. Izrāde mums izdevās, un paši esam apmierināti ar paveikto, 
tāpēc lepni saņēmām savus godam nopelnītos žetonus, kurus tagad var redzēt pirkstā jebkuram no mūsu 
12.klases skolēniem. 

Edīte Vētriņa, 12.klase 
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Koncerts māmiņām 
6.maijā mūsu skolas skolēni sveica māmiņas, 

vecmāmiņas, kā arī priecēja ikvienu apmeklētāju 
Atskaites koncertā, kas bija veltīts Mātes dienai. 

Svētku koncertu ievadīja skolotājas Skaidrītes 
Boļšakas vadītais 2.-3.kl. teātris. Savukārt dziesmas 
dziedāja 3.-9.klašu koris, 5-6 gadīgo ansamblis, 1.kl., 
2.kl., 2.-3.kl. ansamblis, kā arī duets Aiga Martinova un 
Eva Strika. Visu dziedātāju vadītāja un vēl jaunas 
dziesmas, kuras pirmatskaņojumu dzirdējām koncertā,  
autore ir skolotāja Velta Ziemele. 

Uzstājās skolotājas Daigas Ģeidānes vadītie deju 
kolektīvi – 1.-3.kl., 4.-5.kl.,6.-7.kl., 9.-12.kl. deju kol. 
„Dzirnupīte”. 

Ar moderno deju ritmiem priecēja skolotājas Andas 
Kokinas vadītā 6.-9.kl.meiteņu deju grupa „Rondom”. 

Jautrību sagādāja skolotājas Ivetas Dābolas vadītais 
7.kl. skolēnu uzvedums krievu valodā. 

Patīkami pārsteidza ģitāras trio – Ieva Ģeidāne, 
Laura Aišpure, Sabīne Ozoliņa.  

Pēc koncerta notika apbalvošana un kolektīviem 
cienasts no skolas ēdnīcas pavārītēm. 

Kadrija Minkeviča, 7.klase 
 

ToDo - droša māja 

16.maijā Zasā pie 1. – 4. klašu skolēniem ar ceļojošajiem 
busiņiem ieradās kampaņas galvenais varonis drošības 
cimds ToDo un viņa komanda, atvedot sev līdzi drošāko 
mājokli pasaulē, kuru palīdzējuši iekārtot eksperti no 
Izglītības un Zinātnes ministrijas, Darba drošības un vides 
veselības institūta, AS Latvijas Gāze, AS Latvenergo, 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī 
drošības kompānijas GRIFS AG speciālisti.  

Īpaši veidotājā kampaņas ToDo drošajā mājoklī ietilpst 
virtuve, dzīvojamā istaba, garāža un pagalms, kas palīdz 
bērniem izprast dažādo drošības elementu vietu viņu 
ikdienā. Katra zona ir veidotā tā, lai bērni piedalās, 
iesaistās, ieskatās, ieklausās un atceras! Kampaņas 
ietvaros ir izstrādātas arī vadlīnijas skolotājiem un 
vecākiem, kurās ietverts precīzs visu materiālu 
raksturojums par bērnu drošību un sniegts izvērsts 
skaidrojums par materiālu pielietojumu darbā ar 
skolēniem. 

Skolēni saņēma skaistas somās ar spilgtiem bukletiem 
par drošības ievērošanu.                    Avīzes redkolēģija 
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Sasniegumi olimpiādēs, konkursos, skatēs 

 
 

Sabīne Ozoliņa, 9.kl. – 1.vieta starpnovadu olimpiādē angļu valodā 9.kl., 1.vieta reģionālajā 
olimpiādē angļu valodā 9.kl.( sagatavoja skolotāja Baiba Gabranova) 
1.vieta bioloģijas olimpiādē, piedalīšanās valsts olimpiādē ( sk. Laima Šnikere) 
Dagnija Krukovska, 10.kl. – 1.vieta ( izvirzīta uz valsts konferenci) Zemgales zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē – konkursā ( sk. Baiba Gabranova) 
Kristīne Bite, 11.kl., Agrita Sabīne Puķīte, 9.kl., Laura Briede, Kristīne Rancāne, Agnese Čūriška, 7.kl. 
– 1.vieta Zemgales reģiona lietišķās mākslas konkursā „Lietas un tēli” Bauskā ( sk. Inese Kalniškāne) 
Eva Strika, 7.kl. – 1.pakāpe daiļlasīšanas konkursā ( sk. Zinta Nagle) 
1.-3.kl. deju kolektīvam „Dzirnupīte” – 1.pakāpe ( sk. Daiga Ģeidāne) 
4.-5.kl. deju kolektīvam „Dzirnupīte” – 1.pakāpe ( sk. Daiga Ģeidāne) 
6.-7.kl. deju kolektīvam „Dzirnupīte” – 2.pakāpe ( sk. Daiga Ģeidāne) 
9.-12.kl. deju kolektīvam „Dzirnupīte” – 1.pakāpe ( sk. Daiga Ģeidāne) 
Sabīne Ozoliņa -1.vieta, Laura Aišpure -2.vieta, Jana Paģire -3.vieta starpnovadu zīmējumu konkursā 
„Pasargā sevi no AIDS” ( sk. Inese Kalniškāne)  
Agrita Sabīne Puķīte, Sabīne Ozoliņa, Ieva Kokina, Laura Aišpure, 9.klase, Sindija Geižāne, Laura 
Ņikiforova, 8.kl., Eva Strika, 7.klase, Sigita Butāne, 6.klase –  „Mūsdienu deju festivāls 2011” 1.kārta 
– 2.pakāpe ( sk. Anda Kokina) 
Eva Strika, Aiga Martinova, 7.kl. – 2.pakāpe konkursā „Balsis” ( sk. Velta Ziemele) 
Laura Aišpure, 9.kl. – 3.vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.kl. ( sk. Zinta Nagle) 
Kristiāns – Jānis Radiņš, 5.kl. – 3.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē ( sk. Anda Kokina) 
Anete Upīte, 3.kl. – 3.vieta, Kitija Ģeidāne, 3.kl.– 3.vieta kristīgās mācības olimpiādē 3.kl. ( sk. 
Ģertrūde Avotiņa) 
Laura Briede, 7.kl. – 3.vieta bioloģijas konkursā „Ieskaties dabā” ( sk. Laima Šnikere), pateicība gan 
daiļlasīšanas konkursā, gan konkursā „Lasītprieks” ( sk. Zinta Nagle) 
Krišjānis Valters, 11.kl. – atzinība novada bioloģijas olimpiādē ( sk. Laima Šnikere) 
Krišjānis Valters, 11.kl. – atzinība novada ģeogrāfijas olimpiādē ( sk. Sarmīte Upeniece) 
Līga Dimparāne, 12.kl. – atzinība gan bioloģijas olimpiādē, gan anatomijas olimpiādē ( sk. Laima 
Šnikere) 
Raivo Aleksejevs, 3.kl. – atzinība kristīgās mācības olimpiādē 3.kl. ( sk. Ģertrūde Avotiņa) 
Laura Aišpure, Agrita Sabīne Puķīte, 9.kl. – pateicība par māksliniecisko sniegumu, Eva Strika, Anete 
Puķīte, Aiga Martinova, Dins Ornicāns, 7.kl. – pateicība krievu valodas konkursā ( sk. Iveta Dābola) 
Ieva Ģeidāne, 11.kl., 1., 3., 6., 8.klases kolektīviem pateicība par piedalīšanos mākslas konkursā 
„Lietas un tēli” ( sk. Inese Kalniškāne, sk. Anda Kokina, sk. Daiga Ģeidāne) 
Guna Pērkone, 12.kl. – uzaicināta uz finālu Rīgā konkursā „Vēsture ap mums”  
( starptautisks Vācija, Igaunija, Latvija) ( sk. Mārīte Pērkone), konkursā „Latvijas armijas komandieri” 
Rīgā Finālā pateicība ( sk. Mārīte Pērkone) 
Monika Rudzāte, Uģis Vasiļivs, 5.kl., Aiga Martinova, Laura Briede, Kristīne Rancāne, Eva Strika, 
7.kl., Laura Ņikiforova, 8.kl. par piedalīšanos konkursā „Paņem līdzi pusdienas” saņēma diplomus un 
balviņas ( sk. Inese Kalniškāne) 
Linda Līce, 3.kl. – pateicība par piedalīšanos daiļlasīšanas konkursā ( sk. Daiga Ģeidāne) 
Kristiāns-Jānis Radiņš, Kaspars Iesalnieks, Uģis Vasiļivs, Signe Rusiņa, Teiksma Rubene, Alvis 
Kazanavsks , 5.kl. – uzslavas raksti par piedalīšanos konkursā „Lasītprieks” ( sk. Ģertrūde Avotiņa) 
PALDIES VISIEM SKOLĒNIEM, KAS APZINĪGI PIEDALĪJĀS OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS, BET NAV 
NOSAUKTI! PALDIES SKOLOTĀJIEM, KAS SAGATAVOJA! 

Avīzes redkolēģija 



 

7
. 

Sasniegumi sportā 
 

Spraigs un samērā veiksmīgs ir arī pavasara cēliens sportā. Par sasniegumiem mūs informēja 
sporta skolotāji  Jānis Kokins un  Edvīns Grauzs. 

5.maijā Rīgā notika kross.  
Anete Upīte (3.kl.) -  2.vieta (500 m). 
Jānis Gutbergs (12.kl.) - 3.vieta (2 km). 
Lauris Pētersons ( 12.kl.) – 4.vieta ( 2 km). 
Kristīne Bite ( 11.kl.) – 4.vieta ( 1000 m). 
Alekss Upītis ( 2.kl.) – 5.vieta ( 500 m). 
9.maijā četrcīņā ( bumbiņas mešana, 60 m, 800 m, tāllēkšana ) Sandis Gremze ( 6.kl.) izcīnīja 

3.vietu ( 227 punkti). Komandas sastāvs: Sandis Gremze, Dāvis Mikus Matīss, Arnis Kozuliņš, Kristers 
Lapiņš, Emīls Kokins. 

16.maijā notika vieglatlētikas sacensības. 
Laila Austruma (7.kl.)– 2.vieta lodes grūšanā. 
Anete Beāte Puķīte ( 7.kl.) – 2.vieta šķēpa mešanā. 
Ieva Kokina ( 9.kl.)- 3.vieta 1500 m. 
Kristīne Bite ( 11.kl.) – 2.vieta lodes grūšanā.  Kopvērtējumā – 3.vieta  
Māris Sēlis ( 11.kl.) – 2.vieta barjerskrējienā 110 m. 
Dagnija Krukovska  (10.kl.) -2.vieta 600 m, 2.vieta – 100 m. 
Jānis Vēveris ( 11.kl.) – 3.vieta augstlēkšanā. 
B grupā zviedru stafetēs izcīnīta 1.vieta. 
18.maijā notika Jēkabpils sporta skolas atklātais čempionāts vieglatlētikā C un D grupas 

sportistiem. Mūsu skolēnu panākumi: 
Sandis Gremze – 1.vieta lodes grūšanā, 2.vieta 100 m. 
Liene Austruma  ( 4.kl.)– 2.vieta – 300 m. 
Anete Upīte – 3.vieta 300 m. 
Finālskrējienā Laila Austruma skrēja 100 m, Kaspars Iesalnieks – 100 m berjerskrējienu, 

Mareks Geižāns  un Ēriks Šušarins grūda lodi. 
Sporta skolotāji pateicas skolēniem par paveikto un novēl vasarā labi atpūsties! 
Arī skolotājiem – paldies par izturību, sagatavojot skolēnus sacensībām! Skolēniem – vairāk 

treniņu, lai būtu vēl labāki rezultāti!                                                                                    Avīzes redkolēģija 
*********************************************************** 

Literārais konkurss  „Zem zilās debesu bļodas...” 
Vai zini, kas ir šī darba autore? Kāpēc tieši viņas darba fragmentu piedāvājam aizpildīt? 
 
Uzdevums. Lasi teksta fragmentu un ievieto atbilstošus vārdus!  
Klunkuru klunkuriem, pusē dzīvs zirneklis _______________ projām. 
Apkārt viņam ______________mušas, tās gavilēja: _________! Ložžņa! Odi sīca -Ssspiegs! ___________!Sīki 
mazi dundurēja: -Pērts! Pērts! Pērts! 
Zirneklis, kā jau tu zini, savu vainu ne ar ___________ acīm neredzēja un nozvērējās atriebties mušām, odiem un 
citiem ___________ 
Un par __________darīšanām vairs __________nelauzīt-lai __________, ja pats  ________.           
          Ložņa! Ložņa! Kukaiņiem, saimnieks, Ssspiegs! ________- Sīki mazi dunsīca ______________- Pērts! Pērts! 
Pērts! 
Zirneklis nu ķērās pie tīkla ________un ar laiku iemācījās noaust tik smalkus, ka nedod _________ mušai vai 
citam _________tur ieskriet - tad vairs glābiņa nekāda.  
Un skaisti arī tie tīkli ir- paskaties vien rudens ________, kad zirneklis pļavu pieaudis un visi __________rasā 
vizuļo. Acis žilbst no _________.  
Pats zirneklis arī __________, ka tā ir labāk, un citas ___________ vairs nejaucās. Lai viņa astoņas acis redzētu, 
ko __________, viņš neskraida apkārt ____________,bet auž tīklus.  
Un dzīvo labi- lai arī vidū gandrīz pušu ____________un krusts uz dibena.   
 
Šie ir „pazudušie” vārdi: griežas, saimnieka, vilkās, Ložžņa, galvu, muļķis, astoņām, briesmīgi, kukainītim, 
greznuma, tīkls, dieniņ, izput, aušanas, rītā, nosūdzēt, darīšanās, pārcirsts,  redzēdams, ssspiegs.   
     

Konkursa atbildes nodot Agnesei Čūriškai, 7.kl 
 

 

Zasas vidusskolas avīze   2011. gada aprīlis, maijs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. 

Apsveicam 
 

 
Kā varavīksne sevi veido, 
No vienas krāsas otrā ej, 
Un nesavtīgi tūkstoš veidos 
Ik mirkli rādies pasaulei! 

( A.Skalbe.) 
 
Apsveicam 4.klasi , sākumskolu beidzot! 
        

************** 
 
Lai stingri kā ozola zari 
Ir centieni tavā prātā, 
Lai tici, ka paveikt tu vari, 
Kaut darbi ir sūri un gari, 
Visu, kam gudrība krāta… 

( J.Tabūne.) 
 
Apsveicam 9. Un 12.klasi Pēdējā zvanā!  
Vēlam veiksmi ieskaitēs un eksāmenos!  
Vasarā – jautru izlaidumu! 12.klasei - veiksmīgi 
iestāties iecerētajās skolās! 9.klasei – turpināt 
mācības Zasas vidusskolā! 

„Baltā Ceļa” redkolēģija 
 

************** 

Iepriekšējās avīzes konkursa uzvarētāji 
Agija Godļevska ( 4.kl.), Mareks Čūriška ( 9.kl.), 
Kristīne Semjonova ( 7.kl.), Eva Strika ( 7.kl.) 
 

************** 

Izlaidumi 
9.klases izlaidums 11.jūnijā plkst.18.00 Zasas 
kult. n. 
12.klases izlaidums 18.jūnijā plkst.18.00 Zasas 
kult. n. 

************** 
 
Mūsu skolas avīzi var lasīt Jēkabpils novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv  

 
„Baltā Ceļa” redkolēģija: 

Galvenā redaktore: Liene Minkeviča, 9.klase 
Mākslinieciskais redaktors, datorsalicējs: Mārtiņš 
Leitietis, 10.klase 
Fotogrāfs – Māris Sēlis, 11.klase 
Apsveikumu daļa, konkursi, organizatoriskie jautājumi: 
Agnese Čūriška, 7.klase 
Korespondenti: Lāsma Ņikiforova, 9.klase, Laura 
Ņikiforova, 8.klase, Kadrija Minkeviča, 7.klase, Dins 
Ornicāns, 7.klase 
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  

Rakstiet mums: halle19@inbox.lv  
Avīzes cena: Ls 0.10  

 

 

aprīļa, maija un vasaras jubilārus! 
 
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst! 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
Kā melodijai, kura sirdī šalc! 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs 
mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tas pie tevis trauc! 
 
10 gadu jubilejā apsveicam  
Kitiju Ģeidāni, Dāvi Štālbergu! 
 
15 gadu jubilejā apsveicam 
 Edgaru  Rancānu, Līgu Godļevsku,  
Lauru Ņikiforovu, Agritu Sabīni Puķīti! 
 
18 gadu jubilejā apsveicam  
Kristīni Biti, Jāni Gabranovu, 
Māri Sēli, Uldi Zvaniņu! 
 
20 gadu jubilejā apsveicam  
Santu Jākobsoni! 

„Baltā Ceļa” redkolēģija 
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