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Uz tikšanos  
17.mart ā 12.klases žetonu vakar ā! 

 
� Vienm ēr labāko trijniek ā… 

� Ko skol ā dara psihologs? 

�Publisk ās runas konkurss 

� Sporta zi ņas 

�Sporta p ēcpusdiena 

�Ēnu diena 

�Valent īndiena 

�Erud īts - 2012 

�Sadancis 

�Mūsu sekmes 
 

Vai zināt, kas ir somnambulisms? Varat ieskatīties svešvārdu vārdnīcā, 
bet varat to uzzināt 17.mart ā plkst. 19.00 Zasas kult ūras nam ā mūsu, 
t.i., 12.klases, žetonu vakarā. Nebaidieties, nebūs gara luga, būs tikai 
skečs divās daļās! Mēs paši to veidojām pēc A.Skaiļa (A.Vites) 
humoristiskā stāsta motīviem. Skečs sastāv no 10 ļo-o-oti īsām epizodēm, 
kas (mēs tā ceram) liks skatītājiem smaidīt. Ja atskanēs skaļi smiekli, 
neviens nebūs apvainojies. Smejieties droši! 

Nedusmojieties, ka neredzēsiet greznu izrādi – mūsu ir maz, arī iespējas 
nelielas: laika maz, visādu nodarbību daudz. Un mācīšanos arī nedrīkst 
atstāt novārtā… Taču diennaktī ir tikai 24 stundas. 

Būsim pateicīgi, ja atbalstīsiet mūs ar aplausiem un nelielu ziedojumu. 

Uz tikšanos! 

12.klases kolekt īvs 

 
 

Aktu āli 
Skolas direktors Edv īns Grauzs  pastāstīja par pašreizējām 
aktualitātēm skolas dzīvē. 
Īstenojas informatizācijas projekts. Skola saņēma 
multimediju komplektu – interaktīvo tāfeli, projektoru, 
dokumentu kameru, skolotāja datoru. Notiek telpas 
iekārtošana. 
Nobeigumam tuvojas internāta sanitāro mezglu renovācija. 
Šīs renovācijas ietvaros tiek atremontēta viena internāta 
telpa, kas ir liels ieguvums internāta mājas sakārtošanā. 
Šovasar tiek plānots skolas labā spārna 3.stāva remonts, 
kurā tiks atjaunotas trīs klašu telpas un gaitenis. 
Paldies skolotājiem un skolēniem, kuri aktīvi ņem dalību 
starpnovadu olimpiādēs! Veiksmi pārējās olimpiādēs, kas 
vēl turpinās! 

 Februāra mēnesī tiek veikts aktīvs darbs sadarbībā ar novada pamatskolām. Skolas vadības un 
skolēnu pašpārvaldes pārstāvji apmeklēja Rubenes, Dignājas, Dunavas, Bērzgala pamatskolas. Mūsu 
skolas komanda sniedza prezentāciju par skolu. 

 BC redkol ēģija 
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Redaktoru  
sleja  

Vienmēr labāko trijniekā! 

Intervija ar 12. klases skolnieku Krišj āni Valteru 

1. Cik olimpi ādēs esi piedal ījies?  K ādos m ācību priekšmetos?  

Kādi ir rezult āti?  
 

Šajā mācību gadā esmu jau paspējis  
piedalīties 4 olimpiādēs, kā arī publiskās 
runas konkursā. Olimpiādes notika 
bioloģijā, krievu un angļu valodā,  
ģeogrāfijā. Šajā gadā ar labiem  
rezultātiem nav īpaši paveicies, bet  
patīkamu pārsteigumu sagādāja iegūtā  
3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē.  
Bet kopumā visos šajos gados esmu  
piedalījies vairāk nekā 20 olimpiādēs.  
Veiksmi esmu izmēģinājis visdažādākajos 
priekšmetos – jau iepriekš nosauktajos, 
kā arī matemātikā un pat fizikā. Lielākais  
sasniegums, kādu man šajos gados  
izdevies sasniegt, ir iegūtā 2. vieta  
bioloģijas olimpiādē 8. klasē un jau iepriekš minētā 3. vieta ģeogrāfijas 
olimpiādē. 

2. Kādi ir ieguvumi, piedaloties olimpi ādēs? 
 

Kā galvenais – tā, protams, ir pieredze. Olimpiādes piedāvā augstākā 
pakāpē pārbaudīt savas zināšanas. Tas ir kā izaicinājums pārbaudīt 
savas spējas. Varu piebilst vēl tikai vienu – olimpiādes nepārbauda 
skolā iegūtās zināšanas. Olimpiādes pārbauda erudīciju, ārpus skolas 
dzirdēto, redzēto, piedzīvoto. 

3. Kāds ir tavs sekmju l īmenis skolas m ērogā? 
 

Skolas mērogā visus gadus esmu bijis viens no labākajiem, labākais. 
Pēdējos 3 gadus stabili noturos skolas labāko trijniekā. 

4. Kā tev izdodas b ūt labākajam sekm ēs? 
 

Ja godīgi – nekādas īpašās formulas šeit nav. Stundām ilgi nesēžu 
ieracies milzīgās grāmatu kaudzēs. Arī neesmu nekāds ģēnijs, kas visu 
iegaumē ar pirmo reizi. Pēc manām domām, atbilde slēpjas regulārā 
mācību procesā – mājasdarbu izpildīšanā, temata pārlasīšanā, mājās 
pārnākot. Un, protams, acis jātur vaļā arī ārpus skolas sienām – jāredz, 
kas notiek pasaulē. 

5. Kādas ir tavas intereses, aizraušan ās?  
 
Pēdējos gados esmu ‘palaidies slinkumā’ un nepiedalos nevienā no 
pulciņiem. Bet savu brīvo laiku aizpildu ar sērfošanu internetā, grāmatu 
lasīšanu, videoklipiņu montēšanu. Pamazām iemēģinu prasmes 
fotografēšanā, Photoshop lietošanā un nelielai literārai izpausmei. 

Av īzītes las ītājiem nov ēlu : neslinkojiet! Ja ‘palaidīsieties slinkumā’, 
tad tikt atpakaļ ‘uz svītras’ būs grūti. Saku to pēc savas paša pieredzes. 
Lai cik arī skola un skolotāji būtu apnikuši, lai cik arī gribētos visus 
pasūtīt 3 mājas tālāk – nepadodieties! Cīnieties, turpiniet un rezultāti 
nāks! Lēnām, bet nāks. 

BC redkol ēģija 
 

 

 

 

Sveicin āti, las ītāji! 

Rit otrais mācību pusgads, un klāt 
jau ir pavasara brīvlaiks. Šis laiks 
ir bijis darbīgs ne tikai avīzes 
veidotājiem, bet arī skolēniem. 
Šajā avīzītes numurā ir apkopoti 
gada pirmo mēnešu spilgtākie 
pasākumi, kas notikuši skolā.  

Ar nepacietību gaidām 12.klases 
žetonu vakara izrādi! Vēlam 
viņiem veiksmi! 

Novēlu jums, lasītāji, priecīgu 

pavasara brīvlaiku, un atcerieties - 
vasara vairs nav aiz kalniem, 
tāpēc veltīsim laiku ne tikai 
brīvdienām un izklaidei, bet arī 
mācībām! 

BC galvenā redaktore 
Liene Minkevi ča, 10.klase 

 
*** 

Strauji tuvojas pavasaris. Atkusnis 
un putnu dziesmas pamazām 
pārņem mūsu zemīti. 
Skolēnu sejās parādās vairāk 
smaidu, apkārt ir jūtama pavasara 
plaukstošā enerģija. 
Tuvojas brīvlaiks. Protams, mums 
katram ir darbiņi, kas jānokārto, 
pirms brīvlaiks pieklauvē pie 
durvīm. Vienam jānokārto kāda 
ieskaite, citam jāsakārto attiecības 
ar klasesbiedriem un vēl kādam 
jāpiedalās kādā olimpiādē.  
Avīzes lasītāji, es vēlu jums visiem 
veiksmi savos darbos un atpūtā!  
Priecīgu brīvlaiku! 
Atgriezīsimies skolā sveiki un  
veseli, lai veiksmīgi pabeigtu 
2.semestri un mācību gadu! 

BC redaktores vietniece 

Lāsma Ņikiforova , 10.klase 
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1. klase kopā ar audzinātāju 

 

2. klase 1. septembrī 

5. klase 1. septembrī ‘’Visi kopā’’ 

3. klase ‘’Ziemas prieki’’ 

10. klase ‘’Mūs iesvētīja’’ 

7. klase ‘’1. vieta! Kas to būtu domājis..’’ 

6. klase ‘’Gatavi cepuru demonstrēšanai’’ 

Vienkārši 11. klase 

5-6gadīgie ar draugiem 

Izgl ītības psihologa darbs 

 Katra psihologa rok ās non āk 

vistrausl ākais- cilv ēka dv ēsele. Tā 

atgādina trauslu ziedu, ko cilv ēks tur 

plaukst ās, lēnām atverot un par ādot, 

atkl ājot un uzticot... 

Vēl aizvien aktuāls ir jautājums: ko psihologs 
dara skolā? 

Bieži vien no skolas psihologa gaida ātru 
rezultātu, rīcības plānu, recepti bērna „savešanai 
kārtībā”, bet tai pat laikā ir neizpratne par to, ka 
bērnam var palīdzēt ar sarunu, uzklausot, neizsakot 
kritiskas piezīmes un vērtējumus... Jo vieniem 
psihologs ir kā sabiedrotais, otriem- padomdevējs, 
bet trešajiem- atbalsta sniedzējs. 

Netrūkst situāciju, kad bērns negrib(baidās) ar 
kādu runāt par savu problēmu(radušos situāciju), jo 
nevēlas, lai to uzzina citi. Būtu jāsaprot, ka nereti 
problēmas sakne rodama ģimenē, tāpēc atsevišķos 
gadījumos kontakts ar skolēna vecākiem (ģimeni) 
neveidosies tāds, kādu mēs vēlētos. Nav jāizvairās 
no speciālistu palīdzības. Zasas vidusskolā psihologa 
palīdzību klātienē varat saņemt katru ceturtdienu un 
nepieciešamības gadījumā atbildēšu uz Jums 
interesējošiem jautājumiem telefoniski. 

 Telefona saruna nav pati labākā 
sazināšanās forma, ja ir jārunā par bērnu problēmu, 
jo neredzot vecāku, grūti ir paredzēt viņa reakciju un 
šādas sarunas sekas. Vecākam šāda saruna var kļūt 
par iemeslu turpmāk izvairīties no kontakta ar skolu, 
tāpēc būtu vēlams, lai pirmie kontakti ar skolēna 
vecākiem notiktu mierīgā un pozitīvā gaisotnē, 
klātienē, lai abu pušu starpā izveidotos zināma 
uzticēšanās, vēlme sadarboties. 

Nav noslēpumu, ka bieži skolas vecuma bērna 
uzvedība un panākumi mainās uz labo pusi tāpēc 
vien, ka mainās viņa vecāku attieksme pret bērnu, 
pret radušos situāciju mājās, skolā. Un vecākiem ir 
iespēja pie psihologa saņemt anketu: 10 jautājumi 
sev par savu attieksmi pret bērnu, vecākiem būs 
iespēja ieraudzīt situāciju, kurā ir nokļuvis viņa bērns, 
no citas puses, iespējams ar bērna acīm. 

Mani galvenie darbības virzieni:  

• Adaptācijas programmas izstrādāšana 
darbam ar 1.klasi, 5.klasi un 10.klasi, lai 
veicinātu šo klašu skolēnu adaptāciju skolā. 

• Sociālpsiholoģiskās vides izpēte: skolas 

trauksmes līmeņa izpēte. Īpašas uzmanības 

pievēršana skolēnu dzīves pārejas vecuma 

posmiem un lūzuma momentiem.  

• Emocionālās pašsajūtas noteikšana skolā -

vai tu skolas vidē jūties droši. 

• Diagnosticējoši – koriģējošā darba veikšana 

ar skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības 

problēmas.  

• Psiholoģiska rakstura saskarsmes problēmu 

izzināšana un novēršana skolēnu starpā, 

skolēnu un skolotāju, skolēnu un vecāku 

starpā. 

• Profesionālās orientācijas darba veikšana ar 

skolēniem. Tas ir pastāvīgs un ilgstošs 

darbs, kas paredz skolēnu interešu un spēju 

noteikšanu, to attīstības veicināšanu.  

Nav noslēpumu, ka bieži skolas vecuma bērna 
uzvedība un panākumi mainās uz labo pusi tāpēc 
vien, ka mainās viņa vecāku attieksme pret 
bērnu, pret radušos situāciju mājās, skolā. Un 
vecākiem ir iespēja pie psihologa saņemt anketu: 
10 jautājumi sev par savu attieksmi pret bērnu, 
vecākiem būs iespēja ieraudzīt situāciju, kurā ir 
nokļuvis viņa bērns, no citas puses, iespējams ar 
bērna acīm. 

Mīliet savus b ērnus, sakiet vi ņiem 

vair āk labu v ārdu, uzslav ējiet, kaut vai 

par vismaz āko nieku. 

Zasas vidusskolas  

izglītības psihologs Jautr īte Grunte  

 

2012. gada janvāris-marts 
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Publisk ās runas konkurss 
Šī gada 26.janvarī mūsu skolā notika publiskās runas konkurss. Šī konkursa tēma bija "Es piedzimu 

laik ā". Par šo tēmu bija jārunā divās valodās - latviešu-krievu vai latviešu-angļu valodā. Konkurss 
norisinājās 8.-12. klašu grupā. Līdz 26.janvārim runas tika norunātas klasēs un no klases izvēlēts labākais 
runas autors skolas konkursam. 

Skolas konkursā piedalījās 8.klases skolnieces Anete Be āte Puķīte  
un Eva Strika , Sindija Geiž āne no 9.klases, Laura Aišpure  un  
Sabīne Ozoli ņa no 10.klases, 11.klases skolēni Dagnija Krukovska ,  
Krišj ānis  Krūkliņš, Mārtiņš Leitietis , 12.klases skolēni Krišj ānis  
Valters  un Ieva Ģeidāne. Gandrīz visi runātāji otru valodu bija  
izvēlējušies angļu valodu, tikai Sindija Geiž āne un  
Krišj ānis Kr ūkliņš – krievu valodu. 

Uzstāšanos vērtēja žūrija: skolotājas Inese Kalnišk āne un Ingūna  
Klauc āne, jaunieši Egija Strika un Kaspars S ēlis . 

Pēc veiksmīgās uzstāšanās skolā daudzi dalībnieki tika izvirzīti novadu  
un Jēkabpils pilsētas skolu konkursam:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolotāja Baiba Gabranova, kas bija arī vērtēšanas komisijā novadu un pilsētas konkursā, izsaka valodu 

skolotāju kopējo viedokli par šī gada konkursu. 

- Neparasti, ka jārunā divās valodās, jo tiem skolotājiem, kas attiecīgo valodu nezina, ir grūti novērtēt runas 

kopējo skanējumu, tās uzbūvi un saturu. Arī pašiem skolēniem īsti nebija skaidrs, cik lielu daļu viņu runā var 

aizņemt katra no valodām. 

Atzīstama skolēnu prasme dotās devīzes ietvaros atrast atšķirīgas tēmas. Prieks, 

ka tēmas, kuras skolēni bija izvēlējušies, ir pašiem tuvas un atklāj mūsu sabiedrības 

kopējās problēmas, piemēram, demokrātiskas valsts un nacionālās pašapziņas 

veidošanās un attīstības tendences. Skolēni bija rūpīgi gatavojušies, vienīgi dažiem 

pietrūka laika, lai runa „runātu”, jo, runu lasot, pazuda saikne ar auditoriju. Sniegtās 

atbildes uz jautājumiem pierādīja skolēnu izpratni par tematu, kā arī valodu 

prasmes. 

Paldies skolotājām Zintai Naglei , Intai Svi ķkalnei , Baibai Gabranovai , Ivetai D ābolai  par skolēnu 
sagatavošanu šim konkursam! 

Lāsma Ņikiforova , 10.klase 

 

ĪSUMĀ 

� Mūsu skolas skolēni 7.janvārī un 19.februārī apmeklēja hokeja sp ēli  
Rīgā. 

� 19.janvārī 5.kl., 6.kl. notika interesanta mācību ekskursija uz 
Jēkabpils arh īvu un Krustpils pili. 

� 1.martā Skatuves runas konkurs ā Jēkabpilī piedalījās un saņēma 
pateicību: Baiba Briede  (2.kl.), Linda L īce (4.kl.), Inese Kor ņejeva  
(4. kl.); 1.pakāpes diplomus saņēma Megija Me ļņika  (3.kl.) un Jānis 
Daudzvārds (11.kl.) 

� Dagnija Krukovska  (11.kl.), 
konkursā ieguva 3.vietu   
� Krišj ānis Valters  (12.kl.) 
� Eva Strika  (8.kl.) 
�Aiga Martinova  (8.kl.), 
 konkursā ieguva atzin ību 
 

� Sabīne Ozoli ņa (10.kl.), 
konkursā ieguva 3.vietu   
� Mārtiņš Leitietis  (11.kl.), 
konkursā ieguva 2.vietu  un 
izvirzīts  
piedalīties valsts konkursā.  
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1. klase kopā ar audzinātāju 

 

2. klase 1. septembrī 

5. klase 1. septembrī ‘’Visi kopā’’ 

3. klase ‘’Ziemas prieki’’ 

6. klase ‘’Gatavi cepuru demonstrēšanai’’ 

 

20.01. Ābeļu pamatskolā notika „L āses kauss” 
volejbol ā 1996.-99.g.dz. zēniem un meitenēm. Meitenēm – 
5.vieta, zēniem – 1.komandai – 8.vieta, 2.komandai – 7.vieta.  

25.01. Zasas vidusskolā notika Basketbols 1999.g.dz. 
un jaunākiem zēniem un meitenēm mazo skolu grupā. Mūsu 
komandai – 3.vieta. Spēlēja  

Mareks Geiž āns, Kaspars Iesalnieks, U ģis Vasi ļivs, 

Kristi āns – Jānis Radi ņš, Valdis Anc āns, Mārtiņš 

 Vēveris, Ēriks Šušarins, Airisa Ģeidāne.   

01.02. Jēkabpils 3.vidusskolā notika Volejbols 1992.-
95.g.dz. jaunietēm lielo skolu grupā. Mūsu komandai – 
5.vieta. 

 

 

SPORTA ZIŅAS 
 
   Šī gada pirmie m ēneši aizrit ējuši, p ārsvar ā piedaloties volejbola sacens ībās. 

          13.01. Ābeļu pamatskolā notika „L āses kauss” volejbol ā 1992.-95.g.dz. jaunietēm un jauniešiem.  

   Jaunietēm – 4.vieta, jauniešiem – 5.vieta. 

 

08.02. Zasas vidusskolā notika Volejbols 1992.-95.g.dz. jauniešiem lielo skolu grupā. Mūsu komandai - 
3.vieta.  Spēlēja Māris S ēlis, J ānis V ēveris, Uldis Zvani ņš, Jānis Daudzv ārds, M ārtiņš Leitietis, Krišj ānis 
Krūkliņš, Pēteris Eigims, Didzis Stradi ņš. 

Zēni, kas mācās Viesītes sporta skolā, 14.- 15.janvārī spēlēja Latvijas jaunatnes volejbola čempionātā. Ar 
rezultātu 2:0 uzvarējām Rīgas II un III volejbola komandas, bet zaudējām Talsu un Jelgavas komandām ar rezultātu 
1:2. Spēlēja Arnis Kozuli ņš, Ģirts Ranc āns, Kaspars Iesalnieks, U ģis Vasi ļivs, Mareks Geiž āns. 

16.02. Ābeļu pamatskolā notika Volejbols 1995.-98.g.dz. zēniem mazo skolu grupā. Piedalījās 10 komandas. 
Mūsu komandai – 5.vieta. 

23.02. Ābeļu pamatskolā notika Volejbols 1995.-98.g.dz. meitenēm mazo skolu grupā. Piedalījās 5 komandas. 
Mūsu skolas komandai - 3.vieta . Spēlēja Anete Be āte Puķīte, Laila Austruma, Evija Kor ņejeva, Eva Strika, 
Laura Ņikiforova, Kristi āna Pētersone, Lelde Vecmukt āne. 

29.02. Zasā notika Volejbols 1999.g.dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm mazo skolu grupā. Mūsu skolas 
komandai – 1.vieta. Spēlēja Kaspars Iesalnieks, Mareks Geiž āns, Uģis Vasi ļivs, Kristi āns – Jānis Radi ņš, 
Mārtiņš Vēveris, Ansis Amols, Alvis Kazanausks, Ēriks Šušarins.  

06.03. Ābeļos notika distan ču sl ēpošana mazo un lielo skolu grupām. Mazo skolu grupā 1999.g.dz. un jaunāki 
kopvērtējumā izcīnīja 1.vietu . Lindai L īcei – 1.vieta , Nikam But ānam – 2.vieta . 1996.–98.g.dz. ieguva 3.vietu  
kopvērtējumā. Evijai Kor ņejevai – 2.vieta  (pietrūka 1 sekundes līdz uzvarai), Santai Stradi ņai – 2.vieta . 1.-3.vietu 
ieguvēji saņēma medaļas un diplomus. 

Apsveicam ar sasniegumiem! Paldies sporta skolotājiem par ieguldīto darbu! Veiksmi nākamajās sacensībās! 

Paldies skolotājam Jānim Kokinam  par sniegto informāciju! 

BC redkol ēģija 

 

Spēlējot 

 

Mūsu jauniešiem 3. vieta! 
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Sporta p ēcpusdiena s ākumskolai 
19.janvārī 7.klases skolēni aicināja visus 5-6-gadīgos un 1.-4.klašu skolēnus uz Sporta pēcpusdienu 

skolas sporta zālē, kas tika organizēta par godu sporta zāles atklāšanas 7.gadadienai. Pirms pasākuma, 
protams, norisinājās aktīvs sagatavošanās darbs, lai padarītu šo pasākumu mazajiem interesantu un 
aizraujošu.  
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arī lēca uz lecambumbām. Visgrūtākais izrādījās uzdevums ar tenisa bumbiņu pārnešanu no viena konusa 
uz otru, jo tas bija jādara, izlaižot vienu konusu un tad atkal skrienot atpakaļ, lai paņemtu nolikto bumbiņu un 
pārnestu tālāk. Pašiem mazākajiem visvairāk patika lēkšana uz lecambumbām, lai gan arī visus pārējos 
stafešu elementus viņi izpildīja ļoti atbildīgi un aizrautīgi. Uzdevumu pareizai izpildei cītīgi sekoja 7.klases 
zēni, kuri arī nodemonstrēja, kas jādara katrā no stafetēm, savukārt rezultātus pierakstīja 7.klases meitenes. 
Žūrijas darbā palīdzēja arī skolotāja Inese un abi sporta skolotāji. Apkopojot visās stafetēs uzrādītos 
rezultātus (dažas no tām tika izpildītas divas reizes), visveikl ākā izrādījās Diānas komanda (29 punkti),  
otraj ā viet ā bija Lindas komanda (20 punkti), un ļoti cieši viena otrai sekoja Janas komanda (16 punkti)  
un Kitijas komanda (15 punkti).  

Pēc stafetēm katras klases labākie vingrotāji sacentās vingrošanā, visu sapulcējušos acu priekšā 
izpildot dažādus vingrošanas elementus: kūleņus uz priekšu un atpakaļ, svecīti, tiltiņu u.c. Visi demonstrēja 
lielisku vingrošanas prasmi un nenobijās no lielā skatītāju skaita. Katru demonstrāciju pavadīja klātesošo 
aplausi. Noslēgumā par labākajām vingrotājām sākumskolā tika atzītas Katr īna Ģeidāne, Antra Rubene , 
Megija Me ļņika  un Diāna Dadeika , savukārt labāko vingrotāju godu sākumskolā izpelnījās Raitis 
Daudzvārds  un Ilgvars Verbickis .  

Pasākumu noslēdza apbalvošanas ceremonija, kurā pateicības un garšīgas balvas saņēma katras 
klases kolektīvs, bet labākie vingrotāji tika apbalvoti ar diplomiem.  

7.klases skolēni ir gandarīti par mazo skolasbiedru aktivitāti un aizrautību Sporta dienas norisē un 
saka paldies skolot ājiem J ānim un Edv īnam , skolot ājai Inesei , kā arī mazo klašu audzin ātājām Ingūnai, 
Mairitai, L īgai, Skaidr ītei un Daigai  par palīdzību pasākuma sagatavošanā un norisē.  

7.klases kolekt īvs 
 

   

 

Pasākums, kā jau ierasts, sākās ar 
tradicionālo soļošanu apkārt sporta zālei un 
ziņojuma nodošanu. Tad aktīvākie sportisti no 
katras klases piedalījās karoga pacelšanā. Lai 
mērošanās veiklībā būtu godīga, visi bērni tika 
sadalīti jauktās četrās komandās, kurās dalību 
noteica skolēna kārtas skaitlis, stāvot ierindā. 
Katrs skolēns saņēma savam kārtas skaitlim un 
komandai atbilstošu atšķirības zīmi. Komandu 
vadību uzņēmās 4.klases meitenes . Pirmās 
(zaļās) komandas vadība tika uzticēta Diānai , 
otro (dzelteno) komandu vadīja Kitija , trešās 
(rozā) komandas priekšgalā bija Linda , un 
ceturto (oranžo) komandu vadīja Jana . Sešās 
stafetēs, kurās tika pārbaudīta visu komandu 
dalībnieku veiklība, spēks un sadarbošanās 
prasmes, skolēni izmēģināja gan bumbas 
pārnešanu un ripināšanu, gan paši vēlās pāri 
paklājam un līda pāri solam un cauri riņķiem, gan  
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Ēnu diena 

Ēnu diena ir tradicionāls pasākums, kas notiek visā valstī. Ekonomikas  
programmas ietvaros arī mūsu skolas 10., 11.klašu skolēni piedalījās šajā  
pasākumā. Ēnu diena notika šī gada 15. februārī. 

Mūsu skolas skolēni piedalījās ļoti aktīvi – visi 10.un 11.klases skolēni  
iesaistījās pasākumā. Profesijas, kuras ēnoja,  bija dažādas: ārsts,  
zemessargs, radio ziņu diktors, pārdevējs, oficiants, kinologs,  
bērnudārza audzinātāja, augu aizsardzības dienesta darbiniece, grāmatvede  
u.c. 10.klases skolēni ēnoja šādu profesiju pārstāvjus: 
Laura Aišpure  - Leimaņu kultūras nama vadītāju, Valērija J ākobsone  - Zasas  

pag. pārvaldes sekretāri, Aleksandrs J ākobsons  - Zasas bibliotēkas bibliotekāri,  
Ieva Kokina  un Sabīne Ozoli ņa - Radio 1 diktoru, Dainis Kundzi ņš  
- Zasas pag. pārvaldes sociālo darbinieku, Liene Minkevi ča –  
PII „Zvaniņš” audzinātāju, Lāsma Ņikiforova  - Jēkabpils CS medmāsu. 
11.klases skolēni ēnoja šādu profesiju pārstāvjus: 

Jānis Daudzv ārds  - Jēkabpils CRS fizioterapeitu, Pēteris Eigims  - veikala „Devons” pārdevēju, Arvis 
Gabranovs  - autotransporta uzņēmuma mehāniķi, Dagnija Krukovska - VAAD inspektori, Krišj ānis Kr ūkliņš 
un Mārtiņš Leitietis  - zemessardzes štāba rotas komandieri, Kristi āna Pētersone  - Zasas pagasta pārvaldes 
grāmatvedi, Lelde Vecmukt āne - suņu skolas kinologu, Didzis Stradi ņš - kafejnīcas oficiantu. 

Personīgi man Ēnu diena ļoti palīdzēja, jo tagad es varu apsvērt to, vai šo profesiju es vēlētos apgūt vai gluži 
pretēji - negribētu. 

22.februārī katrs skolēns, kurš piedalījās Ēnu dienā, dalījās iespaidos par to. Līdz ar to varēja uzzināt daudz 
jauna un interesanta par dažādām profesijām. 
Nākamajiem 10. un 11. iesaku izmantot Ēnu dienas un iepazīt profesijas, tā gūstot pieredzi. 
Liels paldies skolotājai Maijai Lapi ņai par atbalstu mūsu dalībai šī gada Ēnu dienā! 

Jānis Daudzv ārds , 11.klase 
 

 

Valent īndiena 
Šī gada 16.februārī mūsu skolā tika aizvadīts Valentīndienas pasākums, kuru vadīja 10.klase. 

No katras klases tika izvirzīts viens pāris, kuru jau no paša rīta pārbaudīja, sasienot viņu rokas kopā un 
vērtējot, kā viņi izturas. Skolas zālē svinīgā pasākuma laikā tika pārbaudītas šādas pāru iemaņas un 
prasmes: dejošana, zīmēšanas māksla, asprātība un sadarbība pārī – frizūras veidošana, ar aizsietām acīm 
uz cilvēka profila pielīmēt sirdi. 

Pāri bija izdomājuši mīlestības tēmai atbilstošus vārdus, kas bija arī asprātīgi: Romeo un Džuljeta – Jānis  
Gremze  un Samanta Makovecka  no 5.kl., Lapsa Alise un Pinokio – Airisa Ģeidāne un Mareks Geiž āns  no 
6.kl., mamma un tētis – Sindija Geiž āne (9.kl.) un Aldis Kor ņejevs  (8.kl.), Pelnrušķīte un Princis – Laura 
Briede  un Dins Ornic āns  (8.kl.), Ansītis un Grietiņa – Krišj ānis Kr ūkliņš un Dagnija Krukovska  no 
11.klases. 

Gan pāri, gan citi skolēni un skolotāji saņēma dažādus apbalvojumus. 10.klases skolēni pēc iepriekš veiktās 
aptaujas bija apkopojuši rezultātus un balvas saņēma dažādu nomināciju ieguvēji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanēja skaisti mīlestības dzejoļi, kurus sakārtoja skatītāji, kamēr pāri veica uzdevumus. 

Pasākums tika pavadīts sirsnīgās noskaņās un uz vienu stundu vai arī ilgāk ienesa mūsu sirdīs 
Valentīndienas noskaņas. 

Lāsma Ņikiforova , 10.klase 

� Simpātisk ākais  skolnieks - 
Māris Sēlis  (12.kl.), skolniece – 
Anete Be āte Puķīte (8.kl.) un 
skolotāja - Zita Goldberga . 
 

� Draudz īgākais skolnieks – 
Māris Sēlis  (12.kl.), skolniece –  

Ieva Ģeidāne (12.kl.), skolotāja – 
Sarm īte Upeniece . 

� Sportisk ākais  skolnieks - 
Jānis Vēveris  (12.kl.), skolniece 
- Krist īne Bite  ( 12.kl.), skolotājs 
- Jānis Kokins . 

 � Čaklākais skolnieks – Jānis 
Daudzvārds  (11.kl.),  

Kristi āns – Jānis Radi ņš (6.kl.), 
skolniece – Sabīne Ozoli ņa 
(10.kl.), skolotāja – Sarm īte 
Upeniece . 
 

� Smaid īgākais skolnieks – Dins 
Ornic āns  (8.kl.), skolniece – 
Laura Aišpure  (10.kl.), skolotāja – 
Inese Kalnišk āne 
 

 

� Stil īgākais skolnieks – Māris 
Sēlis (12.kl.), skolniece – Anete 
Beāte Puķīte ( 8.kl.), skolotāja – 
Iveta Dābola . 
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Valent īndienas 

       foto 

      mirk ļi 

                                                                    

 

Erud īts - 2012 

Gada sākums – ne tikai olimpiāžu laiks, bet arī prāta asināšanas laiks. 
16.febru ārī spraigā gaisotnē norisinājās Erud īts 5.-8.klas ēm. Jautājumi aptvēra  
dažādas tēmas – ģeogrāfija, sports, literatūra, vēsture, bioloģija u.c. Katrai klasei 
bija iedalīti 100 žetoni (koka ripiņas), kuri bija jāuzliek uz sava galda tā lauciņa, kurš  
atbilst pareizajai atbildei. Uz ekrāna bija redzami četri atbilžu varianti. Atbildes tika minētas  
azartiski, un pavisam 40 jautājumi nebūt nelikās nogurdinoši. 

Šajā Erudītā pirmie izvirz ījās 5.klase, otrie – 7.klase, trešie, ceturtie – 8.un 6.k lase. 

Bet 23.febru ārī Erudītā piedalījās 9.-12.klašu skol ēni . 

1.vietu izc īnīja 12.klase, 2.vietu – 10.klase, 3.vietu – 11.klase, 4. vietu – 9.klase. 

Pasākuma organizatori skolotāja Inese Kalnišk āne un skolēnu pašpārvalde pateicas dalībniekiem par 
aktivitāti un skolotājiem par erudīcijas jautājumiem. 

Laura Ņikiforova , 9.klase 
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1.-6.klašu deju kolektīvu sadancis 

21.febru ārī Zasas kult ūras nam ā notika Novadu (Aknīstes, 
Krustpils, Salas un Viesītes) skolu 1.-6.klašu deju kolekt īvu 
sadancis. 

Par šo pasākumu izsakās paši tā dalībnieki. 

Mūsu klases ļoti gatavojās lielajam pasākumam „Sadancis 
Zasā”. Kad šis pasākums pienāca, mēs bijām uztraukušies. Mēs 
dejojām „Amatnieku rotaļu” un „Situ koku uz kociņ”. Likās, ka 
skatītājiem labāk patika otrā deja, arī man tā patika labāk. Kad 
pasākums beidzās, bija disenīte. Mēs gājām rotaļās un dejojām. 
Vislabāk bija, ka varējām dīdžejam paprasīt jebkādu dziesmu.  

                                           Megija Me ļņika , 3.klase 

 Mani šis sadancis pārsteidza ar Biržu 
pamatskolas deju par Ziemassvētkiem. Patika, kā 
dziedāja Megija, atklājot koncertu. Es pirms 
dejošanas biju nedaudz satraukta, jo uz mums 
skatījās gandrīz 300 skatītāju. Kad diskotēkā dīdžejs 
uzlika dziesmu „Es skrienu”, mēs visi skolu kolektīvi 
sākām spiegt un dejojām līdzi.  

                  Lauma Val ērija Ugrika , 3.klase 

 

Es šādu sadanci Zasā gribētu vēlreiz. Man 
šķiet, ka mūsu kolektīvs nodejoja labi. Skatītājiem 
visvairāk patika deja „Situ koku uz kociņa”. Disenīte 
gan bija ļoti laba, jo varēja izdejoties un arī breikot. 

                    Ilgvars Verbickis , 3.klase 

 
Pavisam pasākumā dejoja 14 deju kolektīvi. 

Noslēgumā direktors pasniedza dāvanas deju kolektīviem. Pasākums noslēdzās ar salūtu.  

Diāna Dadeika , 4.klase 

Šis pasākums bija izdevies, par ko paldies tā organizētājiem! Paldies čaklajiem dejotājiem un 
skolotājai Daigai Ģeidānei  par pasākuma organizēšanu un par deju kolektīvu sagatavošanu! 

BC redkol ēģija 
 

Mūsu sekmes 

Nodrošinot izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām 
pamatzināšanām un pamatprasmēm, skola rada pamatu turpmākajai izglītībai. 

Kā ikkatru gadu, arī 2011./2012.m.g. 1.semestra mācību rezultāti ir apkopoti gan pa mācību 
priekšmetiem, gan pa klasēm. Patīkami, ka šogad skolas vidējā atzīme ir augstāka nekā iepriekšējos 
mācību gados. 

Skolas vidējā atzīme - 6,07, vidusskolai - 6,40, bet pamatskolai - 5,92. 
Klašu reitinga augšā ir 12.klase - 7,53 ; 4.klase - 6,94; 6.klase – 6,55; 11.klase – 6,22; 5. klase – 

6,20; 8.klase un 10.klase – 5,84.  
Ar visaugstāko sasniegumu mācību priekšmetos 1.semestrī lepojas 6.klases skolnieks Kristi āns 

Jānis Radi ņš (8,64), 12.klases skolnieks Krišj ānis Valters (8,36), 10.klases skolniece Sab īne 
Ozoliņa (8,24). 

Skolēnu, kuru vidējā atzīme ir virs 6,00, skolā ir 61. Ar labiem un izciliem            
panākumiem skolas eglītes pasākumā skolas direktors apsveica 45 
skolēnus. 
Lai 2.semestra un mācību gada noslēgumā būtu vēl labāki mācību 
sasniegumi! 

Informāciju sadarbībā ar direktora vietnieci Indru Gaugeri  apkopoja  

Laura Briede, 8.klase 
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 „Baltā Ceļa” redkolēģija: 
Galvenā redaktore: Liene Minkeviča, 10. kl. 

Redaktores vietniece: Lāsma Ņikiforova, 10. kl. 

Mākslinieciskā viesredaktore, datorsalicēja: Ilga 
Sinkeviča, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursa 

audzēkne 

Fotogrāfi – Liene Minkeviča, Kaspars Sēlis 

Rakstu autori, informācijas apkopotāji: Kadrija 
Minkeviča, 8.kl., Laura Ņikiforova, 9.kl., Lāsma 
Ņikiforova, Laura Briede, 8.kl., Dagnija Avotiņa, 5.kl. 

Atbildīgā par apsveikumiem: Agnese Čūriška, 8.kl. 

Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  

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

Mūsu avīzi var lasīt arī Jēkabpils novada mājas lapā 
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/ 

 

Apsveicam 

janvāra, februāra un marta jubilārus! 

 Maz zināt un daudz just- 

Tas dzīvi raibu dara, 

Daudz zināt un maz just- 

Tā lielā dzīves vara, 

Bet daudz zināt un daudz just- 

Tā ir Dieva dāvana, kas nevar zust! 

                           /J. Poruks./ 

10 gadu jubilejā apsveicam: 

Alvi Raivo Godļevski, 

Megiju Meļņiku, 

Laumu Valēriju Ugriku, 

Raivi Vasiļivu, 

Ilgvaru Verbicki! 

15 gadu jubilejā apsveicam: 

Aigu Martinovu, 

Kristīni Rancāni! 

18 gadu jubilejā apsveicam 

Didzi Stradiņu! 

 

Kur atrodas š īs vietas? K āds pas ākums vai vieta redzama fotoatt ēlā? Atbildes iesniedz skolas 
bibliotēkā skolotājai Ģ. Avotiņai. Pareizo atbilžu autoriem – pārsteiguma balvas! 

Konkursu piedāvā Lāsma Ņikiforova, 10.klase 

 

Avīzes nākamais numurs iznāks maijā. Tajā 
informēsim par sasniegumiem olimpiādēs un 
konkursos. 

DRĪZUMĀ 
9.mart ā plkst.14.30  
9.klašu Atvērto durvju diena 

 

PALDIES par pal īdzību, sagatavojoties pas ākumam „Las ītprieks”:  skolotājai Andai Svar ānei par Mākslas 
skolas telpu izmantošanu, skolotājai Inesei Kalnišk ānei par pašpārvaldes telpu un piederumu izmantošanu, 
Kasparam S ēlim  par video montāžu „Maijas ceļojums pazemē”! 

6.klases kolekt īvs 

 


