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1.

Lielo talku gaidot 

     Kā jau katru gadu, Latvijā norisinās
Lielā  talka.  Šajā  dienā  mēs  sakopjam
savu apkārtni - dabu, mājas, pilsētas. Arī
šogad,  28. aprīlī,  norisināsies  šis
pasākums, kurā mēs palīdzēsim uzlabot
publiskas  vietas,  jo  mājas  var  sakopt
katru  dienu,  bet,  ja  nevar tikt  uz talkas
vietām, sakārto tuvāko apkārtni, kaut vai
savu māju,  savu  pagalmu!  Lielajā  talkā
var piedalīties jebkurš – gan jauns, gan
vecs,  -  tikai  nepieciešams  gribasspēks
un vēlme palīdzēt sev un citiem. 
     Bet, gaidot Lielo talku, var ne tikai
sakopt  apkārtni,  bet  arī  pats  sevi,
piemēram,  padomāt  par  savas  valodas
tīrību.  Pēdējā  laikā  latvieši  tik  bieži
izmanto  no  citām  valodām  aizgūtos
vārdus,  lai  gan  mums  pašiem  ir  sava
brīnišķīga valoda ar plašu vārdu krājumu,
tikai  mēs  ne  vienmēr  cenšamies  to
izmantot.  Cik  bieži  Tavā valodā iesprūk
pa anglicismam vai rusicismam? Vai Tu
vienmēr  runā  (un  raksti)  literāri  pareizā
valodā?  Vai  ikdienas  steigā  neaizmirsti
par savas valodas tīrību? 
    Šī gada Lielās talkas ideja ir ”Mainām
Latviju! Maināmies paši!” Vai mēs esam
gatavi  mainīt  savu  attieksmi  un  kļūt
„zaļāki”?  Vai  zaļās  idejas  vārdā  esam
gatavi  atteikties  no  ieradumiem,  kas
nepavisam neveicina zaļo dzīves veidu?
     Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai
spēsim mainīt savu attieksmi pret mūsu
zemi,  mūsu valsti,  apkārtējo  vidi  un arī
cilvēkiem,  kas  mums apkārt.  No  mums
pašiem atkarīgs, kādas izskatīsies mūsu
mājas  un  pagalmi,  mūsu  mācību  un
darba  vietu  apkārtne,  jo  mums  pašiem
tepat  vien  būs  jādzīvo,  jāmācās  un
jāstrādā. 
    Vai esi gatavs mainīties pats un mainīt
Latviju? 

         Baiba Briede, Aiga Zvaniņa, 8.kl.     Foto no skolas arhīva



  

     

Piedalīšanās olimpiādēs un konkursos

                     2018. gada aprīlis

     Zasas  vidusskolas  skolēni  ir  aktīvi  mācību  priekšmetu
olimpiāžu un konkursu dalībnieki:

 29.martā  3.klases  skolēni  Mārcis  Gabranovs un  Raivo
Mikušāns un 4.klases skolēns  Mārcis Gaštols piedalījās
Sēlijas  atklātajā  vizuālās  mākslas  olimpiādē  2.-4.klašu
skolēniem  „Cilvēki  Sēlijā  pēc  20  gadiem”  Salā.  Mārcim
Gaštolam  –  atzinība,  Raivo  –  2.vieta,  Mārcim
Gabranovam – 1.vieta! 

 11.aprīlī 6.klases skolēni Megija Krjaukle un Niks Daniels
Balodis piedalījās  dabaszinību  konkursā  6.klasēm.  Niks
ieguva 1.vietu un Megija – 2.vietu! 

 19.aprīlī 5.-7.klašu skolēniem Salas vidusskolā norisinājās
konkurss „Lasītprieks”. No mūsu skolas tajā piedalījās Niks
Daniels Balodis un  Jānis Rancāns no 6.klases  un Lita
Kokina un Santa Rugaine no 7.klases. Visi skolēni ieguva
pateicības par piedalīšanos un balviņas. 

 19.aprīlī  zēnu  vokālistu  konkursā  Jēkabpils  3.vidusskolā
piedalījās Markuss Brutāns (4.kl.) un Edgars Kuzmenko
(8.kl.).  Edgars ieguva  1.pakāpes diplomu,  Markusam –
3.pakāpes diploms!  

 6.klases  skolēni  turpina  piedalīties  Latvijas  Lauku
konsultāciju  un  izglītības  centra  izsludinātajā  konkursā
„Šodien laukos” un ir nosūtījuši otro mājasdarbu: atraduši
uzņēmumu Latvijā, kas gatavo interesantas lietas no koka
–  SIA  MD  NOASS,  kas  izgatavojuši  muzeja  dizaina
elementus no koka Raiņa muzejam Tadenavā. 

    Foto no skolas arhīva

2.

Sēlijas atklātā vizuālās mākslas olimpiāde

   29.martā Salas vidusskolā norisinājās Sēlijas atklātā
vizuālās  mākslas  olimpiāde  2.-4.klašu  skolēniem
„Cilvēki  Sēlijā  pēc  20  gadiem”,  kurā  pavisam  kopā
piedalījās  57  dalībnieki  no  divpadsmit  skolām!
Pārstāvēti  bija  visi  septiņi  Sēlijas  kultūrvēsturiskie
novadi:  Salas,  Viesītes,  Aknīstes,  Ilūkstes,  Neretas,
Jaunjelgavas  un  Jēkabpils  novads.  No  mūsu  skolas
olimpiādē piedalījās 3.klases skolnieki Raivo Mikušāns
un Mārcis Gabranovs, kā arī 4.klases skolnieks Mārcis
Gaštols. 
   Skolēniem  olimpiādē  bija  jāiztēlojas,  kāda  varētu
izskatīties  viņu  dzimtā  puse  pēc  divdesmit  gadiem,
kādas  intereses un  ikdienas  aktivitātes  tajā  laikā  būs
vietējiem  cilvēkiem,  kas  būs  mainījies  un  kādas  būs
cilvēku  nozīmīgākās  vērtības,  vai  tās  atšķirsies  no
šodienas  vērtībām.  Darba  izpildes  tehnika  bija  melna
pildspalva  un  krāsainie  zīmuļi,  un  darbu  vajadzēja
paveikt  divu  ar  pus  stundu  laikā.  Mārcis  no  3.klases
savā  darbā  iztēlojās,  kā  varētu  izskatīties  zirgu
sacīkstes Sēlijā pēc divdesmit gadiem, Raivo fantazēja,
kāda  varētu  būt  atjaunotā  Zasas  pils,  bet  Mārcis  no
4.klases bija prātojis par citplanētiešu apciemojumu!
    Pasākuma  organizatori  bija  parūpējušies,  lai  ne
skolēniem  –  olimpiādes  dalībniekiem,  ne  viņus
pavadošajiem  skolotājiem  nebūtu  garlaicīgi,  jo  jau
olimpiādes atklāšanā visus ar  muzikālu priekšnesumu
priecēja  Salas vidusskolas  mūziķi,  pedagogiem Salas
vidusskolas mākslu metodiskās komisijas vadītāja Dace
Tropa  sniedza  meistarklasi  par  darba  materiālu
pielietojumu  mākslas  nodarbībās  1.-4.klasē,  un  arī
skolēniem pēc olimpiādes darbu tapšanas bija iespēja
strādāt  grupās,  lai  vēl  dziļāk  un  pamatīgāk  iepazītu
Sēlijas kultūrvēsturisko novadu un Salas vidusskolu. 
   Pa to laiku olimpiādes žūrija rūpīgi izvērtēja iesniegtos
fantāzijas  darbus  un  dienas  noslēgumā  apbalvoja
olimpiādes dalībniekus. Visi skolēni un skolotāji saņēma
piemiņas  balvas  no  Salas  vidusskolas,  bet  visvairāk
gaidītie  noteikti  bija  diplomi  par  iegūtajām  vietām.
Mārcis  Gaštols  ieguva  atzinību,  Raivo  Mikušāns
saņēma  diplomu  par  iegūto  2.vietu,  savukārt  Mārcis
Gabranovs saņēma diplomu par iegūto 1.vietu! 
   Paldies  pasākuma  organizatoriem  par  izdomu  un
pārdomāto  pasākumu,  un  patiess  prieks  par  mūsu
talantīgajiem un radošajiem skolēniem! 

        Sk. Mairita Strika, foto no skolas arhīva
   



  

                                  

                                                                                                    
                             

Zēnu vokālistu konkurss 

   19.aprīlī uz zēnu vokālistu konkursu Jēkabpils 3.vidusskolā devās Markuss Brutāns no 4.klases un Edgars
Kuzmenko no 8.klases kopā ar mūzikas skolotāju Veltu Ziemeli.  Markusam šis bija pirmais konkurss,  bet
Edgars ar  mūziku un dziedāšanu nodarbojas jau ilgāku laiku.  Markuss konkursā dziedāja latviešu tautas
dziesmu „Seši mazi bundzinieki” un humoristisku dziesmu „Varbūt, ka tu man netici” un par savu sniegumu
ieguva 3.pakāpes diplomu. Edgars dziedāja latviešu tautas dziesmu „Pie niedrītes laivu sēju” un dziesmu
„Zeltkalis”,  un žūrija novērtēja viņa sniegumu ar 1.pakāpes diplomu! Edgars 28.aprīlī piedalīsies konkursa
reģionālajā kārtā Madonā!
    Par savām emocijām konkursa laikā Edgars stāsta: „Sākumā, braucot uz konkursu, bija uztraukums, bet,
kad pienāca mana kārta dziedāt, uztraukums pārgāja un viss bija labi. Bija ļoti interesanti skatīties, kā citi
dzied un kā ir sagatavojušies konkursam. Bija ļoti jauki!” 
    Paldies  zēniem  par  skanīgajām  balsīm  un  skolotājai  Veltai  par  puišu  sagatavošanu  atbildīgajam
uzstāšanās brīdim! 

Foto no skolas arhīva 

3.

Mūsdienu deju radošā konkursa 2.kārta Daugavpilī

   20.aprīlī skolotāja Anda Jurgeviča ar savām lielajām dejotājām no deju grupas „Just do it” – Inesi, Ivetu,
Lauru Korņejevām, Evelīnu Jumīti,  Kitiju  Paulu Minkeviču un Antru Rubeni  – devās uz Daugavpili,  lai  uz
Daugavpils Teātra skatuves rādītu savas dejošanas prasmes mūsdienu deju radošā konkursa otrajā kārtā.
Šādu iespēju meitenes bija izcīnījušas, iegūstot 1.pakāpes diplomu konkursa 1.kārtā Biržu tautas namā. 
   Konkursa otrajā kārtā piedalījās 60 deju grupas. Neapšaubāmi, ka lielāka skatuve nozīmēja arī lielāku
satraukumu,  taču  meitenes  patiesi  izbaudīja  piedalīšanos  konkursā  un  ļāvās  dejas  burvībai,  gan  lieliski
nodejojot pašas, gan arī vērojot citu grupu uzstāšanos un gūstot jaunas idejas tālākajam darbam. 
   Meitenes  paguva  paviesoties  arī  Daugavpils  zooloģiskajā  dārzā  un  iepazīt  pilsētu,  piemēram,  vakarā
iegriezās Daugavpils cietoksnī, kur ar krāsainām strūklakām tika svinēta Rotko centra 5 gadu pastāvēšanas
jubileja.
   Paldies meitenēm par dejotprieku un skolotājai Andai par aizrautību, iedvesmojot un sagatavojot dejotājas! 
                                                                                              

Skolotājas Andas Jurgevičas foto
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Teātra izrāde par dakteri Aikāsāp
   
   21.aprīlī skolas zālē mazajiem bija iespēja noskatīties muzikālā leļļu teātra izrādi „Tikšanās ar Dakteri
Aikāsāp un viņa draugiem”. Izrādē dakteris Aikāsāp iepazīstināja bērnus ar savu palīdzi zaķeni Garausi
un Cāli. Dakteris stāstīja par dzīvniekiem, kurus bija ārstējis, kā arī par saviem ceļojumiem, un nodziedāja
dziesmas par katru apceļoto vietu. Dakteris Aikāsāp uzdeva jautājumus Cālim par luksofora signāliem un,
kad Cālis nevarēja atbildēt, uzdeva šos jautājumus bērniem, kuri atbildes zināja! Paldies par jauko izrādi! 

Sanita Gabranova, 1.klase
Foto no skolas arhīva

4.

Lieldienu pasākums kultūras namā

Šī  gada 29.martā  Zasas kultūras  namā norisinājās  Lieldienu  pasākums.  Tā  kā  pasākums bija
domāts  ģimenēm un  bērniem,  tajā  piedalījās  daudz  bērnu  un  skolēnu  no  Zasas  vidusskolas:  abu
pirmsskolas grupu bērni, sākumskolas klašu skolēni, kā arī tie bērni un skolēni, kuri darbojas kultūras
nama vokālajā ansamblī „Smaidiņi” un dramatiskajā kolektīvā „Maskas”. 

Šajā  pasākumā  bija  iespēja  skatīties  teātri,  klausīties  dziesmas,  spēlēt  Lieldienu  spēles  (olu
ripināšana, gaiļu kaujas, u.c.), kā arī bija lieliska iespēja sastapt un nobildēties kopā ar Lieldienu zaķi.
Pasākums bija ļoti jauks!

                       Egija Martinova, 5.klase
           Foto no skolas arhīva
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Piedalījās   Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2017    grāmatu lasīšanā, vērtēšanā:  

Ruta  Kokina,  Sanda  Rugaine,  Mārtiņš  Geižāns,  Madara  Grišāne,  Raivo  Mikušāns,  Endija
Aleksejeva, Marta Demkova, Amanda Kontaņistova, Kitija Paula Minkeviča, Aiga Zvaniņa

PALDIES par aktivitāti! Meklē un lasi jaunas, interesantas grāmatas!

Skolas bibliotekāre sk. Gerda 

5.

Bibliotēku nedēļa 

     Bibliotēku nedēļā – 2018 (23.-27.aprīlim) novērtējam čaklākos Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2017
un bibliotēkas grāmatu lasītājus: 

Nr.p.

k.

Klase Vārds, uzvārds Novērtējums 

1. 2. Dace Brutāne Visčaklākā lasītāja - izlasītas 40 grāmatas

2. 4. Markuss Brutāns Visčaklākais lasītājs– izlasītas 38 grāmatas. 

2.vieta - Čakls Bērnu žūrijas 2017  grāmatu 

lasītājs

3. 2. Aivis Katkovskis Čakls lasītājs – izlasītas 24 grāmatas

4. 2. Evelīna Ruško Čakla  lasītāja - izlasītas 23 grāmatas

5. 1. Reinis Kokins Čakls lasītājs – izlasītas 18 grāmatas

6. 1. Sanita Gabranova Čakla  lasītāja - izlasītas 23 grāmatas

7. 1. Ieva Vorobjova Čakla  lasītāja - izlasītas 9 grāmatas

8. 1. Paula Vībāne Čakla  lasītāja – izlasītas 7 grāmatas

9. 7. Lita Kokina 1.vieta -  Čakla Bērnu, jauniešu žūrijas 2017  

grāmatu lasītāja

10. 7. Santa Rugaine 3.vieta-  Čakla Bērnu, jauniešu žūrijas 2017  

grāmatu lasītāja

11. 12. Airisa Ģeidāne 2.vieta - Čakla jauniešu, vecāku žūrijas 2017  

grāmatu lasītāja

12. Sk. Skaidrīte Boļšaka Čakla Vecāku žūrijas 2017  grāmatu lasītāja

13. Sk. Zinta Nagle Čakla Vecāku žūrijas 2017  grāmatu lasītāja

14. 4. Aiva Kokina 3.vieta - Čakla Bērnu žūrijas 2017  grāmatu 

lasītāja

15. 2. Diāna Upeniece Čakla Bērnu žūrijas 2017  grāmatu lasītāja



Karjeras lappuse
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6.
          

Profesijas leļļu filmu ražošanas procesā

       29.  martā,  projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001  „Karjeras  atbalsts  vispārējās  un profesionālās  izglītības
iestādēs” ietvaros, Zasas vidusskolā viesojās pārstāvis no filmu studijas “Animācijas brigāde”. Pasākumā
piedalījās ne tikai zasieši, bet arī kaimiņu skolu – Dignājas pamatskolas un Dunavas pamatskolas – 1.-6.
klases skolēni, kopā 166 dalībnieki. 
     Skolēni uzzināja, kādas profesijas iesaistītas leļļu filmu tapšanas procesā: scenārija autors, filmas
režisors, mākslinieks, kinooperators, skaņas režisors, mākslinieciskās darbības mākslinieks, mākslinieks -
mehāniķis,  dekorators,  skulptors,  dekorāciju  meistars,  mākslinieks  -  animators,  datormākslinieks,
komponists,  filmas  montāžas  meistars,  aktieris  –  filmas ieskaņošanai,  pācapstrādes  mehāniķis,  filmas
direktors, producents. 
     Skolēni  klausījās  un  vēroja  multfilmu  demonstrējumus,  rezultātā  uzzinot,  kā  top  leļļu  filmas.
Vispārsteidzošākie skolēniem likās fakti, ka 1 lelle top 30 dienās, bet pati leļļu filma no idejas līdz gatavai
leļļu filmiņai aptuveni 6 mēnešu laikā. Skolēni varēja arī aplūkot līdzi paņemtos multfilmu tēlus, kuri redzēti
uz ekrāniem. 
     Prieks,  ka skolēni  bija  aktīvi  jautātāji,  nekautrējās  un uzzināja  sev interesējošo  par  leļļu  filmām,
profesijām un filmu studiju. Paldies dalībniekiem par dalību pasākumā!
                                                 

Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagoģe - karjeras konsultante
Autores foto
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7.

Vidusskolēnu konkursa "100 vēstures mirkļi novadā - vietas un cilvēki" 
noslēguma pasākums Rīgā 

      2017.gada 18.novembrī novembrī vidusskolēniem tika piedāvāts iesaistīties konkursā, ko organizēja
Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, -  „100 vēstures mirkļi  novadā - vietas un cilvēki".  Konkursa
mērķis bija apzināt un apkopot stāstus par savu dzimto vietu - tuvāko apkārtni un līdzcilvēkiem, lai iepazītu to,
kā  mūsu līdzcilvēku  dzīve  vai  dzimtā  puse  ir  mainījusies  pēdējo  100 gadu laikā.  Dalībnieki  tika  aicināti
pievērsties tieši  "nerakstītās vēstures"  atklāšanai,  kas ir  iegūstama caur novadnieku atmiņu stāstiem par
tuvējās apkaimes vēsturi,  kā arī to,  kā dažādi notikumi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu
uzmanību skolēni tika mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto cilvēku dzīvi konkrētajā
laika periodā. Konkurss guva lielu atsaucību - tika saņemti piecdesmit darbi no 37 dažādām skolām visā
Latvijā. Konkurss norisinājās līdz 2018.gada 18.martam. 
     Arī  es  ļāvos  aicinājumam piedalīties  šajā  konkursā.  Savā  darbā  es  rakstīju  par  Zasas  dzirnavām.
Piedalīšanās konkursā man ļāva iepazīt vēl tuvāk jau zināmās lietas, kā arī uzzināt un izpētīt tās, kuras es vēl
nezināju. Konkursa darbs bija jāiesniedz līdz 18.martam. 23.martā es saņēmu ielūgumu kopā ar skolotāju
Sarmīti Upenieci, kas mani konsultēja darba tapšanas gaitā, doties uz konkursa noslēguma pasākumu Rīgā. 
     Konkursa noslēguma pasākums norisinājās 6.aprīlī Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā.
Pasākuma laikā tika apbalvoti labāko darbu autori. Konkursa noslēguma pasākumā piedalījās deputāte Inese
Vaidere,  kā arī  konkursa dalībnieki  un pedagogi,  kas palīdzējuši  darbu tapšanā.  Pasākumā bija iespēja
apskatīt citu skolēnu darbus, kā arī nedaudz iepazīties ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri un viņas
darbu Eiropas Parlamentā. 
     Šī konkursa laikā es guvu bagātīgu pieredzi, kā arī mācību, ka nekad neko nevajag atlikt uz pēdējo brīdi.
Paldies skolotājai Sarmītei par palīdzību darba tapšanā!  

Airisa Ģeidāne, 12.klase
Foto no personīgā arhīva
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8.

Pirmsskolas lappuse
Pirmsskolas sadancis Mežāres kultūras namā 

     12.aprīlī pirmsskolas 5-6-gadīgo deju kolektīvs „Solītis” devās uz Mežāres kultūras namu, lai piedalītos
starpnovadu pirmsskolas tautas deju kolektīvu sadancī ar nosaukumu „Mums ir pilna istaba”.
     Sadancī  pavisam kopā piedalījās vienpadsmit  kolektīvi  no kaimiņu novadiem: Jaunsilavas,  Zasas,
Atašienes,  Biržiem,  Salas,  Ābeļiem,  pa  diviem kolektīviem  no  Viesītes  un  Aknīstes,  kā  arī  ciemiņi  –
«Dancītis» no Rīgas. 
    Katram kolektīvam šajā koncertā vajadzēja izdejot divas dejas pēc savas izvēles. Mūsējie dejoja „Ai,
saulīte, mēnestiņ(i)s”  un „Dziesmiņa par zvēriņiem”.  Koncerts bija ļoti  jauks un interesants. Bērni  dejoja
dzīvespriecīgi, aizrautīgi un ar lielu atbildības sajūtu. Emocionālu un noskaņām bagātu koncertu radīja tā
vadītāji  – Disneja multfilmu varoņi – mikipeles Minnija un Mikijs.  Pirms un pēc koncerta bērni varēja iet
rotaļās un piedalīties atrakcijās.
    Prieku un gandarījumu par padarīto sagādāja pateicības vārdi un lielā konfekšu tūte! 
    Paldies bērniem par dejošanu un vecākiem par atbalstu un sapratni! Paldies skolotājām Ingūnai, Maijai
un Dacei par milzīgo darbu ikdienā, par to darbu, ko darāt, lai koncertā dejotāji būtu glīti un skaisti! 

                                                                                   Skolotāja Daiga Ģeidāne
              Foto no skolas arhīva un BD fotogalerijas

Aktualitātes pirmsskolas grupiņās aprīlī

    Šajā mēnesī Zasas vidusskolas pirmsskolas grupiņās norisinās aktīva pavasara gaidīšana: mēs sējam,
stādām un audzējam, pētām ūdeni un pavasara vēstnešus. Gan jaunākās, gan vecākās grupiņas audzēkņi
pētīja, zīmēja, aplicēja un rādīja visu, ko uzzināja par ūdeni un tā iemītniekiem. 5-6-gadīgie iepazinās ar
atkritumu šķirošanas un pārstādes procesu un tā nozīmīgumu. Un, protams, gan mazie, gan lielie gaida īsta
pavasara iestāšanos, gan izpētot pavasara vēstnešus (mazajā grupiņā) un kukaiņu dzīvi un daudzveidību
(lielajā grupiņā), gan paši sējot un audzējot un ar nepacietību gaidot sava darba rezultātus!   
                                                                 

Pirmsskolas skolotāja Maija Gabranova, autores foto

   

   



  
                                    

                                2018. gada aprīlis 

     Sporta jaunumi                                                    
Top kauss volejbolā

     7.aprīlī mūsu skolas meiteņu volejbola komanda piedalījās Top kausa volejbolā sacensībās Skonto hallē Rīgā.
Komandā spēlēja: Marta Demkova, Elīna Girone, Katrīna Ģeidāne, Sanda Rugaine, Santa Rugaine, Dana Krjaukle,
Līga Tumša, Antra Rubene.  Pasākums bija izdevies,  kopsumā piedalījās 125 komandas no 84 skolām. Meitenes
nospēlēja labi, 31 komandas konkurencē izcīnot 17.vietu. Malači!

                              

Peldēšanas sacensības 

     13.aprīlī Zasas vidusskolas skolēni piedalījās peldēšanas sacensībās mazo un lielo skolu grupā 2002.-2007.gadā
dzimušajiem  zēniem  un  meitenēm.  Dana  Krjaukle  izcīnīja  2.vietu!  Visi  pārējie  nostartēja  ļoti  labi,  tāpēc  2002.-
2004. g.dzimušo grupā Zasas vidusskolai 3.vieta kopvērtējumā. Sacensībās startēja - Dana Krjaukle, Alvis Aizupietis,
Santis Griķupelis (8.kl.), Raivis Zarāns (9.kl.), Karolina Kuzmenko, Megija Krjaukle un Raivo Savičs (6.kl.). Malači, kas
nenobijās un piedalījās!

Orientēšanās sacensības

     18.aprīlī  Lašos norisinājās orientēšanās sacensības. No mūsu skolas piedalījās Ilgvars Verbickis (9.kl.),  Baiba
Briede, Alvis Aizupietis (8.kl.),  Katrīna Ģeidāne, Elīna Girone, Ilgona Pudža (7.kl.)  un Niks Daniels Balodis (6.kl.).
Individuāli vislabāk veicās Baibai (5.vieta), bet visi dalībnieki izbaudīja orienēšanās procesu un ļoti labprāt piedalītos
šādās sacensībās atkal.   

Futbola sacensības 

     20.aprīlī  Biržu  internātpamatskolā  norisinājās  fulbola  sacensības  2001.-2004.gadā  dzimušajiem  zēniem.
Sacensībās piedalījās 6 komandas - Zasa, Birži, Rubeņi, Dignāja, Biržu internātpamatskola un Ābeļi. No mūsu skolas
komandā startēja: Egīls Austrums (6.kl.), Alens Niks Ļapustins un Mārcis Gremze (7.kl.), Alvis Aizupietis un Santis
Griķupelis (8.kl.), Raivis Vasiļivs, Ilgvars Verbickis un Raivis Zarāns (9.kl.). Mūsu zēnu komanda kopvērtējumā ieguva
3.vietu! Malači!   

Pavasara kross 

     24.aprīlī Jēkabpils Mežaparkā notika skolu pavasara kross. No mūsu skolas tajā piedalījās 24 skolēni: Kristaps
Geižāns, Mārtiņš Geižāns, Alekss Maculevičs, Jānis Rubins (2.kl.),  Endija Aleksejeva, Mārcis Gabranovs, Guntars
Gremze, Daniels Nikolajevs (3.kl.), Markuss Brutāns, Mārcis Gaštols, Marta Grandāne, Estere Saviča (4.kl.), Ginters
Godļevskis, Leons Nikolajevs (5.kl.), Egīls Austrums (6.kl.), Elīna Girone, Katrīna Ģeidāne, Ilgona Pudža (7.kl.), Baiba
Briede (8.kl.),  Raivis  Zarāns (9.kl.),  Niks Butāns,  Samanta Makovecka,  Dagnis  Mucenieks (11.kl.),  Ēriks  Šušarins
(12.kl.). Individuāli Baiba Briede ieguva 1.vietu un Endija Aleksejeva 2.vietu! Kopvērtējumā mazo skolu grupā Zasas
vidusskola 1.vietā! Malači! 

Sk.Madara Nagle, autores foto

9.

http://g.dz/


  

                                          Zasas vidusskolas avīze
Filmas 

Paradīze 89

     6.aprīļa  pievakarē  varējām  noskatīties  filmu
„Paradīze  89”  Zasas  kultūras  namā  pavasara
ieskaņas pasākuma ietvaros. 
     Filma ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts
par  deviņgadīgās  Paulas  ienākšanu  pieaugušo
pasaulē  laikā,  kad  Latvija  ir  ceļā  uz  neatkarības
atgūšanu.  Filmas  notikumi  risinās  1989.  gada
augustā. Divas māsas – deviņus gadus vecā Paula
un  septiņgadīgā  Laura,  vasaras  brīvlaikā  ierodas
mazpilsētā  ciemos  pie  māsīcām.  Māsīcu  mātes
Ievas  nav  mājās,  un  meitenes  izbauda  "brīvību",
iztēlojoties, kā ir būt pieaugušām. Maija, kurai jau ir
vienpadsmit,  uzņemas meiteņu sadzīves vadīšanu.
Filmas darbība turpinās ar aizraujošiem notikumiem,
kas  cieši  saistīti  ar  „Baltijas  ceļa”  norisēm,  kura
paspēj pabūt arī Paula un viņas mamma Ieva, kā arī
pārpratumiem pašu meiteņu ģimenē un ikdienā.  
    Filmas režisore ir Madara Dišlere.
    Varbūt ne visiem pēc filmas noskatīšanās palika
pavisam  skaidrs  filmas  sižets,  jo,  ja  paši  neesam
dzīvojuši  tajā  laikā,  par  kuru  filma  stāsta,  un  par
notikumiem  un  norisēm  esam  uzzinājuši  tikai
vēstures  stundās,  tad  dažas  ainas  varēja  arī
nesaprast.  Bet  neviens  taču  netraucē  mums
parunāties ar tiem cilvēkiem – gan pašu radiem, gan
skolotājiem,  kas  šajā  laikā  dzīvojuši,  un  visu
noskaidrot! 

Aiga Zvaniņa, 8.klase

  

 

                       Publicitātes foto

10.

Turpinājums 

     20.aprīlī  mums  bija  iespēja  skolā  noskatīties  Ivara
Selecka veidoto dokumentālo filmu „Turpinājums”. 
     Filma stāsta par pieciem bērniem no dažādiem Latvijas
novadiem, kuri sāk iet pirmajā klasē. Kārlis ar ģimeni dzīvo
laukos un ir pieradis pie lauku darbiem, kur bieži ir  palīgs
vecākiem. Brīvajā  laikā  Kārlis  spēlē  hokeju,  un  uz  ledus
kopā ar draugiem viņš svin arī savu astoto dzimšanas dienu,
kad draugi pēc hokeja spēles astoņas reizes ceļ viņu gaisā.
Gļeba vecvecāki Latvijā iebraukuši tikai padomju gados, un
zēnam ir daudz intereses: viņš mācās spēlēt ģitāru un šahu,
kā  arī  apgūst  karatē.  Zanes  ģimene  pavisam  nesen  ir
pārcēlušies uz pilsētu, un Zanei nepietiek laika, lai izgulētos,
tāpēc no rītiem viņa ir niķīga un arī skolā jūtas miegaina, bet
mācības  viņai  padodas  labi.  Ļoti  labi  viņai  padodas  arī
dziedāšana, un kopā ar brāli viņi izcīna pirmo vietu skolas
konkursā.  Anastasijas  ģimene  –  tieši  otrādi  –  no  pilsētas
pārcēlušies uz laukiem, un ģimenei pieder ponijs un vēl divi
skaisti  zirgi:  melns  un  balts.  Anastasija  bieži  aprūpē  un
glauda savus zirgus,  un pie tiem viņa var atpūsties.  Viņa
parāda zirgus saviem draugiem, kuriem ir iespēja pēc kārtas
arī pavizināties zirgu mugurā, un visi apbrīno viņas zirgus.
Anetes  mamma dzīvo Anglijā,  tāpēc  Anete  dzīvo  kopā ar
vecmammu, bet ar mammu abas sazinās  skaipā.  Anete ir
ļoti muzikāla, viņa labprāt dzied un dejo datora priekšā, bet
viņa reti pamana, ka vecmammai ir nepieciešama palīdzība
mājas darbos. Tā kā filma stāsta par šo bērnu ikdienu visa
gada  garumā,  tad  pašās  filmas  beigās  visi  pieci
pirmklasnieki  saņem  liecības  ar  ierakstu  par  pārcelšanu
2.klasē,  kā  arī  diplomus,  nominācijas  un  balvas  par  labu
mācīšanos un saviem talantiem.
     Filma liek aizdomāties par  patiesām vērtībām, kas ir
svarīgas arī tik mazu bērnu dzīvē: par to, kas ir laime, kādi
mēs būsim  nākotnē,  ko  mums katram nozīmē  Latvija  un
pasaule,  cik  liela  nozīme ir  darbam,  draugiem,  interesēm
un, protams, ģimenei. 
    Lai arī filmas skatītāji šoreiz lielākoties bija sākumskolas
skolēni, to noteikti būtu interesanti noskatīties arī lielākajiem.
Bija interesanti  salīdzināt   filmas varoņu ikdienu ar to,  ko
darām mēs paši.  

Mārcis Gabranovs, 3.klase

                  Foto no skolas arhīva un publicitātes foto

http://www.delfi.lv/temas/madara-dislere


  
                                                                                                                          Intervijas                                                

Atbild topošā skolotāja Evija Pavlovska (mācās
Latvijas  Universitātē,  šobrīd  praksē  pie  sk.
Daigas): 
Pavisam  nesen,  pirms  2  gadiem,  es  pabeidzu
mācības  Zasas  vidusskolā.  Skola  vienmēr  paliks
atmiņā,  jo  ir  tik  daudz  pozitīvā,  ko  vidusskolas
gados piedzīvoju.
Šogad, kā savu prakses vietu, izvēlējos šo skolu un
nepavisam  nenožēloju.  Laiks,  ko  pavadīju  esot
praksē, „nebija nosēdēts” vai garlaicīgs, jo vienmēr
bija tik interesanti. Liels prieks, ka praktikantus arī
izmanto,  iesaista,  tāpēc  varu  teikt,  ka  ļoti  daudz
ieguvu, kaut prakses laiks bija tikai nedēļu.
Šo  nedēļu  es  pastaigāju  pa  skolas  telpām  un
sapratu,  ka  krāsas  palikušas  košākas,  skolotāji
smaidīgāki,  bērni  aktīvāki  ...  Katrā  ziņā  esmu
sapratusi,  ka  būt  par  pedagogu  sākumsskolā
nepavisam nav viegli, jo bērni reizēm „uzmet tādus
pārbaudījumus”,  kas prasa  lielu  piepūli  un spēku.
Es strādāju pirmsskolas izglītības iestādē un mācos
Universitātē,  tāpēc  saprotu,  ka  darbs  nav  viegls,
tomēr aizraujošs un interesants. 
Skola, - tās tomēr ir mūsu otrās mājas un skolotāji ir
jāciena.  Atzīsim,  ka mēs bez solotājiem vienkārši
nevaram  sasniegt  to  dzīves  mērķi,  ko  paši  sev
esam nosprauduši!

Atbild  topošā  skolotāja  Ieva  Kokina  (mācās
Daugavpils  Universitātē,  šobrīd  praksē
pirmsskolā un pie sk. Mairitas): 

1. Par pirmo iespaidu man ir grūti spriest, jo pats,
pats  pirmais  iespaids  bija  jau  padsmit  gadus
atpakaļ,  bet  tagad,  atgriežoties  ...  patīkamas
atmiņas, nostaļģija ... Skaista, balta pils, kuru jau
no paša rīta apspīd saule. Ieejot iekšā, bērni ...
maz, bet arī tie paši ar savu enrģiju un kustību
spēj aizpildīt visu skolu.

2. Patīk  tas,  ka  skolā  vienmēr  ir  tāda  patīkama
gaisotne,  nav  negatīvisma.  Bērni  savā  staprā
draudzīgi,  respektē  vienaudžu  un  skolotāju
teikto.  Nepatīk  varbūt  tas,  ka  komunikācija  ar
kolēģiem vairāk ir tikai tad, kad vienam no otra ir
nepieciešama palīdzība.

3. Skolēni - pirmo dienu, kad es biju pie bērniem,
es biju „šokā” par viņu mierīgo uzvedību stundas
laikā. Bērni klausa un ņem vērā teikto. Protams,
visiem ir savi niķi un tādas lietas, bet ar to visu
var  tikt  galā.  Skolotāji  -  pretimnākoši  un
izpalīdzīgi.  Spēju  palīdzēt  viņiem,  tai  pat  laikā
zinu, ka izpalīdzīga roka nāks arī no viņu puses.

4. Varbūt  mainīt  neko  nevajadzētu  ...  kā  man
pietrūka  ...  vairāk  saliedētības  pasākumu visai
skolai  kopā šajā  laikā periodā,  kad esmu šeit.
Pārējais  viss  ir  labi.  Galvenais  neļaut  skolai
pazust. Lai tā vēl daudzus gadus būtu kā Zasas
VIDUSSKOLA!

11.

Nu  jau  otro  mēnesi  1.klases skolēnu  pulciņā
iejutusies Laura Pokrasova, kura pie mums atnāca
mācīties  pēc  pārcelšanās  atpakaļ  uz  Latviju  no
Dānijas. Laurai jautājām: 
1. Kas Tev patīk šajā skolā?
2. Kādas ir Tavas attiecības ar citiem skolēniem
un skolotājiem?
3. Vai Tu gribētu kaut ko ieteikt vai mainīt skolas
ikdienā? 

Lauras atbildes: 
1. Skolā  man  patīk  zīmēt,  mācīties,  rakstīt,  ļoti

patīk būt ārā, kā arī spēlēties ar mantām klasē
brīvajos brīžos.

2. Attiecības  ar  citiem  skolēniem  un  skolotājiem
man ir draudzīgas un pozitīvas.

3. Es gribētu vairāk laika pavadīt ārā, tāpēc es ļoti
vēlētos, lai pie skolas ir smilšukaste, šūpoles un
spēļu laukums brīvajam laikam. 

Šajā mēnesī mūsu skolā praksē ir trīs topošās
skolotājas, kuras šeit pašas ir mācījušās, tāpēc
BC viņām jautāja: 
1. Kāds ir Jūsu iespaids par Zasas vidusskolu,

atgriežoties šeit kā topošajām skolotājām? 
2. Kas Jums šeit visvairāk patīk/nepatīk?
3. Kā saprotaties ar skolēniem un kolēģiem?
4. Vai  Jūs  skolā  kaut  ko  mainītu  un  kāds  ir

Jūsu novēlējums vai ieteikums skolēniem! 

Atbild  topošā  skolotāja  Eva  Strika  (mācās
Daugavpils  Universitātē,  šobrīd  praksē  pie  sk.
Daigas): 

1. Kopumā  man  ir  nostaļģiskas  un  ļoti  pozitīvas
sajūtas,  jo  tomēr  šeit  tika  pavadīti  12  gadi.
Ierodoties  skolā,  pārņēma  sajūta,  ka  es  būtu
skolu  beigusi  vairāk  nekā  2  gadus  atpakaļ,  jo
daudzas  skolēnu  sejas  šķiet  svešas,  kā  arī  ir
jauni  pedagogi.  Dīvaini,  bet  arī  patīkami,  ka
skolēni,  ar  kuriem  kopā  mācījos,  mani  tagad
sveicina kā skolotāju.

2. Prieks,  ka  skolā  ir  uzlabojumi  un  jaunas,
izremontētas  telpas.  Priecē,  ka  ir  stends  ar
labākajiem skolēniem, skolēniem stipendijas, jo
tas rada motivāciju pārējiem. Man, kā bijušajam
novadpētniekam,  ir  prieks,  ka  pēc  daudziem
gadiem skolas muzejs ir atradis mājas.

3. Šobrīd  eju  praksi  pie  skolotājas  Daigas  un
2.klases.  Skolēni  ir  ļoti  sirsnīgi  un  izturas  pret
mani ar cieņu. Pedagogi ir ļoti pretimnākoši un
izpalīdzīgi. 

4. Nedomāju, ka kaut ko vēlētos mainīt. Lai skolā
būtu vēl labāka gaisotne un interesanta sadzīve,
pašiem  skolēniem  ir  aktīvi  jādarbojas  un
jāpiedalās, jo neviens cits uz sudraba paplātes
to nepasniegs.  



  

  

                                                  

APSVEICAM!

   
Avīzes redkolēģija:

Redaktore: Baiba Briede (8.kl.)
Datorsalikums: „Baltā Ceļa” redkolēģija 
Avīzes veidotāji: Dita Soldatova (9.kl),  Inese Korņejeva  (10.kl.),  Kitija
Paula Minkeviča (9.kl.),  Airisa Ģeidāne  (12.kl.),  Sanita Tumša  (12.kl.),
Līga Tumša (8.kl.),  Digna Soldatova (8.kl.),  Aiga Zvaniņa (8.kl.),  Egija
Martinova (5.kl.), Zanda Vasiļiva (5.kl.), Līva Nagle (5.kl.).
Konsultante: skolotāja Baiba Gabranova 

Avīzi var iegādāties par ziedojumiem
Mūsu avīzi var lasīt arī sociālajos tīklos: 

http://facebook.com/ZasasVidusskola/, 
https://www.facebook.com/baltaiscels/  un Jēkabpils novada mājas lapā
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/ 

Avīzes nākamais numurs iznāks maijā
 

Lai Tev vienmēr un visur veicas
katru dienu pa domai, pa 
teikumam,
gaismas staram un atklāsmes 
brītiņam,
katru dienu pa atziņai prātīgai
ievijas gudrības audumā.
katru dienu pa solim, pa 
kāpienam,
taisnam ceļam un sasniegtai 
virsotnei,
katru dienu pa veiksmes 
graudiņam
sakrājas dzīves apcirkņos.
katru dienu pa sapnim, pa 
cerībai,
smaidam siltam un vārdam 
sirsnīgam,
katru dienu pa prieka brītiņam
ieceļ dvēseli brīnuma 
apjausmā ...

60 gadu jubilejā sveicam
skolotāju Mairitu Striku!

       
              

VISIEM LASĪTĀJIEM 
NOVĒLAM

SAKĀRTOT SEVI UN VISU AP
SEVI NE TIKAI TALKAS DIENĀ,

BET ARĪ IKDIENĀ!

    

12.

Apsveicam 
Samantu Makovecku un 

Ansi Amolu ar
autovadītāja apliecības

iegūšanu!

Sadraudzības pasākums
„Es un ES un vitamīns” 

Zasas vidusskolā 
ar apkārtējo novada skolu

8.-9.klašu audzēkņiem
notiks 2.maijā
plkst. 17:00 

Apsveicam tos septiņpadsmit
5.-8.klašu skolēnus, kuri
nokārtoja velosipēdista
apliecības iegūšanas

eksāmenu! 
Par šo eksāmenu, pirmsskolas
bērnu sporta svētkiem un uz

2.maiju pārcelto Imanta
Ziedoņa pasaku pēcpusdienu
sākumskolas skolēniem lasiet

 nākamajā avīzītes numurā
           

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/
https://www.facebook.com/baltaiscels
http://facebook.com/ZasasVidusskola/

