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Žetonu vakars
   Februāris jau ierasti  kļuvis par saspringtu
laiku  12.klasei,  lai  paspētu  iestudēt  un
skolasbiedriem,  kā  arī  saviem  tuvākajiem
radiem  un  draugiem  izrādīt  savu  izvēlēto
žetonu  lugu.  Šīgada  divpadsmitie  nav
izņēmums. Pēc intensīva darba mēģinājumu
procesā ir tapusi izrāde „Velniņi” pēc Rūdolfa
Blaumaņa darba motīviem, un 24.februārī  to
varēja  novērtēt  visi  skatīties  gribētāji  Zasas
vidusskolas  68.izlaiduma  klases  Žetonu
vakarā. 
   Neticami, bet divpadsmitie velnu tēlus jau ir
iemēģinājuši  pagājušajā  gadā,  sveicot
iepriekšējos 12-tos Pēdējā zvanā, tāpēc viņu
izpildījumā  stāsts  par  abiem  nebēdnīgajiem
velniņiem,  kas,  gribēdami  izpatikt  Vecajam
velnam,  sadara  nedarbus,  tomēr  ar  to  visu
laiku palīdzot  saimniekam un saimniecei,  un
izrādes nobeigumā pārtop par cilvēkiem, šķiet
tik dabisks, aizrautīgs un jautrs. Izrādi lieliski
papildināja  dažas  mūsdienīgas  detaļas,
piemēram,  mobilais  telefons  un  mašīnas
atslēgas  burvja  dāvanā  princesei,  kas
neapšaubāmi  sajūsmināja  un  smīdināja
skatītājus. Visi aizrautīgi vēroja abus velniņus
–  Ēriku Šušarinu un Alvi  Kazanausku, Veco
velnu  –  Valdi  Ancānu,  saimnieci  –  Signi
Rusiņu, saimnieku – Didzi Godļevski, princesi
–  Moniku  Rudzāti,  abus  laupītājus  –  Sanitu
Tumšu un Airisu  Ģeidāni.  Jaunie  aktieri  bija
lieliski  pastrādājuši  lugas  režisores  Solvitas
Audzītes  vadībā,  ar  skaņošanu  piepalīdzēja
Ansis  Amols,  skatuvi  bija  noformējuši  visi
12.klases skolēni, ar tērpiem un dekorācijām
palīdzēja sk. Inese Kalniškāne, par visu kopā
rūpējās  klases  audzinātāja Laima  Šnikere,
savukārt programmiņu jeb bukletu noformēja
Kaspars Sēlis.
   Pirms  izrādes  un  neilgajā  starpbrīdī
klātesošie varēja iepazīties ar prezentāciju par
divpadsmitajiem,  tad  sekoja  žetonu
pasniegšana,  apsveikumi  no  bijušajiem
divpadsmitajiem un  11.klases  skolēniem,  kā
arī  radiem  un  draugiem  un  pēc  tam
fotografēšanās un ballīte! 

Dažas ainas no žetonu lugas izrādes, žetonu saņemšana,
divi vissvarīgākie cilvēki abiturientiem: režisore Solvita

Audzīte un klases audzinātāja Laima Šnikere; šīgada
divpadsmitos sveic bijušie divpadsmitie un 11.klases

skolēni un audzinātāja   
Skolas arhīva un Kaspara Sēļa foto

 

  

  



  

     Sacensību kopvērtējumā uzvarēja komanda „Spēks ir vara”, 2.vietu ieguva komanda „Nokia 92”, godpilnā 3.vieta
komandai „Meža kaķi”, bet „Bultas” un „Pandas” ieguva pateicības par piedalīšanos. Visi pasākuma dalībnieki saņēma
apliecinājumus par piedalīšanos Pasaules Sniega dienā. 
     Paldies pasākuma organizatoriem – 7.klases skolēniem!   

Egija Martinova, 5.klase 
                     Foto no skolas arhīva

Redaktora sleja
                     2018. gada februāris

Sniega dienas pasākums 

2.

mūsu  skolas  skolēni  piedalījušies  mācību  priekšmetu
olimpiādēs un konkursos, šis ir mēnesis, kad esam paspējuši
gan sportot, gan dziedāt, gan dejot un uzstāties ar skatuves
runu.  Starp  citu,  šomēnes  mūsu  avīzītei  aprit  deviņpadsmit
gadi! 
   Un, protams,  šis ir  aizraujošu pasākumu laiks gan mūsu
pirmklasniekiem ar 100-to dienu skolā, gan divpadsmitajiem ar
gatavošanos  savam  Žetonu  vakaram.  Esam  kārtīgi
izdauzījušies  Sniega  dienā  un  izvēlējuši  Gada  pāri
Valentīndienā.  Garlaicīgi  noteikti  nav  bijis,  un  lai  tā  arī
turpinātos nākamajā mēnesī!  

Redaktore Baiba Briede, 8.klase

    Jau kopš janvāra vidus, kad visi, kas vien to vēlējās,
varēja izbaudīt slidošanu uz dīķiem pie skolas, septītās
klases  skolēni  sāka  plānot  Sniega  dienas  pasākumu.
Diemžēl janvāra beigās, kad Sniega dienu atzīmēja visā
pasaulē,  pie  mums  īpaši  daudz  sniega  nebija,  tāpēc
mūsu skolā Sniega dienas pasākums notika 9.februārī.
Pasākuma  organizatori  –  7.klases  skolēni  –  uz  to
aicināja  visus  skolas  2.-6.klases  skolēnus,  kuri  tika
sadalīti  jauktās komandās. Pavisam kopā izveidojās 5
dalībnieku komandas: „Pandas”,  „Nokia 92”, „Spēks ir
vara”, „Meža kaķi” un „Bultas”. 
    Sacensībās  katrai  komandai  bija  jāveic  sešas
aizraujošas stafetes. Divi no uzdevumiem bija saistīti ar
ragaviņām:  „Tālākais  šļūciens”,  kurā  bija  jābrauc  ar
ragaviņām  no  kalna  un  kurā  vislabāk  veicās  „Meža
kaķiem”,  un  „Kamaniņu  braukšana”,  kurā  bija  jāvelk
vienam  otru  ragaviņās  un  kurā  visvairāk  veicās
komandai  „Nokia  92”.  Uzdevumā „Tāllēkšana  sniegā”
varēja  parādīt  savas  prasmes  tāllēkšanā  pa  sniegu,
sacenšoties,  kurš  varēs  aizlēkt  vistālāk  no  sniegā
novietotā konusa. Šajā uzdevumā vislabākos rezultātus
uzrādīja  komanda  „Spēks  ir  vara”.  Viņiem  vislabāk
veicās arī uzdevumā „Bobslejs”, kurā visiem komandas
dalībniekiem bija jānes rokās slēpes apkārt konusiem.
Uzdevums „Hokejs”, protams, pārbaudīja slidošanas un
hokeja  ripas  vadīšanas  prasmes  apkārt  konusiem uz
dīķa ledus.  Šajā uzdevumā vislabāk veicās komandai
„Nokia  92”.  Savukārt  komanda  „Bultas”  izcēlās  ar
slēpošanas un sniega pikas trāpīšanu mērķī uzdevumā
„Biatlons”.  Protams, neiztika arī  bez kritieniem, bet tie
tikai pavairoja jautrību un lika darboties vēl enerģiskāk. 

Sveiks, lasītāj!

    Šī  mēneša  avīzīte  iznāk
pašā  aukstākajā  laikā,  kad
reizēm  termometra  stabiņš
noslīd pat zem -20°C, tomēr tas
nav  traucējis  skolēniem  būt
skolā un piedalīties tik daudzos
pasākumos un būt aktīviem tik
dažādās jomās. Šis ir mēnesis,
kad  3.  un  6.klases  skolēniem
jāparāda  visas  savas
zināšanas  un  prasmes,  lai
veiksmīgi  nokārtotu  valsts
diagnosticējošos  darbus
latviešu valodā un matemātikā,
šis ir arī mēnesis, kad vairāki



  

                                  

                                                                                                    
                             

Pirmklasnieku simtā diena skolā
    Nu jau otro gadu par vienu no skolas tradīcijām ir kļuvusi pirmās klases skolēnu sveikšana ar simto skolā aizvadīto
dienu. Šogad pirmklasnieku simtā diena tika atzīmēta 16.februārī. Tai jau iepriekš gatavojās gan paši pirmklasnieki,
gan visu pārējo klašu skolēni. Galu galā, pirmā klase mums šogad skolā ir skaitliski vislielākā: tajā mācās 11 skolēni.
Diemžēl slimības dēļ pasākumā nevarēja piedalīties trīs pirmklasnieki, bet pārējie klasesbiedri dalījās savos iespaidos,
kā arī nodeva viņiem skolasbiedru sagatavotās dāvaniņas.  
   Jau ienākot skolā, pirmklasniekus gaidīja liels simbolisks simtnieks, pie kura labprāt fotografējās gan visa klase kopā,
gan arī katrs pirmklasnieks un viņu audzinātāja Anda atsevišķi. Pēc fotografēšanās bērni kopā ar skolotāju Andu devās
„ciemos” pie citu klašu skolēniem.
   2.klases skolēni pirmklasniekus sagaidīja ar neparastu uzdevumu: uz galvas bija jāuzliek papīra šķīvis un uz tā
neskatoties jāuzzīmē tas,  ko katrs pirmklasnieks bija izvilcis, piemēram, saule.  Balvās pirmklasnieki  saņēma pūču
maisiņus ar kukurūzu. 3.klasē arī pirmklasnieki saņēma skolēnu veidotos pūču zīmējumus. 4.klasē pirmklasniekus
gaidīja ar baloniem un grāmatzīmēm, piektās klases skolēni angļu valodas kabinetā pārbaudīja pirmklasnieku vārdiņu
zināšanas  angļu  valodā  un  uzdāvināja  saldumus  un  šokolādes  medaļas.  6.klases  „klauniņi”  lika  pirmklasniekiem
piepūst balonus un tad, balonus izpūšot, censties nogāzt kolas glāzītes, arī dāvanā mazie dabūja balonus. 7.klases
skolēni  bija izveidojuši  ziediņus no „čupačupiem”,  ko uzdāvināja pirmklasniekiem. 8.klase kopā ar skolotāju Laimu
ķīmijas  kabinetā  piedāvāja  mazajiem veikt  eksperimentu:  uzrakstīt  savu  vārdu  ar  „neredzamo”  tinti  un  pēc  tam,
apstrādājot  uzrakstīto ar īpašu ķīmisku vielu,  izlasīt savu uzrakstīto. Astotie arī iemācīja pirmklasniekiem izgatavot
papīra lidmašīnas, kuras tika izmēģinātas turpat skolas vestibilā. Devītie sagaidīja mazos savā klasē ar matemātikas
uzdevumiem un šokolādes medaļām. Desmitie bija sagatavojuši katra pirmklasnieka vārda pirmo burtu, bet šo balvu
varēja nopelnīt tikai tad, ja nosauca piecus vārdus, kas sākas ar šo burtu. Ciemošanās noslēdzās skolas direktores
kabinetā, kur pirmklasnieki saņēma apliecinājumus par to, ka veiksmīgi aizvadījuši Zasas vidusskolā simts dienas. 
   Svinības turpinājās klasē ar rotaļām un gardo kivi torti, bet vispirms torte pabija ārā uz skolas lieveņa, kur skolēni
noskatījās īpašo svētku „salūtu”. 
   Pirmklasnieki saka paldies visiem par sagādātājiem svētkiem!      
                                                                                                        Sanita Gabranova, 1.klase; skolas arhīva foto
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Skatuves runas konkursa 1.kārta Salā

   16.februārī  Salas  kultūras  namā norisinājās  skatuves  runas  konkursa  1.  –  starpnovadu –  kārta,  kurā
piedalījās labākie runātāji no skolu 1.-12.klasēm. No Zasas vidusskolas uz konkursu tika izvirzīti un piedalījās
1.klases skolēni Sanita Gabranova, Solveiga Smilškalne, Reinis Kokins un Kārlis Lācītis, savukārt no 3.klases
uz konkursu devās Endija Aleksejeva, Sindija Minalto, Mārcis Gabranovs un Raivo Mikušāns. 
   Katrs skolēns bija sagatavojis vienu dzejoli un prozas darbu vai tā fragmentu, kuru centās norunāt tā, lai
sniegtu prieku gan klātesošajiem konkursa dalībniekiem, gan objektīvajai žūrijai, kurā darbojās Anita Lejiņa,
Pēteris  Dranevičs  un  Aija  Rancova.  Žūrija  vērtēja  domas  atklāsmi,  spilgtu  priekšmetu  gleznu  esamību,
kontaktu ar klausītāju, dikciju un artikulāciju, kā arī atbilstošu repertuāra izvēli, un konkursā kopā varēja iegūt
50 punktus. 
   Sanita ieguva 40 punktus un saņēma 1.pakāpes diplomu. Solveiga ar 37 punktiem un Reinis, Kārlis, Sindija,
Mārcis  un  Raivo  ar  36  punktiem saņēma  2.pakāpes  diplomu,  un  Endija  ieguva  34  punktus  un  saņēma
3.pakāpes diplomu. 
   Paldies skolēniem par  ieguldīto darbu un labo sniegumu, kā arī skolotājām Andai un Mairitai par palīdzību
skolēniem, sagatavojot viņus skatuves runas konkursam! 

Sk. Baiba Gabranova; skolas arhīva foto   
 

    Kā katru gadu, tā arī šogad mazie sākumskolēni
sāk sevi  pierādīt  arī  ārpus skolas dažādās mācību
olimpiādēs.  Tā arī  Markuss no 4.klases 7. februārī
piedalījās  matemātikas  olimpiādē,  kas  notika
Jēkabpils  3.vidusskolā.  Olimpiādes  dalībniekiem
vajadzēja  pacīnīties  ar  7  uzdevumiem  –  citu
vieglāku, citu grūtāku. Šoreiz netika iegūta kāda no
godalgotajām vietām, bet tas nozīmē tikai vienu – vēl
vairāk iedziļināties matemātikas noslēpumos. 
    Lai nokļūtu uz sociālo zinību olimpiādi,  4.klasei
vispirms vajadzēja sacensties savā starpā, kurš tiks
izvirzīts. Arī šajā reizē visvairāk punktu un tiesības
piedalīties sociālo zinību olimpiādē ieguva Markuss
Brutāns.  15.februārī  viņš  devās  uz  Krustpils
pamatskolu,  kur  nācās atbildēt  uz visdažādākajiem
jautājumiem par drošības tēmu. Vajadzēja zināt gan
ceļu  satiksmes  noteikumus,  gan  atbildēt  uz
jautājumiem  par  drošu  internetu,  mobilajām
aplikācijām, gan par atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz
dabu, kā arī par veselīgu uzturu un citiem. Markuss
tika  ar  visiem  uzdevumiem  galā  labi,  kā  rezultātā
ieguva 1.vietu. Malacis! 
    Vēl  jau  gaidāma  vizuālās  mākslas  olimpiāde
29.martā Salā. Turēsim īkšķus!
                                    4.kl.skolotāja Skaidrīte

4.

   Piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs 

    Zasas vidusskolas skolēni ir aktīvi mācību 
priekšmetu olimpiāžu dalībnieki:

 25.janvārī  dabaszinātņu neklātienes konkursā
piedalījās  5.  un  6.klases  skolēni:  Uvis
Aleksejevs,  Arturs  Gatis  Avotiņš,  Ginters
Godļevskis,  Egija  Martinova,  Līva  Nagle,
Leons Nikolajevs, Zanda Vasiļiva, Jānis Zariņš,
Niks  Daniels  Balodis,  Raitis  Daudzvārds,
Sanija  Geižāne,  Karolina  Kuzmenko,  Artūrs
Markovskis,  Pēteris  Markovskis,  Megija
Krjaukle, Jānis Rancāns, Raivo Savičs. 

 29.-31.janvārī  neklātienes konkursa „Ieskaties
dabā” 1.kārtā piedalījās Lita Kokina un Santa
Rugaine  no  7.klases  un  Baiba  Briede  no
8.klases.  Baiba ir  izvirzīta uz konkursa
2.kārtu.

 6.februārī   9.klases  skolnieks  Ilgvars
Verbickis piedalījās  ķīmijas  olimpiādē  9.-
12.klasēm un ieguva atzinību.

 7.februārī 4.klases skolnieks Markuss Brutāns
piedalījās matemātikas olimpiādē 4.klasei.

 15.februārī  4.klases  skolnieks  Markuss
Brutāns piedalījās  sociālo  zinību  olimpiādē
4.klasei un ieguva 1.vietu!

 15.februārī  8.klases  skolēni  Dana  Krjaukle,
Aiga  Zvaniņa,  Alvis  Aizupietis,  Edgars
Kuzmenko  un  9.klases  skolnieces  Dita
Soldatova un Evelīna Jumīte  piedalījās krievu
valodas olimpiādē 8.-9.klasēm tiešsaistē.

 21.februārī  11.klases  skolnieks  Dagnis
Mucenieks  piedalījās  ģeogrāfijas  olimpiādē
10.-12.klasēm Jēkabpilī.

Sociālo zinību olimpiādes 1.vietas ieguvējs Markuss
Foto no skolas arhīva



  

                            

                             

Vokālo ansambļu skate „Balsis 2018”

    23.februārī  Jēkabpils  3.vidusskolā
norisinājās  skolu  vokālo  ansambļu  skates
„Balsis 2018” 1.kārta. No mūsu skolas skatē
piedalījās  1.-4.klašu  ansamblis  „Krāsainie
sapņi”,  kurā  dziedāja  Baiba  Bekmane,
Sanita  Gabranova,  Paula  Vībāne,  Evelīna
Skujiņa,  Solveiga  Smilškalne,  Evelīna
Ruško,  Sindija  Minalto,  Endija  Aleksejeva,
Nellija Zarāne un Markuss Brutāns, iegūstot
3.pakāpes  diplomu,  kā  arī  5.-9.klašu
ansamblis,  kurā  dziedāja  Egija  Martinova,
Līva Nagle, Sanija Geižāne, Megija Krjaukle,
Karolina  Kuzmenko,  Baiba  Briede,  Dana
Krjaukle, Edgars Kuzmenko, Līga Tumša un
Aiga  Zvaniņa,  arī  iegūstot  3.pakāpes
diplomu. 
    Skolotāja Velta saka paldies dziedātājiem
par  atsaucību,  milzīgo  ieguldīto  darbu  un
pozitīvo attieksmi! 
                            Egija Martinova, 5.klase

             Autores foto 

                                                          2018. gada februāris

Volejbols Ābeļos
      20.februārī 6.-9.klašu labākie sportisti
devās  uz  Ābeļiem,  lai  piedalītos  volejbola
sacensībās  2002.-2004.gadā  dzimušajiem
zēniem  un  meitenēm.  Mūsu  skolu
pārstāvēja:  Egīls  Austrums  (6.kl.),  Marta
Demkova,  Elīna  Girone,  Mārcis  Gremze,
Katrīna  Ģeidāne,  Alens  Niks  Ļapustins,
Ilgona  Pudža,  Santa  Rugaine  (7.kl.),  Alvis
Aizupietis, Santis Griķupelis, Dana Krjaukle,
Līga  Tumša  (8.kl.),  Antra  Rubene,  Raivis
Vasiļivs, Ilgvars Verbickis (9.kl.).  
    Apsveicam mūsu volejbolistus ar iegūto
1.vietu gan zēnu, gan meiteņu grupā! 
                               Skolas arhīva foto

5.

 Sadancis Viesītē 
    14.februārī  1.-5.klašu dejotāji  devās uz Viesītes kultūras pili,  lai
piedalītos  sākumskolas  klašu  Sadancī.  Pavisam  kopā  pasākumā
piedalījās 9 kolektīvi  no 6 skolām: mājinieki  – Viesītes mūzikas un
mākslas  skolas  1.-3.klašu  tautas  deju  kolektīvs  „Danceri”;  Ābeļu
pamatskolas 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs un 3.-4.klašu tautas deju
kolektīvs „Žiperi”; Biržu pamatskolas 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs;
Biržu  internātpamatskolas  1.-2.klašu  tautas  deju  kolektīvs  un  3.-
4.klašu  tautas  deju  kolektīvs;  Rites  pamatskolas  2.-3.klašu  deju
kolektīvs  un,  protams,  Zasas  vidusskolas  1.-2.klašu  tautas  deju
kolektīvs „Dzirnupīte” un 3.-5.klašu tautas deju kolektīvs „Dzirnupīte”
skolotājas Daigas vadībā.   
    Dejošanas pārpilnā diena iesākās ar ģērbšanos tautas tērpos un
īsiem  mēģinājumiem,  tad  visi  tika  aicināti  uz  koncertu.  Pasākumu
vadīja  atraktīvie  Viesītes  kultūras  pils  klauni,  kas  izspēlēja
humoristiskas  ainiņas,  meistarīgi  sasaistot  kopā  visu  koncerta
programmu. Katrs tautas deju kolektīvs kopā ar savu vadītāju vispirms
tika  aicināti  nofotografēties  piemiņas  bildei  (kuras  pēc  tam  tika
uzdāvinātas  kolektīvu  vadītājiem),  un  tad  sniedza savu  sagatavoto
deju  priekšnesumu.  Mūsu  skolas  kolektīvi  iesāka  un  pabeidza
koncertu.  1.-2.klases dejotāji  izpildīja  „Dziesmiņu par zvēriņiem” un
„Ai,  saulīte,  mēnestiņis”,  bet  3.-5.klases  dejotāji  uzstājās  ar  dejām
„Madaliņa” un „Roku rokā”. Astoņpadsmit priekšnesumi pagāja gluži
nemanot,  visiem  dzīvojot  līdzi  atraktīvajiem  deju  uzvedumiem  uz
skatuves. Koncerta noslēgumā katrs kolektīvs saņēma saldumu tūtu,
bet kolektīvu vadītāji – skaistus ziedus. 
    Ar to vēl diena nebeidzās, jo pēc koncerta un pārģērbšanās sekoja
disenīte ar atraktīvā klauna un Džuliāna piedalīšanos. Tajā tiešām visi
varēja  izkustēties  pēc  sirds  patikas,  kā  arī  nobaudīt  līdzpaņemtos
gardumus. Aktīvākie paspēja uzņemt selfijus ar pasākuma vadītājiem!
Nedaudz noguruši, bet gandarīti par paveikto, dejotāji atgriezās Zasā,
lai  vēl  nopietnāk  gatavotos  nākamajam  svarīgajam  pasākumam  –
deju skatei marta beigās. 
    Paldies skolotājai Daigai par dejotāju sagatavošanu koncertam un
pašiem dejotājiem par izturību!   

                                                    Skolas arhīva foto
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6.

Vidusskolēnu piedalīšanās Ēnu dienā

6.klases skolēni iepazīst jaunatnes lietu speciālista un sabiedrisko attiecību speciālista darba ikdienu
     
    Arī mūsu skolas 6.klases skolēni  bija nolēmuši izmantot  Ēnu dienas iespējas,  lai  iepazītos ar Jēkabpils novada
jauniešu lietu koordinatores Jurgitas Bareikas un sabiedrisko attiecību speciālista Kaspara Sēļa darba ikdienu, it īpaši
tāpēc, lai vēl labāk apgūtu fotografēšanas un filmēšanas prasmes, jo šajā dienā skolu jauniešiem tika piedāvāta iespēja
gan pamācīties, gan pašiem izmēģināt savus spēkus scenāriju rakstīšanā un savu darbu noformēšanā. Tā kā šī bija Ēnu
diena, tad pie Jurgitas un Kaspara viesojās arī citi jaunieši no Jēkabpils novada Ābeļu un Dignājas pamatskolas. 
    Vispirms skolēni tika iepazīstināti ar jaunatnes lietu koordinatora un sabiedrisko attiecību speciālista darbu kopumā. Tā
kā 6.klases skolēniem Zasas ambulances 2.stāva telpas nav svešas, jo šeit pabūts ne reizi vien, iesaistoties aizraujošās
aktivitātēs,  piemēram, apsveikumu gatavošanā, filmu skatīšanās pēcpusdienās, piparkūku cepšanas darbnīcā, kā arī
vienkārši paspēlējot galda spēles, tad priekšstats par Jurgitas un Kaspara darbu viņiem jau bija izveidojies. 
    Tagad atlika vien noskaidrot svarīgāko, kāpēc skolēni bija šeit ieradušies: kā radoši un interesanti veidot pasākumu
scenāriju,  kā  to  visu  noformēt,  kā  arī  papildināt  savas  prasmes  fotografēšanā  un  filmēšanā.  Visu  to  arī  skolēni
noskaidroja aizraujošā nodarbībā, iegūstot gan nepieciešamās zināšanas, gan papildinot savas prasmes. Pēcpusdiena
tika aizvadīta  patiesi  aizraujošās  aktivitātēs,  un tikšanās  noslēgumā skolēni  devās  prom ar  gandarījuma sajūtu  par
izzinoši un radoši pavadītu pēcpusdienu un patīkami pavadītu laiku kopā ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses. 
   Paldies Jurgitai un Kasparam par nodarbību un vērtīgajiem padomiem! 

Niks Daniels Balodis, 6.klase; Kaspara Sēļa foto  

   

Ēnu diena 2018. gadā norisinājās 14. februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras
izglītības  programma  1.-12.  klašu  skolēniem,  kuras  laikā  skolēni  apmeklē  kādu  darba  vietu  un  vēro  interesējošās
profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Ēnu dienā iesaistījās arī mūsu skolas 10. un 11.klases audzēkņi. Vistālāko ceļu mēroja Agija no 11.klases, kura vēroja
SPA speciālista darbu SIA „Taka SPA” Rīgā. Ēriks no 10.klases un Samanta no 11.klases iepazinās ar karavīru profesiju
NBS Aviācijas bāzē Lielvārdē. Megija no 11.klases devās uz Aknīsti, lai sekotu ārsta palīga ikdienai NMPD Zemgales
reģionālā centra Aknīstes NMP punktā. Pārējie vidusskolēni „ēnoja” Jēkabpilī: Ginters un Dagnis no 11.klases iepazina
kinologa darbu Jēkabpils cietumā; Liene no 11.klases, Ieva un Inese no 10.klases viesojās Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes  Jēkabpils  iecirkņa Kārtības policijas  nodaļā,  lai  sekotu policista  darba  ikdienai;  Jānis  un Niks no
11.klases „ēnoja” automehāniķi  SIA „Marteks” autoservisā;  Ansis no 11.klases sekoja datorspeciālsita darba ikdienai
Krustpils novada pašvaldībā; Laura no 11.klases iepazinās ar ceļojumu konsultanta darbu SIA „Latvia Tours” birojā;
Dāvis un Artis no 10.klases pētīja virsmežniecības inženiera darbu Sēlijas virsmežniecībā; Raivis no 10.klases „ēnoja”
elektriķi Sadales tīklu Jēkabpils nodaļā un Iveta no 10.klases iepazina farmaceita darbu „Manā aptiekā”. 

Jaunieši dalījās ar saviem vērojumiem un atziņām ar citiem skolasbiedriem 20.februārī, kad prezentēja savu Ēnu dienā
pieredzēto.   

Kopā ar skolēniem sakām milzīgu paldies ikvienam ēnu devējam par doto iespēju iepazīt profesiju, uzzināt par to vairāk
un ielūkoties profesionāļa ikdienā, “pielaikot to”. Paldies par atsaucību!

                     Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagoģe- karjeras konsultante; skolas arhīva foto
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7.

Izziņas un radošo tehnoloģiju diena
mazajiem  

    21.februārī  Zasas  vidusskolā  projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001  „Karjeras  atbalsts  vispārējās  un
profesionālās  izglītības  iestādēs”  ietvaros  viesojās
pasniedzēji no “Mazās brīnumzemes” centra Siguldā.
1.-3.  klašu skolēni 2 stundu garas nodarbības laikā
iepazina darba pasaules un mazā biznesa pasaules
iespējas  un  izaicinājumus.  Nodarbībā  skolēni  gan
klausījās  pasniedzējos  par  arhitektūras,  mākslas,
programmēšanas, modelisma, animatorikas u.c. jomu
profesijām,  gan  arī  radoši  darbojās,  lai  gūtu
priekšstatu.
    Katram  skolēnam  tika  dota  iespēja  iejusties
darbinieka lomā - darbnīcā viņi apguva maketu būves
iemaņas un izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu.
Piedzīvojuma  noslēgumā  visi  darbi  tika  savienoti
kopā, lai redzētu, cik daudzveidīga un interesanta ir
pašu  radītā  pasaule.  Dodoties  mājup,  izveidotos
maketus dalībnieki paņēma līdzi – sava pašvērtējuma
celšanai  un  nākotnes  sapņu,  prasmju  un  zināšanu
turpmākai iedvesmai.
                             Sk. Anda Jurgeviča

Foto no skolas arhīva  

    
    
    23. februārī  Zasas vidusskolas skolēniem tika dota iespēja braukt mācību ekskursijā uz Rīgu. Brauciens tika daļēji
finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
   Ekskursija  sākās  ar  izstādes  “Skola  2018”  apmeklējumu.  Tajā  skolēniem bija  iespēja  iepazīties ar  atzītākajām un
jaunākajām  mācību  programmām Latvijā  un  ārvalstīs,  tikties  ar  izglītības  iestāžu  pārstāvjiem  un  saņemt  atbildes  uz
interesējošiem jautājumiem,  uzzināt visu par  studiju kredītiem,  vērot prezentācijas,  piedalīties aktivitātēs un konkursos,
uzzināt vairāk par interešu izglītību, iemēģināt roku dažādās profesijās, kā arī vērot paraugdemonstrējumus un labi pavadīt
laiku. Vairāki skolēni atzina, ka izstādē uzzinātais noteikti ietekmēs tālākos mācību plānus. Kādam līdz šim prātā esošā
profesija pēc izstādes apmeklējuma vairs nešķita saistoša, bet vēl kādam jau izvēlētā nākotnes profesija sāka likties vēl
aizraujošāka.
    Kopā  ar  skolēniem tālāk  devāmies  uz  starptautisko  lidostu  “Rīga”.  Iepazināmies  ar  lidostas  vēsturi,  tās  attīstību,
aviosabiedrībām, maršrutiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju. Cits sapņoja par ceļošanu, bet cits aizsapņojās par
pilota vai stjuartes profesiju. 
    Kā pēdējā mācību ekskursijas pieturvieta tika izvēlēts Rīgas Jūgendstila muzejs. Rīgas Jūgendstila muzejs ir viens no
jaunākajiem muzejiem Rīgā. Tas atrodas dzīvoklī, kurā līdz 1907. gadam dzīvojis un strādājis izcilais latviešu arhitekts
Konstantīns  Pēkšēns.  Apskatījām  pilnībā  rekonstruēto  jūgendstila  laikam  raksturīgo  dzīvokli.  Pēc  tam  pielaikojām
jūgendstilam raksturīgās greznās cepures un iemūžinājām piedzīvotos mirkļus foto.
    Paldies skolēniem par atsaucību un aizrautību visas ekskursijas garumā, vecākiem par atbalstu un modināšanu rīta
agrumā. Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai un skolas vadībai par doto iespēju braukt un redzēt. Jo katrs izbrauciens,
katra mācību ekskursija aicina skolēnus domāt plašāk, domāt par savu nākotni un plāniem tās virzienā.
                                 

         Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagoģe- karjeras konsultante; autores foto
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8.

Pirmsskolas lappuse

Februāra aktivitātes pirmsskolas grupās

    Krāsaini un aizraujoši februāra sākumā aizvadīta sveču diena, kurā arī paši mazākie mūsu skolas audzēkņi
guva  interesantu  pieredzi  sveču  iepazīšanā  un  gatavošanā.   Kamēr  mazākie  uzmanīgi  piedalījās  sveču
liešanā skolotāju sagatavotajos traukos, tikmēr 5-6 gadnieki savas sveces „audzēja” paši. 
    Šajā mēnesī lielie izzināja cilvēka ķermeni un maņas, sadzirdot dažādas skaņas, sasmaržojot un minot
smaržas, iepazīstot mēles garšu kārpiņas - sagaršojot dažādus pārtikas produktus un garšvielas un sataustot
dažādus  priekšmetus  un  materiālus.  Tikmēr  mazākie  mācījās,  kā  būt  veseliem  un  augt  lieliem.  Īpaši
aizraujoša bija sulas spiešana un degustēšana no dažādiem vitamīnu pilniem augļiem un dārzeņiem, kuru ar
prieku nogaršoja pat tie bērni, kuri šos dārzeņus ēd nelabprāt.
    Izzinot tēmu „Putni ziemā”, mazākie ne tikai uzzināja daudz ko jaunu, bet arī izmēģināja pavārmākslu,
gatavojot „garšīgus putnus”, kuri priecēja ne tikai pašus pavāriņus, bet arī visus bērnudārza audzēkņus.
    Kamēr mazās grupas bērni aktīvi darbojās ar pastnieka profesijas izpēti, gatavojot paskastes, pasta somas
un mācoties savu adresi, tikmēr lielās grupas bērni izzināja dažādus materiālus un darbojās ar tiem. Īpaši
lielu  PALDIES  sakām  keramiķei  Andai  Svarānei  par  sagādāto  iespēju  bērniem  darboties  ar  mālu,  kas
bērniem ļoti patika, un, iespējams, ka sk. Andai nākotnē būs jauni mākslas skolas audzēkņi un varbūt pat
talantīgi mākslinieki, ar ko lepoties mūsu skolai un novadam.
    Šomēnes mūs priecēja  leļļu  teātra  izrāde „Vilks,  kurš rija  grāmatas”,  multfilma „Džungļu  patruļa”  un
12. klases Žetonu izrāde „Velniņi”, kura bērniem ļoti patika. 5-6 gadīgie bērni šajā mēnesī arī paši izzināja
teātru veidus, izspēlēja jau zināmas pasakas, iejūtoties dažādās lomās, un veidoja paši savas lelles.
    Sirsnīgi sveicam mūsu pedagoģiskajā kolektīvā jaunās praktikantes Ievu Ģeidāni un Ievu Kokinu, kuras ar
bērniem darbosies arī nākamajā mēnesī. Vēlam veiksmi un radošumu, darbojoties ar bērniem un rakstot
prakses atskaites!
    Ar nepacietību gaidām martu, kad bērnudārza audzēkņi kopā ar saviem vecākiem aktīvi varēs piedalīties
„Ģimenes sporta svētkos” 2. martā pulksten 16.00 Zasas vidusskolas sporta zālē, kā arī visu citu, kas mūs
sagaida nākamajā mēnesī. 

Pirmsskolas skolotāja Maija 
Bildes no personīgā arhīva
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Valentīndienas pasākums

    Jau no 5.februāra mūsu skolā ziemīgās dekorācijas nomainīja Valentīndienas sirsniņas un taureņi, ko veidoja skolotāja
Inese Kalniškāne ar saviem audzēkņiem. Tas radīja īsti Valentīndienisku noskaņu. Tuvojoties zīmīgajam datumam, pie
ziņojumu  stenda  parādījās  afiša,  aicinot  visus  interesentus  uz  Valentīndienas  pasākumu  16.februārī  skolas  zālē.
Pasākuma organizatori – 10.klases skolēni – lūdza no katras 5.-12.klases izvirzīt dalībnieku pāri: vienu meiteni un vienu
zēnu. Diemžēl tas nebija tik vienkārši izpildāms, jo ne visās klasēs atradās brīvprātīgie, kuri labprāt vēlējās piedalīties
konkursos. 
    Piektdienas pēcpusdienā pasākuma dalībnieki un līdzjutēji  tika gaidīti  skolas zālē. 10.klases skolēni bija pamatīgi
pacentušies, lai pasākumam īpaši izrotātā zāle radītu visiem klātesošajiem mīlestības pilnu noskaņu. Sirsniņas pie sienām
un plaukt sākušajos bērzu zaros to neapšaubāmi nodrošināja, noskaņu papildinot arī romantiskajai mūzikai!
    Dalībai Valentīndienas konkursos bija pieteikušies 6 dalībnieku pāri no 5.-9.klases: Egija un Uvis no 5.klases; Karolina
un Raitis un Megija un Pēteris no 6.klases; Santa un Alens no 7.klases; Baiba un Edgars no 8.klases un Kitija no 9.klases
un Alvis no 8.klases. Žēl, ka piedalīties konkursos nesadūšojās vecāko klašu skolēni! Visā pasākuma gaitā konkursus
vēroja  un dalībnieku sniegumu vērtēja  kompetentā  žūrija,  kurā darbojās sk.  Anda,  sk.  Inese,  sk.  Madara un  skolas
direktore Olita. Dažas jaukas dzejas rindas no pasākuma vadītāju puses, un konkursi varēja sākties. 
    1.uzdevums visiem konkursa dalībniekiem bija pavisam vienkāršs: dalībnieka vizītkarte jeb iepazīstināšana ar sevi. Te
nu  bija  laiks  un  iespēja  palepoties  ar  saviem  talantiem  un  interesēm,  bet  dažiem  tas  uztraukumā  aizmirsās.  Kad
iepazīšanās  bija  galā,  bija  laiks  pāriet  pie  nākamā uzdevuma:  2.konkursā  dalībnieku  pāriem vajadzēja  sakārtot  pēc
iespējas pareizākā secībā dotos dzejas rindu vārdus un pēc tam abiem tos nolasīt. Tas, izrādās, nemaz nebija tik viegli, it
īpaši tad, ja sakārtojamās dzejas rindas nebija iepriekš lasītas vai dzirdētas. Protams, katram dzejniekam ir sava gaume
un stils,  bet  dalībnieku sakārtotās dzejas rindas nemaz neskanēja sliktāk par vēlāk žūrijas nolasītajiem oriģinālajiem
dzejoļiem. Vispareizāk sev atvēlēto dzejoli  kopā bija salikuši Baiba un Edgars, kuri  vienīgie to arī  nolasīja abi kopā.
Iespējams,  palīdzēja  arī  tas,  ka  šīs  rindas  bija  dzirdētas  kādā populārā  dziesmā,  tāpēc  arī  žūrijas  piebilde  bija,  ka
dalībnieki būtu varējuši to kopīgi nodziedāt! 3.uzdevums pārbaudīja dalībnieku praktiskās iemaņas, jo aizsietām acīm,
tikai  ar  taustes,  ožas  un  garšas  palīdzību,  bija  jāatpazīst  vairāki  mūsu  virtuvē  bieži  sastopami  produkti.  Dalībnieku
emocijas, nogaršojot dažus no piedāvātajiem produktiem, apliecināja, ka ne visi produkti un garšvielas mēdz būt garšīgi! 
    4.uzdevums bija nu jau par tradicionālu kļuvušais pārbaudījums – deja uz avīzes. Katrs pāris varēja likt lietā izdomu, lai
spētu noturēties uz arvien sarūkošās avīzes lapas, pie tam vēl dejojot, un dalībnieku izdoma tiešām bija apskaužama, it
īpaši  Baibai  un Edgaram,  kā  arī  Megijai  un  Pēterim,  kuri  izturēja  visilgāk.  Arī  5.uzdevums konkursā  bija  pietiekami
praktisks, pie tam tajā bija nedaudz jāpamainās stereotipiskajām lomām, jo zēniem bija jāpiešuj pogas, bet meitenēm –
jāsasien savam partnerim kaklasaite. Šajā ziņā ļoti noderēja Ērika padomi un paraugdemonstrējumi. Dažas pogas gan
bija  piešuvušās  mazliet  šķībi,  toties  kaklasaites  siet  laikam iemācījās  visas  dalībnieces.  Noslēguma  uzdevums  bija
visaizraujošākais, jo tā ietvaros meitenēm (jau iepriekš mājās par to padomājot) bija jāpārvērš savs partneris savā „dvīnī”,
izmantojot  gan  apģēbus,  gan  apavus  un  aksesuārus,  gan  arī  neiztrūkstošo  kosmētiku!  Gan  skatītājus,  gan  žūriju
neapšaubāmi pārliecināja Baibas „dvīnis” Edgars, Megijas „dvīnis” Pēteris un Karolinas „dvīnis” Raitis, bet arī citi pāri bija
likuši  lietā  visu  savu  izdomu,  izveidojot  smieklīgus  un  reizē  ļoti  reālus  dalībnieču  „klonus”.  Var  tikai  apbrīnot  zēnu
atraisītību, pašpārliecināti defilējot pa zāli meiteņu apģērbos un pat augstpapēžu kurpēs vai zābaciņos! 
    Kad objektīvā žūrija bija apkopojusi visus rezultātus, pasākumu noslēdza apbalvošanas ceremonija. Pateicību par
piedalīšanos  Valentīndienas  pasākumā „Gada pāris”  saņēma Kitija  un  Alvis,  Santa  un  Alens,  kā  arī  Egija  un  Uvis;
godpilno 3.vietu izcīnīja Karolina un Raitis, bet Baiba un Edgars, apsteiguši Megiju un Pēteri par vienu punktu, kļuva par šī
konkursa uzvarētājiem un skolas Gada pāri! 
    Apsveicam konkursa uzvarētājus un sakām paldies visiem dalībniekiem par uzdrīkstēšanos un atvērtību dažādo
uzdevumu pildīšanai.  Liels  paldies 10.klasei  un  audzinātājai  Irēnai  par  labi  sagatavoto  un novadīto  pasākumu,  kuru
klātienē vēroja un „savējos” atbalstīja arī skolotāja Iveta Kliģe, kuras vadībā desmitie jau rudenī bija sākuši gatavoties šim
pasākumam!                 
    Šajā visā  piedalīties  bija  interesanti,  jo  bija  daudz  un dažādi  uzdevumi,  kurus  katrs  ikdienā neveic.  Šeit  varēja
izpausties radoši. Novēlam jums vēl vairāk piedalīties un organizēt konkursus, jo tas taču papildina skolas dzīvi!

Egija Martinova, 5.klase, Baiba Briede, 8.klase
Skolas arhīva foto
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    8.februārī  pirmsskolas  un  sākumskolas  klašu
skolēniem  Zasas  kultūras  namā  tika  piedāvāts
noskatīties  leļļu  teātra  "TIMS"  izrādi  pēc  Hermaņa
Paukša  lugas  motīviem "Vilks,  kurš  rija  grāmatas".
Teātra  izrādes  sižets  bija  ļoti  aizraujošs  un
pamācošs.  Garlaicības  mākts,  vilcēns  dodas  līdzi
zinātkārajam zaķēnam mācīties pie pūces, kas ir ļoti
gudra. Pūce ir izlasījusi daudz grāmatu jeb – kā saka
zaķēns  –  viņa  grāmatas  burtiski  "rij".  Vilcēns
nesaprot,  ka  tas  ir  domāts  pārnestā  nozīmē,  tāpēc
viņš nolemj, ka varbūt labāk ir nemaz nemācīties, bet
vienkārši  aprīt  grāmatas  un  tajā  pašā  laikā  labāk
padauzīties.  Vilcēns  aiziet  pie  pūces  un,
izmantodams  to,  ka  pūce  ir  aizmigusi,  paņem  un
apēd visas pūces grāmatas,  atstājot  tikai  vienu par
ārstēšanu. Kad pūce un zaķēns pamostas, vilcēnam
neizturami sāp vēders, bet viņi atrod vilcēna neapēsto
ārtēšanas  grāmatu  un  ar  šīs  grāmatas  palīdzību
izsauc  vilcēnam  ātro  palīdzību.  Ātrā  palīdzība,
protams, palīdzēja, un vilcēns atkal bija laimīgs! 
     Mazajiem  skatītājiem ļoti  patika  izrāde,  jo  tai
varēja aktīvi sekot līdzi un tā bija smieklīga. Patika arī
tas, ka stāsts beidzās laimīgi un vilcēns tika izglābts.
Izrāde  mums  arī  iemācīja  to,  ka  grāmatas  lasīt  ir
vērtīgi, bet, ja gribi kaut ko paņemt, tad vispirms vajag
palūgt  atļauju,  nevis  pašam  ķerties  bez  domāšnas
klāt! 

Mārcis Gabranovs, 3.klase

   Arī februārī vēl turpinās makulatūras vākšanas akcija. Dažu klašu skolēni ir sasparojušies un papildinājuši savus
atnestās  makulatūras  kilogramus.  Šomēnes  īpaši  pacentušies  6.klases  skolēni  Artūrs  un  Pēteris  Markovski,
nogādājot uz skolu 145 kilogramus makulatūras, kā arī 7.klases skolēni, kuri atgādājuši 85 kilogramus makulatūras.
Visu pārējo klašu skolēni, šķiet, gaida pēdējās makulatūras vākšanas akcijas dienas. Lai viņiem izdodas, it īpaši
8.klases skolēniem un vidusskolēniem, kuri pagaidām vēl nav atnesuši ne kilogramu makulatūras!  

   Makulatūras vākšanas akcija vēl turpināsies līdz februāra beigām. Pasteidzieties un neesiet vienaldzīgi! 

Egija Martinova, 5.klase

10.

  Makulatūras vākšanas akcija turpinās   

   15.februārī  visiem  interesentiem  bija  iespēja  Zasas
kultūras  namā noskatīties  animācijas  filmu  visai  ģimenei
„Džungļu patruļa”. Protams, vairāk šo pasākumu atbalstīja
jaunāko  klašu  skolēni,  bet  filmu  drīkstēja  skatīties  arī
pārējie. 
    Filma „Džungļu patruļa” uzņemta pagājušajā gadā, tāpēc
lielākajai daļai to vēl nav izdevies noskatīties uz ekrāniem.
Filma  iepazīstina  ar  dzīvi  džungļos,  kas  mēdz  būt
nepavisam  ne  ikdienišķa,  bet  sagādā  tās  iemītniekiem
daudz aizraujošu piedzīvojumu. Moriss ir pingvīns, bet sirdī
– īsts tīģeris! Viņa audžumāte, tīģeriene Nataša, iemācījusi
dēlam kungfu cīņas mākslu, un tagad pingvīntīģeris Moriss
kopā ar draugiem – džungļu patruļu – gādā, lai džungļos
valdītu kārtība un taisnīgums. Viņu bīstamākais pretinieks ir
velnišķīgais  koala  Igors  un  viņa  aprobežotie  rokaspuiši
paviāni,  kas jau gadiem kaļ  plānus, kā izpostīt  džungļus.
Lai  to  nepieļautu,  Džungļu  patruļai  jāapvieno  spēki  ar
Čempioniem –  stipriniekiem,  kas  sargāja  džungļus  pirms
viņiem.  Pārvarot  neskaitāmas  briesmas  un  izaicinājumus
un pierādot, ka draudzībai un biedriskumam ir daudz lielāks
spēks  nekā  ļaunai  dabai  un  atriebībai,  Džungļu  patruļai
izdodas  uzvarēt  pretiniekus  un  atbrīvot  džungļus  no
ļaunuma un brutāla spēka pielietošanas. 
    Skolēniem  filma  patika,  jo  tā  bija  aizraujoša  un
piedzīvojumiem bagāta, un tajā varēja pasmieties. 

Līva Nagle, 5.klase
Skolas arhīva foto

                      Leļļu teātra izrāde                                                Filma “Džungļu patruļa”



  
                                                                                                                          Intervijas                                                

Ko Jūs šādā dienā dāvinātu savai klases audzinātājai? 
 Veselību,  bagātību  un  paklausīgus  skolēnus,  jo

audzinātāju vajag klausīt! 

      
    Lai gan slimības dēļ pasākumā nevarēja piedalīties  
    Renāte, Dmitrijs un Evelīna, tomēr klasesbiedri varēja
    dalīties savās izjūtās arī ar viņiem, un Evelīna gribēja
    izteikt arī savu viedokli: 

 Protams, ka tādus svētkus vajag, diemžēl slimības
dēļ nevarēju tajos piedalīties.

 Es  citiem  pirmklasniekiem  nedāvinātu  neko
garšīgu,  bet  liktu  viņiem  rēķināt  matemātiku  līdz
100 un reizināt  un uzdāvinātu  100 grāmatas  par
reizināšanu! 

Atbildes pierakstīja sk. Baiba
                  Foto no skolas arhīva
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Pirmklasniekiem jautājām: 
o Kā  Jums  patika  simtajai  dienai  skolā

veltītais pasākums? Kas patika vislabāk? 
o Vai nākamajā gadā vajag līdzīgu pasākumu

pirmajai klasei?
o Ko  Jūs  liktu  darīt  un  dāvinātu  citiem

pirmklasniekiem šādā dienā! 

Baiba: 
 Man šajā dienā viss ļoti  patika, bet visvairāk

man patika uzdāvinātās šokolādes medaļas.
 Tādu pasākumu noteikti vajag katru gadu!
 Dāvinātu saldumus un balonus! 

Mārcis: 
 Šajā dienā patika viss, nekas no uzdevumiem

nebija grūts.
 Vajag noteikti!
 Citiem pirmklasniekiem dāvinātu konfektes un

citus saldumus, liktu pildīt uzdevumus.

Sanita: 
 Man viss patika, viss bija viegli izdarāms.
 Tādus svētkus vajag visiem un katru gadu!
 Liktu  pildīt  uzdevumus,  iet  rotaļās,  dāvinātu

saldumus un balonus!

Reinis: 
 Man viss  patika.  Bija  jāiziet  trasītes,  bet  tās

bija vieglas. Ļoti garšoja torte ar kivi.
 Tādus svētkus vajag katru gadu!
 Liktu  risināt  uzdevumus,  piemēram,

matemātikā; dāvinātu saldumus un torti!

Kārlis:
 Šajā  dienā  man  patika  viss,  viss  bija  viegli

izpildāms,  arī  eksperiments  ķīmijas  kabinetā
bija viegls.

 Noteikti  vajag  tādus  svētkus  arī  nākamajos
gados!

 Citiem pirmklasniekiem dāvinātu 100 tortes!

Solveiga: 
 Patika, viss bija viegli, forši un fantastiski! Ļoti

patika šokolādes medaļas.
 Noteikti vajag arī citu gadu!
 Citiem  pirmklasniekiem  dāvinātu  miljonu

balonu! 

Paula: 
 Viss patika, arī eksperiments ķīmijas kabinetā,

un nekas nebija grūts.
 Tādu pasākumu vajag katru gadu!
 Liktu viņiem pildīt stafetes ārā un iet rotaļās:

„Kas dārzā”, „Augstāk par zemi”, „Ķerenes” un
„Tuki-luki”.

Ieva: 
 Pasākums  patiešām  patika,  neviens  no

uzdevumiem nebija īpaši grūts. Patika saldumi
un baloni!

 Tādus svētkus vajag katru gadu.
 Dāvinātu saldumus, balonus un 100 mantas! 
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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
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Avīzes nākamais numurs iznāks martā
 

Dzīve ir izaicinājums - pieņem to!
Dzīve ir mīlestība - dalies tajā! 
Dzīve ir sapnis - īsteno to! 
Dzīve ir spēle - piedalies tajā!

Brīnumu ja satikt ceri,
Nelūkojies atpakaļ!
Laimes zvaigzni sudrabotu
Jaunība sev pati kaļ.

Dzīvot brīnumā un noturēties,
Šūpoles pār šķērskoku dzīt,
Lai tad aizturētā elpā spētu 
Pasauli kā jaunu ieraudzīt!

Apkārt - draugus,
Apkārt - smaidus,
Apkārt - jokus,
Apkārt - priekus,
Lejā - zemi,
Augšā - zvaigznes,
Uguntiņu vidiņā!

15 gadu jubilejā sveicam

ALISI LŪCIJU ZIGATI 
un 

EDGARU KUZMENKO ! 

       
              

Raksts par februāra
beigās skolā notiekošo
Masļeņicas pasākumu

– avīzītes marta
numurā

VISIEM LASĪTĀJIEM 
NOVĒLAM

cauri sniegam un aukstumam
saskatīt 

pavasara tuvošanos! 

    Kopš 1.februāra tiem skolēniem, kuri brauc
uz  skolu  ar  satiksmes  autobusu,  ir  iespēja
izmantot  īpašās  Jēkabpils  autobusu  parka
braukšanas  kartes,  ar  kuru  palīdzību,  lai
norēķinātos  par  braucienu,  vairs  nav
nepieciešama  skaidra  nauda,  saņemto  biļešu
līmēšana un iesniegumu rakstīšana, lai saņemtu
naudu  atpakaļ,  bet  novada  pašvaldībai  tiek
iesniegts  piefiksēto  braucienu  saraksts,  un
norēķināšanās notiek starp novada pašvaldību
un Jēkabpils autobusu parku. 
    Skolēniem (un vecākiem) tas tiešām ir liels
atvieglojums!  

12.

   Sākot no 21.februāra, mūsu skolas
2.klases  skolēniem  ir  dota  iespēja
izmantot astoņas nodarbības „Citrus”
peldbaseinā, lai apgūtu vai uzlabotu
savu  peldētprasmi.  Priecājamies
kopā  ar  otrās  klases  skolēniem  un
gaidām  iespaidus  par  peldēšanas
nodarbībām!  

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

