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1.

Skolēnu mācību sasniegumi 1.semestrī

     Skolēnu  galvenais  pienākums  skolā  ir
mācīties,  un  daudziem  mūsu  skolas
skolēniem tas, neapšaubāmi, padodas labi! 
     Skola ar Atzīnības rakstu sveica skolēnus,
kuru vidējā atzīme 1.semestrī ir virs 7 ballēm.
Pavisam kopā 2.-4.klasēs ir 14 šādi skolēni:
Mārtiņš Geižāns (9.00), Sindija Minalto(8.67),
Markuss  Brutāns  (8.40),  Mārcis  Gabranovs
(8.33), Raivo Mikušāns (8.33), Evelīna Ruško
(8.00),  Kristaps  Geižāns  (7.50),  Alekss
Maculevičs  (7.50),  Mārcis  Gaštols  (7.50),
Guntars Gremze (7.33), Jānis Rubins (7.00),
Endija  Aleksejeva  (7.00),  Daniels  Austrums
(7.00), Arnis Adrians Puķāns (7.00). 
     5.-6.klasēs ir 7 skolēni ar vidējo atzīmi virs
7  ballēm:  Megija  Krjaukle  (8.57),  Raitis
Daudzvārds  (8.07),  Egija  Martinova  (8.00),
Niks  Daniels  Balodis  (7.71),  Sanija  Geižāne
(7.50),  Karolina  Kuzmenko  (7.21),  Jānis
Rancāns (7.14).  
     Sākot ar šo mācību gadu Jēkabpils novada
pašvaldība  maksā  stipendijas  novada  skolu
7.-12.klašu  skolēniem,  kuru  vidējā  atzīme
semestra noslēgumā ir virs 7.5 ballēm (20 €
apmērā);  ja  vidējā  atzīme  ir  8.1 balles  un
augstāk,  tad  stipendijas  apmērs  ir  25  €,
bet,  ja  vidējā  atzīme ir  augstāka par  8.5
ballēm,  tad  skolēns  semestra  beigās  var
saņemt  30 € stipendiju.  No mūsu skolas
novada stipendiju saņēma 12 skolēni: 

Skolēna 
vārds, uzvārds

Klase Vidējā
atzīme

Monika Rudzāte 12. 8.91
Baiba Briede 8. 8.88
Dana Krjaukle 8. 8.63
Ilgona Pudža 7. 8.13
Ilgvars Verbickis 9. 8.00
Santa Rugaine 7. 7.77
Lita Kokina 7. 7.60
Liene Austruma 11. 7.60
Kitija Paula Minkeviča 9. 7.56
Marta Demkova 7. 7.53
Katrīna Ģeidāne 7. 7.53
Agija Godļevska 11. 7.53

5.-12.klašu skolēni, kas saņēmuši skolas Atzinības rakstus
par labiem un izciliem mācību sasniegumiem

Gan minētie  skolēni,  gan  arī  tie  7.-12.klašu  skolēni,  kuru
vidējā  atzīme  ir  7  –  7.5  balles,  saņēma skolas  Atzinības
rakstus:  Laura  Korņejeva  (7.47),  Samanta  Makovecka
(7.33),  Elīna  Girone  (7.20),  Sanda  Rugaine  (7.20),  Līga
Tumša (7.19), Aiga Zvaniņa (7.13), Iveta Korņejeva (7.13),
Signe Rusiņa (7.09) un Inese Korņejeva (7.06). 

1.-4.klašu skolēni, kas saņēmuši skolas Atzinības rakstus
par labiem un izciliem mācību sasniegumiem



  

    Zasas vidusskolas avīze

Skolu „okupējuši” rūķi, -  
gaidām Ziemassvētkus!  

2.

   Jau decembra sākumā, līdzīgi kā katru gadu,
mēs  skolā  sākām  gatavoties  un  gaidīt
Ziemassvētkus. 

   Šogad  mūsu  skolu  apciemoja  rūķi,  kas  bija
kopīgā noformējumu tēma.  Katrai  klasei  bija dots
uzdevums izgatavot  savu rūķi.  Sākumā tie visi –
lielāki un mazāki, ar pūkainām bārdām un sārtiem
deguniem  –  sagaidīja  katru  skolas  skolēnu,
skolotājus un arī skolas viesus skolas vestibilā, bet
vēlāk „okupēja” visu skolu, cits pie kabineta durvīm,
cits pie sienas, cits kabineta iekšpusē, katru dienu
priecējot  skolēnus  un  radot  īpašo  Ziemassvētku
noskaņu.  Neticami,  bet  rūķim  pie  ģeogrāfijas
kabineta trešajā stāvā bija pat globuss!

   8.klases  skolēni  vizuālās  mākslas  skolotājas
Ineses  Kalniškānes  vadībā  izrotāja  skolas  lielās
kāpnes  ar  lielu  zaru,  kurā  rotājās  piekarinātie
bumbuļi ziemīgās krāsās. 

   Manuprāt,  šādi  rotājumi,  kas  katru  gadu  ir
savādāki,  visiem skolas skolēniem un skolotājiem
ļauj  labāk  iejusties  Ziemassvētku  noskaņojumā,
dāvājot šo burvību arī skolas ciemiņiem. 

   Ziemassvētku  noskaņojumu  papildināja
ikgadējās  krāsainās  Ziemassvētku  gaismiņas  uz
skolas  fasādes  un  skolas  priekšā,  atgādinot  par
tuvojošos gaišo un krāsaino svētku laiku. 

Aiga Zvaniņa, 8.klase
Foto no skolas arhīva 

 

Labdarības akcija un koncerts 
sociālās aprūpes nama „Mežvijas” ļaudīm

      Adventes laiks mums parasti saistās ar rāmām
un mierīgām pārdomām par aizejošo gadu, kā arī
ar labdarību. Kā ierasts, arī šī gada nogalē Zasas
vidusskolas  skolēni  nebija  aizmirsuši  par  tiem
sirmgalvjiem,  kuri  savas dienas aizvada sociālās
aprūpes namā „Mežvijas” Leimaņu pagastā. Gan
skolēni ar vecāku palīdzību, gan skolotāji gatavoja
nelielas dāvaniņas un paciņas vecajiem cilvēkiem,
savukārt  3.klases  skolēni,  skolotājas  Mairitas
uzmundrināti,  veidoja  sirmgalvjiem  Ziemassvētku
apsveikumus ar laba vēlējumiem.
       22.decembra rītā sākumskolas skolēni devās
uz Mežgales kultūras namu, kur  „Mežviju”  ļaudis
bija  sapulcējušies  uz  svētku  koncertu.  Mūsu
skolēni  sev  līdzi  veda  priekšnesumus,  kas  jau
iepriekšējā  dienā bija  priecējuši  pašus 1.-4.klašu
skolēnus  un  viņu  vecākus.  1.klases  ābolītes  un
tārpiņi  ļāvās  jautrai  dejai;  2.klases  margrietiņas
dejoja  kopā  ar  simtkāji  un  citiem  kukainīšiem;
3.klases zaķēni pērās pirtiņā, un to visu vēroja un
vērtēja  ceturtās  klases  skolēni,  kuri  arī  paši
papildināja priekšnesumus ar mūsdienu dejām. 
       Cerams,  ka  mūsu  no  sirds  gatavotās
dāvaniņas  un  sākumskolēnu  priekšnesumi
iepriecināja „Mežviju” iemītniekus un radīja viņiem
Ziemassvētku noskaņu!   
                                        Foto no skolas arhīva



  

 2017. gada 22. decembrī norisinājās Ziemassvētku pasākums 5.-12. klasei. Šogad Ziemassvētku
vecītis  pirmo  reizi  turēja  rokās  planšetdatoru  un  atpūtās,  skatoties  televīzijas  raidījumus.  Viņam
neapšaubāmi  palīdzēja  mazais  Pēcis,  kura planšetdatorā varēja  ieraudzīt  visu,  kas notiek uz zemes.
Katra klase rādīja savu televīzijas raidījumu. Visi šai idejai pievērsās nopietni, radoši cenzdamies veidot
neatkārtojamu priekšnesumu.  5.klases  skolēni  bija  sagatavojuši  reportāžu  no Ziemeļpola,  kuras  gaitā
laupītāji nolaupīja vienu no Sniegbaltītēm, kamēr viņas māsas iepirkās Ziemassvētkiem, bet ar Salaveča
un „Ziemeļpola Vēstu” reportieru palīdzību šī  nolaupīšana izvērtās jautrā piedzīvojumā. Sestās klases
Zaķu tēvs un Zaķu māte pūlējās dabūt savus zaķēnus uz pirti. Zaķēni, būdami ļoti veikli un kustīgi, aktīvi
turējās pretī, tomēr beigās tika nomazgāti pirtiņā un priecīgi par izdevušos priekšnesumu. 7.klases skolēni
bija sagatavojuši „Bez Tabu” Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, kurā radošā un atraktīvā raidījuma
komanda bija rūpīgi piedomājuši, lai par īpašiem sasniegumiem 1.semestra laikā apbalvotu visu klašu
skolēnus  un  neaizmirstu  nevienu.  8.klases  radošie  un  mākslinieciskie  talanti  atklājās  plašā  deju
uzvedumā,  gan parādot,  cik „ļoti  labi  rukšiem būt”,  gan uzrunājot  „brāli  latgalieti,  neaizmirstot  arī  par
medībām, gan – visvairāk – atklājot savu izpratni par „skaistuma etalonu” -  tādas modeles vēl Zasas
vidusskolā neviens iepriekš nebija redzējis! 9.klases saimnieki  meklēja sievu: izvēle bija ļoti  plaša; uz
skatuves netika aizmirsts nekas: bija gan krāšni ģērbtas precību kandidātes, gan neiztrūkstošā traktorista
dziesma, par kuru pat trusim bija jābrīnās!  Un, protams, beigās tika izdarīta pareizā izvēle!  10.klases
rūķiem bija patiesi daudz darba, gan mērot, zīmējot un plānojot eglītes sagādāšanu, gan laižoties jautrā
dejā, kurā piedalījās arī klases audzinātāja Iveta! Neizpalika arī iedvesmojošā Prezidenta runa. Savukārt
12.klase bija gatavojušies pavadīt mierīgu vakaru pie televizora, vērojot „Degpunktu”, taču izrādījās, ka

                                                                                                    
                             

“Sniegs atkal putina,
Nav ceļu redzēt ļauts.
Dzidrs zvaniņš skan –
Tur Ziemassvētki brauc.”
     Jā, tiešām, 21.decembris atnāk ar puteni, kurā ceļu meklē gan pirmo četru klašu skolēni, gan viņu
vecāki, gan…pats Ziemassvētku vecītis.
     Un kā gan vecītis nenāks, ja 4.klases rūķi viņam ir pastāstījuši, ka sākumskolas skolēni ir samācījušies
skaisti  dziedāt,  dejot,  deklamēt,  iet  rotaļās.   Un  kur  nu  vēl  teātris  ar  jaukiem  pārpratumiem!  Mazās
pirmklasnieces ir pārvērtušās par skaistiem, sārtiem ābolīšiem, kuriem draud tārpiņu uzbrukums. Bet te jau
nāk puisis, kuram saimniecībā noderēs visi āboli. Savukārt 2.klases meitenes – margrietiņas -, griežas dejā
pļaviņā, kur visapkārt tik daudz jauku kukainīšu! Bet tad jau vakars klāt, un Mēnestiņš Čigāniņš caur eglēm
sāk vērties un 3.klases zaķēni bēg no sunīša, kas neļauj pirtiņā pērties. 
     Tā nu rūķu žūrija saliek visām klasēm 1000 punktu, un tad jau var nākt pats Ziemassvētku vecītis ar
dāvanu maisu. Arī direktorei ir dāvanas – pateicības par labām sekmēm. 
     Bet tas vēl nav viss. Kad jau liekas, ka pats svarīgākais beidzies, pa durvīm braši iesoļo Vinnijs Pūks un
Tīģerēns. Un tad tik sākas jautrība! 
                                                                              Skolotāja Skaidrīte Boļšaka

Foto no skolas arhīva
      

3.

Ziemassvētku pasākums 1.-4.klasēm  

Ziemassvētku pasākums 5.-12.klasei
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Aktivitātes pirmsskolā 

      Savu gaitu uzsācis jaunais, 2018. gads. Arī Zasas vidusskolas pirmsskolas grupās jauni darbi un liela
rosība. Mazākie jau paspējuši iepazīties ar dažādām profesijām. Varbūt kāds no viņiem sāks no mazotnes
domāt: kas es varētu būt, kad izaugšu liels? Vecāki varēja novērtēt darbiņus, kuros redzami izgreznoti trauki
un apģērbi. Par to, kādi ir trauki, kā tos kārtot uz galda un lietot, mazie izzināja kopā ar skolotājām un auklītēm.
Bet nedēļā par apģērbu kāds no bērniem varbūt tikai uzzināja, ka drēbītes ne tikai jānēsā, bet arī jāmazgā,
jāgludina, jāsaliek plauktā  un glīti janoliek pēc novilkšanas tam paredzētā vietiņā.
      Arī vecākās grupas bērni ir lieli malači. Nedēļā par naudu un veikaliem viņi uzzināja ne tikai to, kā prātīgi
iepirkties, bet arī kā naudiņa radās, kāda ļoti senos laikos bija nauda, kur glabāt naudiņu. Bet vislielākā atziņa,
ko bērni guva, - nauda kokos neaug! Lai labi dzīvotu un visa pietiktu, ir jāstrādā. Nedēļā par veselību bērni
vēlreiz tika iepazīstināti gan ar zobgraužiem, gan ar mikrobiem. Ne vieni, ne otri nevar būt draugi ne bērniem,
ne pieaugušajiem. Bērni arī uzzināja, kā ar viņiem nesadraudzēties: jāmazgā rokas un jātīra zobi!
      Bet vislielākais notikums vecāko bērnu grupā ir piedalīšanās LAD un Zemkopības ministrijas izsludinātajā
konkursā „Piens un augļi skolai”. Konkursa ietvaros apkopojām savu pieredzi, kā bērnudārzā ēdam augļus un
dzeram pienu. Esam sagatavojuši darbu, tas mums visiem ļoti patīk. Un bērnu cerība - mēs varētu  uzvarēt!
Kolektīvais darbiņš sāk mērot ceļu uz Rīgu. Lai mums veicas!
                                                                                 

Pirmsskolas skolotāja Ingūna Klaucāne
             Foto no skolas arhīva
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allaž  klusajā  un  mierīgajā  Zasā  notiek  tādas  lietas  ...  Laupīšanas,  uzbrukumi  veikalā,  parkā  un  skolas
apkārtnē,  nelikumības un sazvērestības pašā skolā,  kurās iesaistās pat  skolotāja  Laima!  Visvairāk darba,
protams, bija vienpadsmitajiem, jo Ziemassvētku vecītim un rūķiem laikā pirms Ziemassvētkiem darba nekad
nav  trūcis,  un  šoreiz  palīgā  nāca  arī  Pēcis,  lai  gan  pārāk  lielu  prieku  tas  viņam  nesagādāja,  bet  arī
vienpadsmito rūķi paspēja jautri padejot un novest visu pasākumu līdz veiksmīgam noslēgumam un kopīgai
dziesmai „Tik silti”.  Viss pasākums noritēja lieliski! Pēc priekšnesumiem direktore kopā ar Ziemassvētku vecīti
un rūķiem pasniedza apbalvojumus par labām sekmēm un nekavētām  stundām. Pašās beigās katra klase
gāja pie Ziemassvētku vecīša un izpirka konfekšu tūtas! 

Šis bija pirmā semestra aizraujošākais notikums, un par to mums jāpateicas organizatoriem - 11. klasei un
audzinātājai Sarmītei Upeniecei! 

Pasākums turpinājās ar atpūtas vakaru pie galdiņiem un dejošanu, kas visaktīvākā kļuva tieši pasākuma
beigās! 

                                                 Baiba Briede, 8.klase
                                                  Skolas arhīva foto



  

                            

                             

    Inese, Samanta
un Valdis 1.Atklātajā valodu olimpiādē

Preiļu VĢ; Aiga angļu valodas olimpiādē
Jēkabpilī; Baiba un Dana latviešu valodas

olimpiādē Jēkabpilī

                                                          2018. gada janvāris

    7.decembrī skolas 6.-8.klašu deju kolektīvs „Dzirnupīte”
piedalījās Jēkabpils, Salas, Aknīstes un Viesītes novadu
skolu 5.-9.klašu deju kolektīvu sadancī Salā.  
     Pasākums norisinājās ātri, interesanti. Katrs kolektīvs
dejoja  apmēram  divas  dejas.  Pēc  koncerta  notika  arī
neliela  diskotēka,  kurā  Salas  jaunieši  izdomāja
interesantas  rotaļas  un  aktivitātes,  kurās  mēs ar  prieku
piedalījāmies!
                                    Baiba Briede, 8.klase
                                   Sk. Ineses Kalniškānes foto

Skolas skatuves runas konkurss

    26.janvārī skolas zālē norisinājās skolas skatuves runas
konkurss  1.-12.klasēm.  Konkursā  piedalījās  23  skolēni,
kuri bija sagatavojuši jaukus un rūpīgi izvēlētus dzejoļus.
Konkursa  žūrijā  bija  skolas  direktore  Olita  Spēka,
ārpusklases  darba  organizatore  sk.  Inese  Kalniškāne,
pirmsskolas  skolotāja  Ingūna  Klaucāne  un  latviešu
valodas un literatūras skolotāja Inga Bartuseviča.
    Vislielākais  prieks  par  1.klasi,  no  kuras  konkursā
piedalījās  8  runātāji!   Konkursa  žūrija  arī  atzīmēja
veiksmīgo dzejoļu izvēli un mērķtiecību, ar kādu konkursā
katru gadu piedalās daži  skolēni.  Protams,  neiztika bez
uztraukuma, kas dažiem no runātājiem lika aizmirst tekstu
vai arī sasteigt priekšnesumu. 
    Kā  katru  gadu,  konkursa  priekšnesumus  uzmanīgi
vēroja sanākušie skatītāji, kuri ar balsojumu izvēlēja savu
simpātiju. Par skatītāju simpātiju kļuva Mārcis Briedis no
1.klases! 
    Uz nākamo konkursa kārtu, kas notiks Salas kultūras
namā  19.februārī,  tika  izvirzīti:   Solveiga  Smilškalne,
Sanita  Gabranova,  Kārlis  Lācītis  un  Reinis  Kokins  no
1.klases,  Raivo  Mikušāns,  Endija  Aleksejeva,  Mārcis
Gabranovs  un  Sindija  Minalto   no  3.klases  un  4.klases
skolnieks Markuss Brutāns.  

Foto no skolas arhīva

Dejošanas pasākums Salā

5.

Piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs

    Zasas vidusskolas skolēni ir aktīvi mācību priekšmetu olimpiāžu 
dalībnieki:

 30.novembrī  9.klases  skolnieks  Ilgvars  Verbickis
piedalījās bioloģijas olimpiādē;

 1.decembrī  10.klases  skolnieces  Inese  un  Iveta
Korņejevas  un  11.klases  skolniece  Agija  Godļevska
piedalījās  angļu  valodas  olimpiādē  10.-12.klasēm
Jēkabpilī;

 15.decembrī  10.klases  skolniece  Inese  Korņejeva,
11.klases skolniece Samanta Makovecka un 12.klases
skolnieks  Valdis  Ancāns  piedalījās  1. Atklātajā  valodu
olimpiādē  10.-12.klasēm  Preiļu  Valsts  ģimnāzijā  un
saņēma pateicības par piedalīšanos;

 15.janvārī  8.klases  skolnieces  Baiba  Briede  un  Dana
Krjaukle  piedalījās  latviešu  valodas  olimpiādē  8.-
9.klasēm Jēkabpilī;

 30.janvārī  8.klases  skolniece  Aiga  Zvaniņa  piedalījās
angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm Jēkabpilī.  

                                    Foto no skolas arhīva             



  

                                          Zasas vidusskolas avīze

     14.decembrī 10.klases skolēni kopā ar skolotāju Ivetu Kliģi devās uz
Daugavpili,  kur  norisinājās  spēle  „Jaunie  Latgales  sargi”,  kurā  mēs
neapšaubāmi  varējām  apgūt  jaunas  prasmes  un  iemaņas,  padziļināt
savas zināšanas par Latvijas vēsturi, kā arī piedalīties reālās misijās pa
Daugavpils  cietoksni,  kuru  laikā  tika  noskaidrota  ātrākā  un  precīzākā
komanda.
     Spēli vadīja Kaspars Zlidnis un zemessargi. Spēlē bija divi posmi.
     Pirmajā posmā bija sešas darbnīcas: pirmās palīdzības sniegšana āra
apstākļos; pārvietošanās pēc kartes un kompasa; komandu došana un
izpilde;  Latvijas brīvības cīņu vēsture;  slēptā pārvietošanās,  ekipējuma
komplektējuma  principi  un  sagatavošana  līdzņemšanai;  lauka  un
stacionārā  šaušana,  tuvcīņas  pamatprincipi  un  izdzīvošanas
pamatprincipi.  Katrā  no  darbnīcām  piedalījās  viens  no  komandas
dalībniekiem, kas apguva visu, ko viņam konkrētajā darbnīcā mācīja.  
     Beigās bija misijas skrējiens, kurā tika iekļautas visas šīs prasmes, un
ātrākā komanda uzvarēja. 
     Lai gan ārā bija vēss laiks, mēs izbaudījām pasākumu un nākamgad
piedalīsimies atkal, jo mums ļoti patika. 

Inese Korņejeva, 10.klase
Sk. Ivetas Kliģes foto 

6.

Jaunie Latgales sargi

  

 

 



  

Hokeja mača un Rīgas Motormuzeja apmeklējums

Pirmie soļi basketbolā 

                                2018. gada janvāris 

Volejbols Ābeļos
          17. janvārī 9.-11.klases zēni devās uz Ābeļu pamatskolu,
lai piedalītos starpnovadu sacensībās volejbolā jauniešiem lielo
skolu grupā. Komandā startēja Raivis Vasiļivs, Raivis Aišpurs,
Ansis Amols, Niks Butāns, Jānis Gremze, Dagnis Mucenieks un
Ginters  Zavadskis.  Sešu  komandu  konkurencē  mūsu  skolas
puiši ieguva sesto vietu. 
    Savukārt  24.janvārī  parādīt  savas  volejbola  prasmes  uz
Ābeļiem  devās  8.-11.klases  meitenes:  Dana  Pabērza,  Antra
Rubene,  Inese  Korņejeva,  Iveta  Korņejeva,  Liene  Austruma,
Laura Korņejeva un Samanta Makovecka. Meitenes 7 komandu
konkurencē ieguva 3.vietu.  
                             Sk. Ivetas Aišpures foto

7.

          17. janvārī 1.klases skolēni devās uz Maltu.
Tas  ir  ciems  Latvijas  austrumu  daļā,  Rēzeknes
novada Maltas pagastā.  Tur norisinājās sportisks
pasākums  1.  klases  skolēniem  “SPORTLAND.
Pirmie  soļi  basketbolā”,  kuru  organizēja  Latvijas
basketbola  savienība  un  SPORTLAND.  Galvenā
balva bija nokļūšana finālā, lai cīnītos par iespēju
braukt  ekskursijā  uz  Liepāju,  lai  satiktu  Kristapu
Porziņģi.  Mēs  gan  uz  finālu  netikām,  bet
mērojāmies  spēkiem  ar  19  citām komandām 10
stafetēs,  un  vienā  no  tām  pat  bijām  labākie!
Pasākums  deva  mums  iespēju  pārvarēt  savas
bailes  no  sacensībām  un  nezināmā,  atbalstīt
vienam  otru  un  būt  saliedētiem.  Ieguvām  arī
vērtīgas balvas sev un savai skolai – suvenīrus no
Latvijas  basketbola  savienības,  basketbola
bumbas u.c. balviņas. Prieks par paveikto! Paldies
skolai par atbalstu, dodoties uz startiem!
                                    Skolotāja Anda Jurgeviča

       Autores foto

    
    28. janvārī skolas aktīvākie un aizrautīgākie sporta līdzjutēji no 6., 8. un
11.klases kopā ar skolotāju Inesi un skolotāju Zitu devās ekskursijā uz
Rīgu, lai Arēnā Rīga klātienē vērotu hokeja maču, kā arī apmeklētu Rīgas
Motormuzeju un iepazītos ar tā ekspozīciju. 
     Kā pirmo rīta pusē apmeklējām Rīgas Motormuzeju. Mēs varējām
apskatīt retro automašīnas, gan tādas, kas ražotas Latvijā, gan no citām
valstīm,  kā  arī  automašīnas,  motociklus,  velosipēdus  un  mopēdus,  ar
kādiem  Latvijā  pārvietojās  no  19.  gadsimta  beigām  līdz  20.  gadsimta
vidum; redzējām arī sacīkšu automobiļus. Visvairāk mums patika agrāko
laiku autobuss, pie kura pavadījām ļoti ilgu laiku! Muzeja apskate bija ļoti
izglītojoša. Protams, vairāk par tehniskajām lietām interesējās puiši, bet
arī meitenes nepalika vienaldzīgas!
    Plkst.  17:00 Arēnā Rīga sākās aizrajošs hokeja mačs starp Rīgas
„Dinamo” un Helsinku „Jokerit” komandām. Pēc iepriekšējās spēles, kurā
„Dinamo”  viesos  uzvarēja  „Jokerit”  komandu,  mēs arī  šodien  gaidījām
tikpat satriecošu spēli un savējo uzvaru. Divu stundu garumā aizrautīgi
jutām  līdzi  savējiem  un  priecājāmies  par  Miķeļa  Rēdliha  iemestajiem
vārtiem.  Tomēr  somi  izrādījās  pārāki,  un  diemžēl  „Dinamo”  komanda
zaudēja ar rezultātu 1:2. Taču mūsējie, protams, bija malači! 
     Ekskursija bija ļoti izzinoša un jautra, - mēs lielsiki pavadījām laiku!
Neiztika  arī  bez  tradicionālā  veikala  apmeklējuma.  Paldies  skolas
autobusa  šoferītim  Ārim  par  vizināšanu  un  skolotājai  Inesei  par
ekskursijas ideju! 

Baiba Briede, 8.klase
Autores foto  



  

                                          Zasas vidusskolas avīze

8.

Jēkabpils novada skolēni iepazīst zinātnieku darbu

     8. decembrī, Ābeļu pamatskolā, projekta Nr.8.3.5./16/I/011 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros, tikās Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas un Dunavas
pamatskolas 3.  līdz 6.  klašu  skolēni,  lai  pavadītu  pēcpusdienu zinātniskā  gaisotnē un  uzzinātu  sīkāk  par
zinātnieku/pētnieku profesiju.
     Pie  skolēniem ciemojās  Zinātkāres  centra  “ZINOO Daugavpils”  pārstāvji,  lai  piedalītos  diskusijā  par
zinātniski  pētniecisku darbību.  Skolēni  ne tikai  aizrautīgi  diskutēja par to,  kur  mācās topošie zinātnieki  un
kādus  priekšmetus  pastiprināti  skolā  jāmācās,  bet  arī  vēroja  praktisku  zinātnieku  darbību  ikdienā  –
eksperimentu priekšnesumu ar ūdeni, gaisu un uguni.
     Pasākuma gaitā skolēni ieguva jaunas zināšanas, tika aicināti jau tagad padziļinātāk mācīties skolā savas
nākotnes vārdā.
     Paldies skolām par dalību pasākumā!
                                                                               Anda Jurgeviča, pedagogs – karjeras konsultants

 Skolas arhīva foto

Jēkabpils novada skolēni Zasā tiekas ar izaugsmes treneriem

     30. novembrī Zasas vidusskolā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.5./16/I/011 ‘’Karjeras atbalsts
vispārējās  un  profesionālās  izglītības  iestādēs’’  ietvaros  norisinājās  pasākums  “Savas  dzīves  kapteinis”.
Pasākumā  tikās  četru  novada  skolu  audzēkņi  no  Zasas  vidusskolas,  Dignājas,  Dunavas  un  Ābeļu
pamatskolām, kopā 29 astoto, devīto un desmito klašu skolēni.
     Pasākumā skolēni iepazinās ar jauniešu izaugsmes treneriem – koučiem, Vinetu Saulīti un Daini Zaltanu.
     VINETA SAULĪTE: “Man patīk atklāt cilvēkos personību un iespējas. No sirds, spēlējoties un brīvi” – šādi es
jūtu savu misiju, un piepildu to, izmantojot koučinga metodes. Esmu ieguvusi starptautisku Erickson College
International kouča sertifikātu.
     DAINIS ZALTANS: Pēc 10 gadu pieredzes uzkrāšanas cilvēkresursu attīstības jautājumos, izveidoju savu
biznesa un personīgās izaugsmes centru “DEVOX” (www.devox.lv/). Koučings kļuva par atbalstu izaugsmei un
attīstībai, tādējādi priecājos dalīties ar praktiskiem “instrumentiem”, kas ļauj sasniegt mērķi daudz ātrāk un
efektīvāk – tā ir izaugsme citā kvalitātē!
     Skolēni izzināja sevi, mācījās izvirzīt savus karjeras mērķus, kopīgi centās noskaidrot, kā mācības skolā
sasaistās ar profesionāļa karjeru nākotnē. Caur spēlēm un praktisku darbošanos skolēni atklāja un novērtēja
savas stiprās puses un talantus, mācījās, kā izvirzīt un sasniegt savus mērķus, attīstīja komunikācijas prasmes
un iemaņas, ieguva motivāciju nākotnes izvēlēm.
     Paldies jauniešiem par aktīvu darbošanos pasākumā!
     “SĀC RĪKOTIES uzreiz, lai sāktu veidot panākumiem piepildītu dzīvi.”

Anda Jurgeviča, karjeras konsultants
Skolas arhīva foto

  

  



  
                                    Filmas

      24.novembrī tiem Zasas
vidusskolas  skolēniem,  kuri
to  vēlējās,  bija  iespēja  bez
maksas  noskatīties režisora
Askolda  Saulīša  veidoto
dokumentālo filmu par vienu
no  latviešu  nācijas
pašapzināšanās  procesa
spilgtākajām  un  arī
traģiskākajām  parādībām  –
par  latviešu  strēlniekiem  –
filmu „Astoņas zvaigznes”. 

     Noskatoties šo filmu,  mēs uzzinājām par  latviešu
strēlnieku  brīvprātīgajiem  bataljoniem,  to  izveidošanos
un  cīņām  Pirmā  pasaules  kara  laikā,  par  latviešu
strēlniekiem Krievijas  pilsoņu  karā,  kā  arī  par  Latvijas
valsts pirmsākumiem un Latgales atbrīvošanas cīņām un
strēlnieku  atgriešanos  mājās,  kur  pavisam  nesen  bija
dibināta  Latvijas  valsts.  Strēlnieki  apvienojās  Pirmajā
Daugavgrīvas, otrajā Rīgas, trešajā Kurzemes, ceturtajā
Vidzemes, piektajā Zemgales, sestajā Tukuma, septītajā
Bauskas  un  astotajā  Valmieras  latviešu  strēlnieku
bataljonā.  Skarbie  kara  gadi  bija  tie,  kas  noteica  viņu
izvēli un rīcību, reizēm liekot laikam un liktenim noteikt
viņu dzīvi, pat neprasot pašu atļauju. 
      Skolēniem bija iespēja uzzināt kaut ko jaunu par
Latvijas  vēsturi,  kas  noteikti  noderēs  gan  vēstures
stundās, gan devītās klases skolēniem pavasarī kārtojot
eksāmenu vēsturē. 
     Skolēni  ar  interesi  noskatījās  filmu,  un  pat
sākumskolas bērniem nebija garlaicīgi!   

      Baiba Briede, 8.klase

                                2018. gada janvāris 

      1.decembrī 1.-6.klases skolēniem bija iespēja doties uz
Leimaņu tautas namu, lai noskatītos režisora Vara Braslas
veidoto  filmu  „Vectēvs,  kas  bīstamāks  par  datoru”,  kas
uzņemta Latvijas simtgadei veltīto filmu sērijā. Filma stāsta
par astoņus gadus veco Oskaru, kurš vasaras brīvdienās tiek
aizsūtīts pie vectēva uz laukiem, jo dzīvoklī notiek remonts.
Mamma vēlējās, lai Oskars turas tālāk no datora, bet iznāca,
ka  vectēvs  ir  bīstamāks  par  datoru,  jo  izmeta  deputāta
Modrīša  mežacūkas  ādu  atkritumu  konteinerā,  kā  arī
aizstāvēja Oskaru,  kurš  bija  izveidojis  video,  lai  pārmācītu
deputātu, kas vectēvam nepatika, - vectēvs Oskara mammai
teica, ka video izveidojis viņš. Oskara vecāmātei vairs nebija
darba skolā, jo, kā jau visur, arī viņu pilsētiņā bērni skolā bija
„beigušies” un vecāsmātes bijušasis skolnieks, kas tagad ir
deputāts, skolu bijar pārdevis. Oskars centās glābt vectēvu
no  netaisnās  apsūdzības  par  necienīgu  izturēšanos  pret
deputātu, atzīstoties, ka video izveidojis viņš pats. Brīvdienas
Oskaram  izvērtās  par  lielisku  piedzīvojumu  ar  atziņu,  ka
dzīve bez meliem patiešām var sagādāt prieku. 
     Manuprāt,  šī  filma bija  diezgan pamācoša un jautra.
Sanitai no 1.klases patika tā filmas aina, kurā vectēvs gulēja
uz galda. Nikam no 6.klases šķita, ka filma ir ļoti izglītojoša,
jo tajā ļoti detalizēti uzņemtas sprādziena ainas! 

                                                  Egija Martinova, 5.klase

                                                        

                                                           

       Baleta izrādes apmeklējums

10.decembrī skolas 5.-11.klašu ansambļa dalībnieki kopā ar skolotāju Veltu devās uz Rīgu, lai izbaudītu baleta
izrādi un apmeklētu Ārzemju mākslas muzeju, kas izvietojies „Rīgas biržā”. 

Rīgā apmeklējām baleta „Riekstkodis”  izrādi.  Uz skatuves bija  uzburta kāda pilsēta.  Tur Ziemassvētku vakarā
ieradās Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Kad maisā bija palikusi vairs viena dāvana – dīvaina lelle Riekstkodis –
vecītis noslēpumaini izgaisa. Tikai mazā Marija izjuta pret Riekstkodi maigumu un līdzcietību. Svētku naktī ieradās Peļu
ķēniņš ar savu armiju. Viņu nolūks bija iegūt svētku egli. Pelēm drosmīgi pretim stājās Alvas zaldātiņi un Riekstkodis,
kurš tika nāvīgi ievainots. Te parādījās tēvocis Droselmeiers, atdzīvināja Marijas pasaku bruņinieku un pārvērta neglīto
Riekstkodi princī, bet pašu Mariju – princesē. Abi varoņi nokļuva pils ballē. Viņi dejoja, slavinot jaunību, draudzību un
mīlestību… Bet tad uzausa rīts, un mazā Marija pamodās. Redzētais bija tikai sapnis. 

Izrāde  bija  patiesi  jauka  un  interesanta,  un  izrādījās,  ka  daudziem  skolēniem  šis  vispār  ir  pirmais  baleta
apmeklējums. Man pašai balets ļoti patika. 

Ārzemju  mākslas  muzejā  „Rīgas  biržā”  mēs  iepazināmies  ar  moderno  mākslu.  Tajā  ir  apskatāmas  piecas
pastāvīgās ekspozīcijas. Izrādījās, ka arī mākslas muzejā daudzi no skolēniem viesojās pirmo reizi. 

Ekskursija bija aizraujošs piedzīvojums visiem  tās dalībniekiem, no kuriem daudziem tas bija pirmais iespaids par
mākslu un baletu. Paldies skolotājai Veltai par ideju un ekskursijas organizēšanu! 

                                         Aiga Zvaniņa, 8.klase
 

 

9.
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     14.decembra pēcpusdienā vairāki Zasas vidusskolas
vecāko  klašu  skolēni  piedalījās  Zasas  kultūras  namā
noorganizētajā  diskusijā  „Kafija  ar  politiķiem”,  kur
jauniešiem  bija  iespēja  tikties  ar  Jēkabpils  novada
deputātiem  un  pašvaldības  speciālistiem,  lai  diskutētu
par jauniešiem aktuālām tēmām. Nozīmīgākās diskusiju
tēmas bija: * Kā tu izvirzi savus mērķus? Kā tev palīdzēt
tos sasniegt? * Kas tev izraisa stresu? Kā tev palīdzēt ar
to tikt galā? * Kas padarītu Jēkabpils novadu pievilcīgāku
jauniešiem?  *  Kādas  telpas  tev  ir  nepieciešamas,  lai
mācītos/apgūtu  jaunas  nodarbes/iepazītu  jaunus
cilvēkus/uzturētos ar draugiem? 
      Gan jaunieši, gan deputāti un pašvaldības speciālisti
tika sadalīti četrās grupās, lai varētu diskutēt par katru no
izvirzītajiem  jautājumiem.  Katra  grupa  par  katru  no
jautājumiem diskutēja  desmit  minūtes un arī  pierakstīja
savas  idejas.  Pēc  desmit  minūtēm  diskusija  turpinājās
par  nākamo  jautājumu.  Diskusijas  baigās,  kad  visi
jautājumi  bija  apspriesti,  tā  grupa,  kurai  konkrētais
jautājums bija pēdējais, gatavoja kopsavilkumu par to un
prezentēja to visiem pārējiem dalībniekiem. 
       Kopumā pasākums ilga divas stundas, un ar šo laiku
pietika,  lai  veiksmīgi  izsecinātu,  kas  katrai  no
iesaistītajām pusēm būtu jādara, lai atbalstītu jauniešus
un padarītu Jēkabpils novadu pievilcīgu jauniešiem. 

Airisa Ģeidāne, 12.klase
Jurgitas Bareikas foto  

      Kā jau  katru  gadu,  arī  šajā  mācību  gadā  Zasas  vidusskolas  skolēni  iesaistījās  organizācijas  „Zaļais  punkts”
izsludinātajā makulatūras vākšanas kampaņā. Makulatūru sākām vākt jau no mācību gada sākuma, un janvāra beigās ir
apkopoti  rezultāti  līdz šim savāktajam. Pavisam kopā no klašu savāktās makulatūras jau izvesti  3100 kg makulatūras.
Klašu skolēni sacentās savā starpā par tās klases titulu, kuri savākuši visvairāk makulatūru. Šajā sacensībā uzvarējuši
9.klases skolēni ar savāktajiem 335 kg makulatūras, 2.vietā ir 6.klase ar savāktajiem 305 kg, un viņiem seko 1.klase (250
kg), kā arī 5.klase (150 kg) un 2.klase (140 kg) ar ļoti līdzīgiem rezultātiem. 

     Čaklākie makulatūras vācēji ir: Ilgvars Verbickis (9.kl.) – 265 kg; Egija Martinova (5.kl.) – 135 kg; Egīls Austrums (6.kl.)
– 105 kg; direktore – 100 kg; mācību pārzine – 70 kg; Raivis Zarāns (9.kl.) – 70 kg, Sanita Gabranova (1.kl.) – 45 kg, Kārlis
Lācītis (1.kl.) – 30 kg. Makulatūru turpināsim vākt arī februārī.   

Egija Martinova, 5.klase

10.

Makulatūras vākšanas akcija

     

   19.janvāra  pēcpusdienā  Zasas  vidusskolā  viesojās
lektore Santa Ločmele, lai iepazīstinātu skolēnu vecākus un
skolotājus  ar  idejām,  kā  veidot  veselīgus  digitālo  ierīču
lietošanas paradumus ģimenē. 
    Lekcijas sākumā katram klātesošajam bija iespēja pašam
noskaidrot, cik atkarīgs no interneta viņš ir, kā arī iepazīties
ar statistiku par interneta lietošanu bērnu starpā. Diemžēl
statistika rāda, ka bērniem (un arī pieaugušajiem) ir ļoti grūti
kontrolēt  to  laiku,  ko  viņi  pavada  pie  viedierīcēm,  līdz
daudzos gadījumos tā jau kļuvusi par atkarību.
    Lekcijas  turpinājumā  lektore  sniedza  ieteikumus,  kā
pakāpeniski  atbrīvoties  vai  vismaz  mazināt  viedierīču
ietekmi,  balstoties  gan  uz  ekspertu,  piemēram,  pediatru
ieteikumiem,  gan  arī  uz  savu  praktiskā  darba  pieredzi.
Noskaidrojām,  ka vissvarīgāk  šajā procesā ir  sadarboties
un  darīt  to  ģimenē  visiem  kopā,  pieaugušajiem  rādot
pozitīvo piemēru. 
     Lekciju  papildināja  praktiski  padomi,  kā  uzsākt  šo
nepavisam ne vieglo procesu, piemēram, ģimenē noslēdzot
līgumu  par  viedierīču  izmantošanas  laiku  un  citiem
nosacījumiem. Lekcijā runāto lieliski ilustrēja lektores rādītie
video sižeti. 
     Dzīvojot 21.gadsimtā, mēs noteikti nevaram iztikt bez
viedierīcēm, taču varam panākt,  lai  nevis  viedierīces,  bet
mēs paši noteiktu savu dzīvesveidu!  

Skolas arhīva foto

                           “Kafija ar politiķiem”                                         Lekcija vecākiem un skolotājiem    



  

Janvārī skolā darbu ir uzsākušas/atsākušas 2 jaunas skolotājas, tāpēc „Baltais Ceļš” viņām jautāja:  
1. Kāds ir Jūsu iespaids par Zasas vidusskolu? Kas Jums šeit visvairāk patīk?
2. Kā saprotaties ar skolēniem un kolēģiem?
3. Vai skolā ir bijušas kādas problēmas?
4. Jūsu novēlējums vai ieteikums skolēniem! 

                                                        Intervijas

                                                

11.

Sākoties 2.semestrim skolā, skolēniem jautājām: 
Kas Jums patika pagājušajā mācību semestrī?
Ko Jūs vēlaties īstenot 2018. gadā?
Jūsu novēlējums!

3. klase
o Visi  skolas  rīkotie  pasākumi:  1.septembris,

Mārtiņdienas  tirgus,  Ziemassvētku  pasākums,
ciemošanās  „Mežvijās”.  Rudens  brīvdienās
aizbraucām ekskursijā uz Rīgu. 

o Sagatavoties  un  labi  uzrakstīt  diagnosticējošo
darbu.  Sekmīgi  pabeigt  3.klasi.  Ar  to  arī
iepriecināsim savu ģimeni un Latviju!

o Lai veicas!

5. klase 
o Ziemassvētku  ballīte,  sporta  stundas,  mājturības

stundas, eņģeļu akcija klasē un, protams, brīvdienas!
o Klases  vakarus,  tūrisma  dienu  pavasarī,  aizbraukt

ekskursijā; gribētu garākus starpbrīžus! 
o Visiem labākas atzīmes! 

7. klase
o Ļoti patika pārgājiens (tūrisma pasākums).
o Īstenot visu labāko. Tas, ko mēs vēlamies īstenot, jau ir

piepildījies.
o Lai viss izdotos, lai ir prieks un labas sekmes visiem!

10. klase
o Patika savi klasesbiedri un „Jauno Latgales sargu”

pasākums Daugavpilī.
o Vēlamies  panākt  visiem  klases  skolēniem

stipendijas. 
o Vairāk  nedot  ēst  cīsiņus  un  rīsus,  bet  lielākas

vistas un karbonādes! 

11. klase
o Iesvētības, Mārtiņdiena un Ziemassvētku pasākums.
o Vairāk  interesantus  pasākumus,  tādus  kā  Erudīts,  un

vairāk diskotēkas un sporta pasākumus.
o Novēlam skolai attīstīties un saglabāt vidusskolu! 

4. klase
o Iejusties  rūķu  tēlos  Ziemassvētkos.  Garšoja  arī

Mārtiņdienas gadatirgus kārumiņi.
o Labprāt  sagaidītu  vēl  kādu  skolēnu  savā  klasē!

Sekmīgi  pabeigt  4.klasi  un  aizbraukt  interesantā
ekskursijā! 

o Lai  Zasas  skolā  visiem  skolēniem  ietu  labi
mācībās un viņi būtu laipni un saticīgi! 

8. klase
o Lāčplēša diena, Ziemassvētki, pārgājiens.
o Vēlamies izaugt no bērnišķīgā prāta.
o Novēlam skolēnu pieplūdumu nākamajā gadā!  

1. klase
o Visi  pasākumi,  bet  visvairāk  Ziemassvētku  pasākums,

Mārtiņdiens  tirgus,  burvju  mākslinieks  skolā,  arī
ekskursija uz Daugavpili. Peldēšana. 

o Aizbraukt  interesantā  ekskursijā.  Aicināt  vecākus  uz
kādu pasākumu. Iemācīties peldēt.

o Lai visiem labas atzīmes un uzvedība!

12. klase 
o Patika Skolotāju dienas pasākums!
o Iestudēt  izrādi,  nokārtot  eksāmenus,  nosvinēt

izlaidumu  un  iestāties  augstskolā!  Nokārtot
tiesības!

o Mācīties ik mirkli!  Var noderēt! Nekavēt stundas!
Mīlēt  sportu!  Vairāk  sarunāties,  mazāk  lietot
telefonus! 

2.klase
o KN leļļu  teātris  „Notikums virtuvē”,  burvju  mākslinieks,

ziedu izstāde, Sporta diena, Ziemassvētki.
o Vairāk sniega, pasākumus mazajiem, braukt ekskursijā,

piedalīties Lieldienu pasākumā, Mātes dienas koncertā.
o Lai  visiem laba veselība!  Būt  draudzīgiem,  sirsnīgiem,

izpalīdzīgiem,  lai,  nākot  uz  skolu,  būtu  labs
garastāvoklis!  Nesēdēt  ar  telefoniem  rokā,  bet
sarunāties  vienam ar  otru.  Nekavēt  stundas!  Lai  9.un
12.klasei veicas eksāmenos! 

Skolotāja Inga Bartuseviča, māca latviešu valodu un literatūru 5., 9. un 11.klasei:
1. Tā kā pati vidusskolas gadus pavadīju Zasas vidusskolā, grūti izskaidrot izjūtas, kas pārņem
 ienākot skolā. Tās ir atmiņas par aizgājušo, piedzīvoto un pārdzīvoto. Šeit es ieguvu labu izglītību, 
kas deva startu turpmākai dzīvei. Jūtos piederīga šai skolai. Patīk tas, ka vienmēr esmu kustībā, 
katru dienu ir kaut kas jauns. 

2. Skolā strādā daži skolotāji, kuri mācīja arī mani, skolotājas, kuras bija manas kolēģes Bērzgala
pamatskolā. Kolēģi ir pretimnākoši, palīdz iejusties jaunajā kolektīvā. Iepazīstu arī skolēnus, 
radošus, dzīvespriecīgus, ar labu humora izjūtu. Katrs ir neatkārtojama personība.

3. Pagaidām es varu teikt tikai to labāko. Ceru, ka tā arī būs turpmāk!
4. Es novēlu LAIKU! Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām viens otram.

 Es novēlu VĀRDUS! Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un vērtus.
 Es novēlu PRIEKU! Prieku par savu skolu, klases un skolasbiedriem, prieku par panākumiem, 
 prieku par draugiem un saviem mīļajiem.
 Es novēlu MĪLESTĪBU! Mīlestību dot un saņemt it visos tās izpausmes veidos.

Skolotāja Baiba Bite, māca informātiku 5.-11.klasei:
1. Pirmais iespaids vēl joprojām ir patīkams. Visvairāk patīk informātikas kabinets. Prieks strādāt tik labi aprīkotā telpā!
2. Šķiet, ka ar citiem skolotājiem saprotos labi. Ja rodas kādi jautājumi, zinu, ka varu prasīt jebkuram kolēģim, ikviens no

viņiem savu zināšanu un iespēju robežās palīdzēs. Arī skolēni ir atsaucīgi un aktīvi darbojas stundās. 
3.   Lielas un mazas problēmas atrast var vienmēr, un vienmēr var atrast arī risinājumu.
4.   Katrā dzīves posmā ir savs skaistums. Bet skolas laiks šķiet visbagātākais, ikvienam ir pozitīvas un interesantas

atmiņas, ar kurām dalīties. Vēlu un iesaku skolēniem pavadīt savu ikdienu tā, lai pašiem un pārējiem cilvēkiem apkārt
vēlāk būtu ko ar prieku atcerēties!  
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Ir jāprot sajust leduspuķu smaržu, 
Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt  
                                   cilvēkiem, 
Ir jāprot sajust, kāda vēja garša, 
Un tikai tad mūs sauks par 
                                   laimīgiem...

No lielā visuma
Spēkus smelt,
No brīnišķās dzīves
Prieku gūt,
Ar pārbaudījumiem tiekoties
Gudrākam, stiprākam kļūt!

Saglabāt sevī
Visu labo un gaišo,
Dalīties tajā ar citiem,
Un vienmēr prast laimīgam būt!
Nebaidīties un tikai uz priekšu iet,
Sekot saviem sapņiem, mērķiem
Un paņemt visas iespējas ciet!

18 gadu jubilejā sveicam

GINTERU ZAVADSKI, 
ANSI AMOLU,

SAMANTU MAKOVECKU
un 

LIENI AUSTRUMU! 
 

       
              

VISIEM LASĪTĀJIEM 
NOVĒLAM

izbaudīt ziemas priekus 
uz slidām, slēpēm un

ragaviņām, 
kamēr vēl ziema mūs lutina ar

sniegu un ledu!

12.

12. KLASES 
ŽETONU VAKARS 

Izrāde „Velniņi”

24.februārī plkst. 19:00
Zasas kultūras namā

Ieeja par ziedojumiem 

Ballē plkst 22:00 spēlē 
Jānis Krūmiņš no grupas

„Apvedceļš” un DJ Gunchs 
Ieeja: 4.00 EUR

Izrādes ģenerālmēģinājums
22.februārī  

SNIEGA DIENAS
PASĀKUMS

1.-5.klašu skolēniem
februāra sākumā

Organizē 7.klases skolēni

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

