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1.

Gaidām Lieldienas!
   
   Lieldienu gaidās saposusies skola: jau
skolas  priekšā  katru,  kurš  nāk  skolā
iekšā vai iziet no tās, sagaida un pavada
omulīgi smaidošu zaķu bariņi, atgādinot,
ka svētki vairs nav aiz kalniem, savukārt
skolas  vestibilā  atnācēju  sveic
pavasarīgs,  plaukt  sācis  zars,  un  tam
visapkārt  ērti  satupušas  gozējas  raibas
un  krāsainas  vistiņas,  kādas  varam
sastapt arī vairākos skolas kabinetos un
gaiteņos;  lielajās  kāpnēs  mūs  sveicina
daudzkrāsainas  un  jautras  olu  virtenes,
bet sākumskolas klasēs var ieraudzīt ar
izdomu  un  mīlestību  darinātas
pavasarīgas dāvaniņas, kas pavisam drīz
nokļūs katra  skolēna mājās,  lai  svētkos
priecētu arī mājiniekus. 
   Svētkus var  sagaidīt  dažādi:  gan ar
gandarījuma  sajūtu  par  labi  paveiktu
darbu,  piemēram,  veiksmīgi  nokārtotu
eksāmenu,  labiem  mācību
sasniegumiem gan ikdienas  darbā,  gan
mācību  priekšmetu  olimpiādēs  un
konkursos,  skanīgi  nodziedātu  dziesmu
vai  ar  aizrautību  nodejotu  deju,
interesanti  aizvadītu  dienu  kopā  ar
skolasbiedriem  vai  arī  piedaloties
sadraudzības  pasākumā kopā ar  citiem
jauniešiem, taču gadās, ka svētkus kāds
gaida arī ar īgņošanos par to, ka viss ir
slikts, neinteresants un nevajadzīgs.  Kā
saka  viena  no  mūsu  intervētajām
skolniecēm: mēs paši atbildam par savu
izvēli un rīcību!
   Svētkus var svinēt dažādi: mājās kopā
ar saviem mīļajiem, jautrā draugu pulkā,
aizraujošās atrakcijās kultūras namā vai
trakā  ballītē,  vai  arī  atverot  savu  sirdi
līdzjūtībai  un  labdarībai  un  kaut  vai  ar
savu klātbūtni “Rūmē” palīdzot cilvēkam,
kam tas ir ļoti nepieciešams. 
    Lai mums visiem gaišs un sirsnības
pilns šis svētku laiks!      

Sk. Baiba Gabranova

                               Foto no skolas arhīva



  

     

Piedalīšanās olimpiādēs un konkursos

                     2018. gada marts

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

 5.martā  starpnovadu  vizuālās  mākslas  olimpiādē
Jēkabpilī  piedalījās Egija Martinova (5.kl.),  Niks Daniels
Balodis (6.kl.), Santa Rugaine (7.kl.), Baiba Briede (8.kl.),
Ilgvars Verbickis (9.kl.), Agija Godļevska (11.kl.) un Sanita
Tumša (12.kl.). Niks ieguva 1.vietu, Egija ieguva 2.vietu!

 8.martā  Sanita  Gabranova (1.kl.)  piedalījās  Skatuves
runas  konkursa  Latgales  reģionālajā  kārtā  un  ieguva
1.pakāpes diplomu!

 9.martā  8.klases  skolniece  Baiba  Briede  piedalījās
bioloģijas konkursa „Ieskaties dabā” 2. kārtā (klātienē) un
ieguva 2.vietu!

 29.martā  3.klases  skolēni  Mārcis  Gabranovs  un  Raivo
Mikušāns un 4.klases skolēns  Mārcis Gaštols piedalīsies
Sēlijas  atklātajā  vizuālās  mākslas  olimpiādē  2.-4.klašu
skolēniem „Kādu es redzu Latviju pēc 20 gadiem” Salā.
Par  konkursa  rezultātiem  ziņosim  nākamajā  avīzes
numurā.

 6.klases skolēni iesaistījušies Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra izsludinātajā konkursā „Šodien laukos”
un jau nosūtījuši pirmo mājasdarbu – pašsacerētu teiku.

 12.klases  skolniece  Airisa  Ģeidāne  atsaukusies
aicinājumam  piedalīties  konkursā  „100  vēstures  mirkļi
novadā  –  vietas  un  cilvēki”  un  kopā  ar  sk.  Sarmīti  ir
uzaicinātas  piedalīties  konkursa  noslēguma  pasākumā
Rīgā.   
    Foto no skolas arhīva

2.

Konkurss „Cālis”

   23.martā  divi  pirmsskolas  piecgadīgo-sešgadīgo
grupiņas  audzēkņi  Ralfs  Markuss  Mārāns  un  Daniels
Ruško  kopā  ar  skolotāju  Veltu  devās  uz  Jēkabpils
Tautas  namu,  lai  15  tikpat  talantīgu  dziedātāju
konkurencē  piedalītos  mazo  dziedātāju  konkursā
“Cālis”.  Katram  dalībniekam  bija  jāizpilda  divas
dziesmas.  Visus  dalībniekus  uzmanīgi  klausījās  un
vērtēja  konkursa  žūrija:  Jēkabpils  Tautas  nama
direktors  un  mūziķis  Aigars  Godiņš,  Arvīda  Žilinska
Jēkabpils  mūzikas  skolas  vokālā  pedagoģe  Agnese
Levinska un Jēkabpils  pamatskolas mūzikas skolotāja
Kristīne  Studāne-Indriksone. Pēc  konkursa  beigām
žūrija  piešķīra  katram  dalībniekam  savu  īpašo
nomināciju.  Ralfs  ieguva  nomināciju  „Cālis
džentlmenis”, savukārt Daniels tika atzīts par „Košāko
cāli”. Konkursa žūrija slavēja bērnu muzikālos talantus
un  arī  uzdrīkstēšanos.  Danielam  šis  bija  jau  otrais
„Cāļa” konkurss,  bet  Ralfs tajā  piedalījās pirmo gadu.
Skolotāja Velta ļoti priecājas ar abu zēnu sasniegumiem
un  novēl  viņiem  nezaudēt  mīlestību  pret  mūziku  un
dziedāšanu arī turpmāk!

Daces Ruško foto

   

    

Vizuālās mākslas olimpiāde

     Šī gada 5.martā notika starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde Jēkabpilī. No mūsu skolas tajā piedalījās: Egija
Martinova (5.kl.), Niks Daniels Balodis (6.kl.), Santa Rugaine (7.kl.), Baiba Briede (8.kl.), Ilgvars Verbickis (9.kl.), Agija
Godļevska (11.kl.) un Sanita Tumša (12.kl.). 
     Šogad zīmējumā bija jāattēlo tas, kas katram saistās ar Latviju.  Zīmējumā varēja izmantot marķierus,  parastos
zīmuļus un bordo krāsas zīmuli, tādēļ tas darbu padarīja grūtāku. 
    Olimpiādē 1.vietu ieguva Niks Daniels Balodis, bet 2.vietu – Egija Martinova. 

                             Egija Martinova, 5.kl., skolas arhīva foto

   



  

                                  

                                                                                                    
                             

Mūsdienu deju radošais konkurss Biržu tautas namā

     22.martā skolotāja Anda Jurgeviča ar savām mazajām un lielajām dejotājām piedalījās mūsdienu deju
radošajā konkursā Biržu tautas namā. Konkurss norsinās divās kārtās, un pirmajā kārtā piedalījās 23 deju
grupas un deju studijas. Pirms tam bija veikts pamatīgs darbs, mēģinājumos sagatavojot dejas un reizēm pat
kaut ko izmainot pēdējā brīdī, kā arī gatavojot tērpus, lai pilnvērtīgi uzstātos uz skatuves.
     Mazās – 3.-5.klases – meitenes savai deju grupai izdomāja nosaukumu „Selfie girls”.  Šajā grupā dejo:
Endija Aleksejeva,  Sindija Minalto un Nellija  Zarāne no 3.klases,  Marta Grandāne, Aiva Kokina un Estere
Saviča no 4.klases un Egija Martinova, Līva Nagle un Zanda Vasiļiva no 5.klases. „Selfie girls” grupa konkursā
ieguva 2.pakāpes diplomu.
     Lielās – 9.-11.klases meitenes – ar savu deju grupu „Just do it” šādā konkursā piedalās jau vairākus gadus.
Šajā  grupā  dejo:  Evelīna  Jumīte,  Kitija  Paula  Minkeviča  un  Antra  Rubene  no  9.klases,  Inese  un  Iveta
Korņejevas no 10.klases un Laura Korņejeva no 11.klases.  Grupa „Just  do it”  konkursā ieguva 1.pakāpes
diplomu  un  tiesības  piedalīties  konkursa  otrajā  kārtā  Līvānos.  No  13  deju  grupām,  kuras  bija  mūsējo
konkurentes, 1.pakāpes diploms tika piešķirts tikai 4 grupām! Žūrija, līdz ar neapšaubāmā dejošanas talanta
atzīšanu, īpaši uzslavēja arī meiteņu tērpus. 
     Paldies meitenēm un skolotājai Andai par ieguldīto darbu, un lai izdodas iecerētais konkursa nākamajā
kārtā!

Sk. Andas Jurgevičas foto

   

3.

Tautas deju kolektīvu skate Viesītē

     28.martā Viesītes kultūras pilī norisinājās tradicionālā skolu tautas deju kolektīvu skate. No mūsu skolas tajā
piedalījās 4 deju kolektīvi. Pirms skates visa mācību gada garumā bijuši neskaitāmi mēģinājumi, lai skates
dienā uz skatuves parādītu vislabāko sniegumu abās divās dejās un iegūtu atzinīgu novērtējumu no skates
žūrijas.
     1.-2.klašu deju kolektīvā dejoja: Sanita Gabranova, Renāte Rūrāne, Evelīna Skujiņa, Solveiga Smilškalne,
Paula Vībāne, Ieva Vorobjova, Dace Brutāne, Amanda Kontaņistova, Evelīna Ruško, Diāna Upeniece, Mārcis
Briedis, Reinis Kokins, Kārlis Lācītis, Dmitrijs Seņikovs, Kristaps Geižāns, Mārtiņš Geižāns, Aivis Katkovskis,
Alekss Maculevičs un Jānis Rubins. Kolektīvs skatē ieguva 1.pakāpes diplomu! 
     3.-5.klašu deju kolektīvā dejoja: Endija Aleksejeva, Sindija Minalto, Marta Grandāne, Aiva Kokina, Estere
Saviča, Egija Martinova, Līva Nagle, Zanda Vasiļiva, Daniels Austrums, Mārcis Gabranovs, Guntars Gremze,
Raivo  Mikušāns,  Markuss Brutāns,  Mārcis  Gaštols,  Uvis  Aleksejevs,  Arturs  Gatis  Avotiņš.  Kolektīvs  skatē
ieguva 2.pakāpes diplomu!
     6.-8.klašu deju kolektīvā dejoja: Sanija Geižāne, Karolina Kuzmenko, Megija Krjaukle, Marta Demkova,
Katrīna Ģeidāne, Lita Kokina, Ilgona Pudža, Sanda un Santa Rugaines, Baiba Briede, Dana Krjaukle, Egīls
Austrums, Niks Daniels Balodis, Raitis Daudzvārds, Artūrs un Pēteris Markovski, Jānis Rancāns, Raivo Savičs
un Edgars Kuzmenko. Kolektīvs ieguva 1.pakāpes diplomu!
     9.-12.klašu deju kolektīvā dejoja: Baiba Briede, Dana Krjaukle, Kitija Paula Minkeviča, Ieva Austruma, Iveta
Korņejeva, Liene Austruma, Samanta Makovecka, Laura Aišpure, Egīls Austrums, Raitis Daudzvārds, Jānis
Rancāns,  Edgars  Kuzmenko,  Ilgvars  Verbickis,  Raivis  Vasiļivs,  Niks  Butāns,  Dagnis  Mucenieks,  Ginters
Zavadskis. Kolektīvs ieguva 1.pakāpes diplomu!
     Paldies dejotājiem un skolotājai Daigai Ģeidānei par ieguldīto darbu!

Skolas arhīva foto
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4.

Krievu tautas tradīciju nedēļa Zasas vidusskolā

Zasas vidusskolā no 20.-28.februārim norisinājās krievu tautas tradīciju nedēļa. Šīs nedēļas laikā katras
klases  skolēni  izpaudās  radoši:  izveidoja  vienu  no  Masļeņicas  simboliem –  salmu  lelli,  zīmēja  krāšņas
matrjoškas un gatavoja saulītes, kas simbolizē pavasara atnākšanu. Visi darbi bija aplūkojami izstādē skolas
aktu zālē. 11.-12.klases skolēni gan krievu, gan latviešu valodā iepazīstināja mūs ar Masļeņicas vēsturi, tās
norisi un svinēšanas paražām, atspoguļojot tās prezentācijās. Skolēni visu nedēļu varēja pārbaudīt savas
zināšanas, piedaloties viktorīnā „Iepazīsti Krieviju!”, kur atkārtoja gan ģeogrāfiju, gan dažādus vēstures un
kultūras faktus. 

Krievu  tautas  tradīciju  nedēļas  noslēguma  pasākumā  27.februārī  skolas  zālē  Valdis  un  Sanita  no
12.klases, tērpti krievu tautas tērpos, uzņēma viesus no Līvāniem – slāvu biedrības ansambli „Uzori”. Valdis
(12.kl.) pārbaudīja savas tulkošanas prasmes, tulkojot – no krievu valodas latviešu valodā – viesu stāstus par
slāvu tautu svētku dienām un to svinēšanas tradīcijām, tautastērpiem un to īpašajām detaļām, kā arī  to
rašanās vēsturi un par tādiem pazīstamiem krievu dzejniekiem kā Sergejs Jeseņins un Vladimirs Visockis.
Katru stāstījuma daļu papildināja muzikāls priekšnesums. Pārsteidzoši,  bet izrādījās, ka latviešu un slāvu
tautu tradīcijas, atzīmējot Meteņus, kas ir Masļeņicas līdzinieki latviešu folklorā un kultūrā, gan arī  Lieldienas
un Līgo svētkus, kam slāvu kultūrā līdzinās Ivana Kupalas diena, ir ļoti līdzīgas gan simbolu, gan cilvēku
paražu ziņā. Mēs varējām baudīt viesu ansambļa sagatavotos priekšnesumus – klausīties gan skumjās, gan
līksmās krievu tautas dziesmas,  kā arī  dziesmas ar slavenu krievu dzejnieku vārdiem, kurām klātesošie
varēja dziedāt līdzi.  Sakot paldies viesiem par skanīgajiem priekšnesumiem, arī  mūsu skolas 5.-11.klašu
ansamblis  skolotājas  Veltas  Ziemeles  vadībā  nodziedāja  vienu  no  latviešu  dziesmām,  bet  skolotājas
spēlētajai un dziedātajai krievu tautas dziesmai labprāt pievienojās arī viesi.   

Noslēdzot šo pasākumu, pulcējāmies parkā, kur, dzerot siltu tēju un ēdot pankūkas, atvadījāmies no
Masļeņicas, sadedzinot visu slikto un visu to, no kā gribam atbrīvoties. Netraucēja pat aukstais laiks, jo mūs
sildīja pozitīvas emocijas. 

Man  ir  liels  prieks,  ka  krievu  valodas  skolotāja  Maija  Forostjanko  uzņēmās  iniciatīvu  un  godam
noorganizēja šo pasākumu. Manuprāt,  šādus pasākumus, kur skolēni  no katras klases varētu izpausties,
vajadzētu  rīkot  biežāk,  tādejādi  mēs  varētu  pārbaudīt  savus  spēkus,  papildinot  savu  redzesloku  un
zināšanas, kā arī apgūstot kaut ko jaunu. 

Monika Rudzāte, 12.klase
Skolas arhīva foto  
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5.

Sadraudzības pasākums Aknīstes vidusskolā

    23.martā astotās klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Zitu Goldbergu devās uz Aknīstes vidusskolu,
lai  piedalītos erudīcijas un sadraudzības pasākumā par Eiropas Savienības tēmu „EiroPaSākums”,  kurā
piedalījās  5.-12.klašu  skolēni  no  Aknīstes  vidusskolas,  Viesītes  vidusskolas,  Zasas  vidusskolas,  Rites
pamatskolas  un  Asares  pamatskolas.  Pasākumu  organizēja  un  vadīja  Aknīstes  vidusskolas  skolēnu
parlaments. 
     Pirms  tam skolēniem  bija  jāsagatavo  mājasdarbs:  prezentācija  par  kādu  no  Eiropas  Savienības
dalībvalstīm. Mūsu skolēni  izvēlējās Itāliju.  Prezentācijā stāstījām par Itālijas ģeogrāfisko stāvokli,  valsts
iesaistīšanos Eiropas Savienībā, par nozīmīgākajiem Itālijas apskates objektiem, kultūru, nacionālo virtuvi,
kā arī  ievērojamākajiem cilvēkiem.  Prezentāciju  gatavoja  Aiga un Līga,  bet  prezentēšanā piedalījās visi
komandas dalībnieki. 
     Aknīstes  vidusskolā  skolēni  tika  sagaidīti  ļoti  viesmīlīgi.  Viņi  tika  iepazīstināti  ar  skolu.  Katram
dalībniekam tika piedāvāts izpildīt izaicinājumu, piemēram, iepazīties ar kādu skolēnu no konkrētas klases
vai nodejot deju u.tmldz. 
    Pasākuma ievadā katra dalībnieku komanda demonstrēja savu priekšnesumu. Zasiešu priekšnesums bija
Danas klavierspēle, kas visiem ļoti patika!
    Tad sekoja katras dalībnieku komandas prezentācijas, kas bija gan izglītojošas, gan atraktīvas. Skolēni
uzzināja daudz jauna par vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ko iepriekš nebija zinājuši. 
   Tā kā līdzi uz pasākumu bija jāņem arī groziņi, pasākums turpinājās pie galdiņiem. Protams, ka pasākumu
papildināja dejas. Lai rosinātu dalībniekus dejot, kā arī iepazīties citam ar citu, tika piedāvāts izlozēt populāru
vēsturisku personu vai literāru un filmu varoņu vārdus un pasākuma laikā atrast savu pāri. Jāatzīst gan, ka
ne visi dalībnieki izmantoja šo iespēju! 
    Pasākuma laikā darbojās fotostūrītis,  kur interesenti  varēja nofotografēties, un pasākuma beigās visi
taisīja kopbildi. Ballīte turpinājās līdz desmitiem vakarā.
    Manuprāt, arī mūsu skolā vajadzētu noorganizēt šādu sadraudzības vakaru, jo tad skolēni var labi pavadīt
laiku un iepazīties ar citiem skolēniem no citām skolām. Man ļoti patika šis sadraudzības vakars! 

 Līga Tumša, 8.klase
Skolas arhīva foto
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6.

 

“Kas tur notiek? Kas tur strādā?”

2.martā projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001  „Karjeras  atbalsts  vispārējās  un  profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros,  Zasas vidusskolas 7. līdz 9. klases skolēni brauca uz Jēkabpili, lai
iepazītu divus lielus uzņēmumus -  SIA “Sedumi” dārzniecība un SIA “Margret”. 

SIA “Sedumi” dārzniecība siltumnīcās mūs sagaidīja ne vien dažādu profesiju pārstāvji,
bet  arī  pavasaris.  Te  jau  ziedēja  pavasara  ziedi,  priecējot  mūs.  Skolēni  uzzināja,  kas  notiek
uzņēmuma teritorijā. Skolēniem interesanti likās, ka uzņēmumā strādā arī cilvēki, kuri atnākuši uz
uzņēmumu praksē kā studenti un, pateicoties savam darbam, ir ieguvuši šeit  patstāvīgu darbu.
Pārsteidzošs likās fakts, ka ziedi, kurus var nopirkt lielveikalos “Rimi” un “Maxima”, ir audzēti
tieši  šajā  uzņēmumā,  nevis  ievesti  no  ārzemēm.  Te iepazinām vairākas  profesijas:  agronoms,
inženieris, loģistikas speciālists, pārdevējs, grāmatvedis, veikala vadītājs, dārznieks, ķīmiķis.

SIA “Margret”  skolēni  vēroja  tur  strādājošos  profesionāļus  darbībā.  Redzējām,  kā  top
mākslinieciskās tortes, kā tiek iepakota gaļa vakuumā, kā tiek gatavotas un ceptas smalkmaizītes,
kā strādā konditorijas  un gaļas pārstrādes ceha vadītāji, pavāri, sanitāri. Mums pastāstīja arī par
citām uzņēmumā darbojošajām profesijām: virtuves strādniekiem, picu cepējiem, grāmatvežiem,
pārdevējiem, miesniekiem, mārketinga speciālistiem. Te arī tika dota iespēja nogaršot uzņēmuma
produkciju.  Skolēniem  visvairāk  patika  uzzināt,  kā  tiek  gatavotas  dažādas  desas,  kā  izskatās
kūpinātava.

Tikšanās  ar  uzņēmumu  pārstāvjiem  bija  iedvesmojošas,  pamācošas  un  noteikti  lika
skolēniem aizdomāties par savu vietu nākotnē, par izglītību un sekmību skolas solā. 

                               
Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagoģe- karjeras konsultante
Autores foto
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        Karjeras lappuse

    Mīklas atminēt un iegūt balviņas gribēja ļoti daudzi, bet
atminēt tās nemaz nebija tik viegli! 
    Stikla brīnumu rašanās vieta ir Ventspils. Tur 2000. gadā
uzņēmuma idejas autoram radās  vēlme ar  stiklu  strādāt
radoši, un uzzinot, ka šo mākslu var apgūt   Krievijā, viņš
devās mācīties.  Arods ir ļoti interesants, bet grūts, jo prasa
lielu pacietību un koncentrēšanos.
   Pēc tam viesi sauca dažus skolēnus priekšā pūst stikla
burbuli. To vajadzēja darīt ļoti lēni un mierīgi. Stikla burbuli
pūst pamēģināja Samanta, Mārtiņš, Adelīna un Markuss no
5-6-gadīgo  grupas  un  Pēteris  no  6.klases.  Pēterim  bija
jānodemonstrē,  kas notiek,  ja  stiklu pūš pārāk strauji,  jo
tad, tam pieskatoties, stikls vienkārši sadrupa plaukstā! 
   Noslēgumā ciemiņi piedāvāja skolēniem aplūkot stikla
suvenīru izstādi, kā arī iegādāties nelielus stikla suvenīrus,
un  skolēni  labprāt  izmantoja  šo  iespēju,  iegūdami  savā
īpašumā  jaukas  lietiņas  vai  nu  pašiem  sev  vai  kādai
dāvanai! 
    Paldies  viesiem  par  stāstīto  un  rādīto  un  kopumā
aizraujošo pasākumu!
                               Sanita Gabranova, 1.klase

        Skolas arhīva foto

                               

7.

                                                         Stikla brīnumi

   20.marta pēcpusdienā skolā viesojās stikla pūtēji no
Ventspils,  skolas  zālē  piedāvājot  1.-9.klašu  skolēniem
aizraujošu  un  neapšaubāmi  izglītojošu  programmu
„Stikla brīnumi”. 
    Nodarbības sākumā viņi iepazīstināja skolēnus ar sevi
un savu apbrīnojamo un tik ļoti reto profesiju. Meistarus
sauc Andrejs un Artūrs Virbuļi. Viņi stāstīja par stiklu un
stikla  izstrādājumiem,  kurus  Ventspils  stikla  pūtēji
izgatavo.  Stikla  figūriņu  veidošanai  tiek  izmantots
Venēcijā ražots Murano stikls. Stikla galvenā sastāvdaļa
ir kvarca smiltis. Daudzkrāsainos toņus iegūt, izmantojot
dažādu metālu piejaukumus. Uzņēmuma meistari stikla
kausēšanai izmanto apmēram 2000 grādu karstu gāzes
liesmu, kuras ietekmē stikls sāk kust un kļūst plastisks.
Veidošanai visbiežāk izmanto krāsainus stikla stienīšus,
kurus  kausējot  kopā  un  piepalīdzot  ar
palīginstrumentiem,  piemēram,  pinceti,  top  stikla
figūriņas.
    Meistari arī turpat, visu acu priekšā, nodemonstrēja
skatītājiem, kā tiek izveidotas figūriņas no stikla. Kamēr
viens no meistariem izgatavoja stikla sunīti, otrs meistars
runāja ar audzēkņiem un uzdeva āķīgus jautājumus, par
labākajām atbildēm piešķirot balvās kaklarotiņas ar stikla
kuloniņu. 
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8.

Pirmsskolas lappuse

Zasas vidusskolas pirmsskolas grupu ģimeņu sporta svētki

  Piektdien,  23.martā,  Zasas  vidusskolas  sporta  zālē  notika  ģimeņu  sporta  svētki  “Hei,  mēs sportiska
ģimene!”

   Uz uzaicinājumu sportot, atpūsties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku kopā ar bērniem atsaucās ļoti
daudzas ģimenes. Pasākuma tēma bija saistīta ar Pepiju un to, kā viņa un bērni ar ģimenēm iepazina Latvijas
meža zvērus, kas atspoguļojās arī veicamajos uzdevumos.

   Kopumā katrai ģimenei bija jāveic 10 stacijas. Bija tādi uzdevumi kā bumbiņu šķirošana pa krāsām,
šķēršļu  joslas un labirinta  veikšana,  torņa būvēšana, neaizsieta balona mešana mērķī  u.c.  Par  vienu no
jautrākajām stacijām izvērtās “Lidojošās kamanas”, kur vecākam bija jāveic distance, velkot savu bērnu uz
vingrošanas paklāja. Vecākos pamodās īsts sacensības gars un bērni, cieši turoties un smaidot, izbaudīja
lidojumu ar “kamanām.”

   Šo  sporta  svētku  mērķis  bija  veicināt  bērna,  vecāka  un  pedagoga sadarbību,  popularizējot  fiziskās
aktivitātes  kā  veselīga  dzīvesveida  sastāvdaļu  un  lietderīgu  laika  izmantošanu.  Tikai  pateicoties  jums,
sportiskās ģimenes, kas bija ieradušās, šie sporta svētki arī  izdevās. Un, pats galvenais, bērnu acīs bija
redzams neviltots prieks par to, ka šos uzdevumus var veikt kopā ar saviem vecākiem.

   Sporta svētku noslēgumā katra ģimene saņēma godam nopelnītās medaļas un pateicības.
   Paldies gribu teikt  arī  Zasas vidusskolas direktorei  un mājturības skolotājai  par palīdzību pasākuma

noformēšanā,  pirmsskolas  grupu  audzinātājām  un  auklītēm,  palīgiem no  skolas  un  kultūras  nama,  kas
palīdzēja  ar  staciju  novadīšanu.  Īpašs  paldies  Ivetai  Aišpurei,  kas  bija  lielākais  palīgs  pasākuma
organizēšanā!

   Uz tikšanos nākamajās sportisko ģimeņu aktivitātēs!

  Sporta skolotāja Madara Nagle
Foto no skolas arhīva
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     Sporta jaunumi                                                    
Lāses kauss volejbolā

     28.februārī skolas meiteņu un zēnu komandas no 6.-9.klasei piedalījās „Lāses kausa” sacensībās volejbolā.
     Meiteņu komandā startēja:  Marta Demkova, Elīna Girone, Katrīna Ģeidāne, Ilgona Pudža un Santa Rugaine no
7.klases, Dana Krjaukle no 8.klases un Antra Rubene no 9.klases. Meiteņu komanda kopvērtējumā ieguva 2.vietu! 
    Zēnu komandā startēja: Egīls Austrums un Raitis Daudzvārds no 6.klases, Mārcis Gremze un Alens Niks Ļapustins no
7.klases,  Alvis Aizupietis  no 8.klases,  kā arī  Raivis  Vasiļivs  un Ilgvars Verbickis  no 9.klases.  Zēnu komanda ieguva
3.vietu!  

  

Tautasbumbas sacensības Ābeļos

    2.martā Ābeļu pamatskolā norisinājās tautasbumbas sacensības 2006.-2008.gadā dzimušajiem zēniem un meitenēm.
Komandā startēja  Endija  Aleksejeva,  Guntars  Gremze un Daniels Nikolajevs (3.kl.),  Marta Grandāne,  Estere Saviča,
Markuss Brutāns  un  Mārcis  Gaštols  (4.kl.),  kā arī  Arturs  Gatis  Avotiņš  un  Ginters  Godļevskis  (5.kl.).  Šoreiz  mūsējo
komandai īpaši labi neveicās, tāpēc kopvērtējumā tikai 5.vieta! 

Slēpošanas sacensības

     9.martā Jēkabpils Mežaparkā norisinājās slēpošanas sacensības lielo un mazo skolu grupā. Mūsu komandā startēja 10
slēpotāji: Endija Aleksejeva (3.kl.), Marta Grandāne (4.kl.), Uvis Aleksejevs, Ginters Godļevskis, Jānis Zariņš (5.kl.), Egīls
Austrums (6.kl.), Elīna Girone, Katrīna Ģeidāne (7.kl.), Alvis Aizupietis (8.kl.) un Raivis Vasiļivs (9.kl.), no kuriem savā
grupā Raivis Vasiļivs un Egīls Austrums izcīnīja 1.vietas, bet Alvis Aizupietis – 2.vietu. Kopvērtējumā Zasas vidusskola
izcīnīja 2.vietu mazo skolu grupā. Daudziem tās bija pirmās sacensības slēpošanā, bet, neskatoties uz to, visi nostartēja
ļoti labi. Liels paldies visiem par startu! Malači! 

   

Dambretes sacensības 

   20.  martā Jēkabpils 2.vidusskolā norisinājās dambretes sacensības zēniem un meitenēm lielo  un mazo skolu
grupā. Mazo skolu  grupā piedalījās 6 komandas - Zasa, Mežāre, Sūnas, Birži,  Rubeņi un Dignāja. Savukārt lielo
skolu grupā - Zasa, JVĢ, Jēkabpils Agrobiznesa koledža un Jēkabpils 2.vidusskola.  Zasas vidusskolas komanda
startēja trīs grupās. Mazākie, 2005.g.dz. un jaunāki, izcīnīja 2.vietu. Komandā startēja - Markuss Brutāns, Karolina
Kuzmenko un Uvis Aleksejevs. 2002.-2004.g.dz. izcīnīja 3. vietu. Komandā startēja - Baiba Briede, Raitis Daudzvārds
un Ilgvars Verbickis.  Savukārt vidusskolas komanda lielo  skolu grupā izcīnīja  3.vietu.  Komandā startēja  -  Jānis
Gremze, Alvis Kazanausks un Signe Rusiņa. Īpaši paslavēt vēlos Markusu Brutānu, kurš visās kārtās uzvarēja visas
partijas. Liels paldies visiem par labo startu! Malači!

Sk.Madara Nagle
Autores foto

   
9.

http://2004.g.dz/
http://2005.g.dz/
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   7.marta pēcpusdienā skolēniem bija iespēja Zasas
kultūras namā noskatīties filmu „Nameja gredzens”.
  Tā ir mākslas filma ar vēsturisku ievirzi, kas stāsta
par  seno  zemgaļu  valdnieku  Nameju,  kurš  vadīja
sacelšanos  pret  vācu  krustnešiem.  Senlatvieši  ar
savu ķēniņu Nameju priekšgalā drosmīgi  cīnījās,  lai
aizstāvētu savu brīvību un vērtības pret iebrucējiem.
Filmai ir  spraigs sižets ar iespaidīgām kauju ainām,
masu skatiem, senām paražām un mazliet mistikas.
Senlatvieši  ir  parādīti  kā  spēcīgi,  pārliecināti  un
drošsirdīgi  savu vērtību un zemes aizstāvji.
   Filmas  producents  ir  Andrejs  Ēķis.  Galveno  –
Nameja – lomu atveido zviedru aktieris Edvīns Endre,
kurš  spēlējis  slavenajā  seriālā  ”Vikingi”,  savukārt
galveno  ļaundari  spēlē  brits  Džeims  Blūrs.  Aktieris
atveido  varaskāro  augstmani  Maksi,  kurš  sev
noskatījis zemgaļu zemes un vēlas Namejam atņemt
valdnieka  troni.  Nameja  mīļoto  meiteni  atveido
lietuviešu  aktrise,  bet  pārējās  lomās  redzami  tādi
aktieri kā Andris Keišs, Artūrs Skrastiņš, Dainis Grūbe
un citi.
    Filmas  galvenais vēstījums ir, kā pašam nosargāt
savu iekšējo brīvību. Šādi  stāsti  ir  nepieciešami,  lai
uzsvērtu latviešu tautas lepnumu par savu kultūru un
valodu.

Aiga Zvaniņa, 8.kl.

   
   Marta mēnesī Jēkabpils novada jaunieši piedāvāja iesaistīties vairākās aizraujošās aktivitātēs Zasas ambulances
ēkas 2.stāvā, kurās piedalījās arī mūsu skolas skolēni.
   2.marta pēcpusdienā norisinājās galda spēļu turnīrs. Varēja izmēģināt savus spēkus novusā, dambretē un šautriņu
mešanā. Dalībnieki bija ļoti priecīgi par iegūtajām medaļām!  
   9.martā Baiba Čākure aicināja visus interesentus apgūt sapņu kērāju gatavošanu. Viņa sākumā izstāstīja par to, kā
sapņu ķērāji  radušies,  un bija  sagatavojusi  dažādus materiālus.  Pēc tam katram klātesošajam bija  iespēja pašam
izmēģināt spēkus sava sapņu ķērāja gatavošanā. Tie patiešām izdevās ļoti skaisti. Daži nolēma tos paturēt sev, bet citi
izdomāja uzdāvināt kādam sev tuvam cilvēkam. Paldies Baibai par idejām un piedāvāto iespēju!
   13.martā tika piedāvāta Filmu nakts no otrdienas puspieciem pēcpusdienā līdz nākamās dienas rītam. Kopumā šajā
pasākumā piedalījās ap piecpadsmit jauniešu, lielākoties no Zasas. Katram bija līdzi guļammaiss un matracis, taču
lielākoties tie nebija vajadzīgi, jo jaunieši vai nu gandrīz visu nakti skraidīja vai arī paši mierīgākie skatījās filmas. Bija
iespēja  pašiem arī  pagatavot  vakariņas,  piemēram,  cept  picu un,  protams,  ēst  savus  sagādātos  un  līdzpaņemtos
našķus. Filmu nakts bija ļoti interesanta, un tādus pasākumus bērniem un jauniešiem noteikti vajag vēl! 

Egija Martinova, 5.kl., Jurgitas Bareikas foto

  

 

10.

  Skolēnu piedalīšanās Jēkabpils novada jauniešu centra piedāvātajās aktivitātēs 

   
Ideja par kopīgu simtgades dekoru

   Skolotāja  Inese  Kalniškāne aicina  visus skolas
skolēnus,  skolotājus un  darbiniekus  atbalstīt  viņas
ieceri par Latvijas simtgades dekoru – kopīgu „deķi”!
   

Uzdevums: katram uzšūt savu MĀJU

Materiāls: kokvilnas auduma gabaliņi

Gatavā darba izmēri: 20 x 20 cm

Idejas saviem darbiem var „pasmelties” interneta
vietnēs Pinterest vai Youtube, sadaļā PECVORK

Gatavie darbiņi tiks gaidīti līdz maija sākumam! 

                      Filma 



  
                                                                                                                          Intervijas                                                

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei

12.klases skolēni tikko aizvadījuši savu pirmo centralizēto
eksāmenu  angļu  valodā,  tāpēc  “Baltais  Ceļš”  viņiem
jautāja,  kā,  pēc  viņu  pašu  domām,  viņiem  veicās
eksāmenā.

o Valdis: Man eksāmens likās ļoti grūts, un liekas, ka
nokārtoju  to  ļoti  slikti,  jo  daudz  ko  “saputroju”.  Es
ceru eksāmanā iegūt 60%.

o Didzis: Man likās, ka eksāmens bija ļoti grūts, un es
eksāmenu  nokārtoju  slikti,  tāpēc  ka  daudz  jo
“saputroju”. 

o Airisa: Tūlīt  pēc eksāmana šķita, ka tas ir grūts, it
īpaši  pēdējais  lasīšanas  uzdevums un klausīšanās
uzdevums, kur bija jāaizpilda tukšās vietas. Grūtāku
eksāmana  pildīšanu,  piemēram,  lasīšanas  daļā,
padarīja tas, ka teksti bija ļoti apjomīgi un viens no
lasīšanas uzdevumiem, kā arī viens no klausīšanās
uzdevumiem  sastāvēja  no  diviem  atsevišķiem
tekstiem,  -  nebija  tik  viegli  pārslēgties  no  vienas
tēmas  uz  otru.  Esmu  apmierināta,  ka  trenēšanās
angliski  runāties  pirms  eksāmena  mutiskās  daļas
kārtošanas  ļoti  palīdzēja,  lai  gan  bija  arī  kāds
jautājums runāšanas daļā, ko īsti  neizpratu pareizi.
Ceru, ka būs normāli rezultāti!

o Alvis: Man eksāmens nepatika,  -  gan jau rezultāti
būs traģiski vai pat ļoti traģiski! 

o Monika: Manuprāt,  eksāmens bija  atbilstošs  mūsu
zināšanām.  Man  tas  salīdzinoši  likās  nedaudz
grūtāks nekā pagājušajā gadā. Visdrīzāk tas tāpēc,
ka  uztraukums  ņēma  virsroku,  proti,  -  ikdienišķos
vārdus pēkšņi aizmirsu. Valodas lietojuma daļā  bija
tādi  vārdi,  kurus es redzēju pirmo reizi.  Es novēlu
nākamajai  divpadsmitajai  klasei:  Mācieties  angļu
valodu  jau  laikus,  jo  tas  tiešām  ir  svarīgi,  un
konsultāciju laiks ir salīdzinoši īss!

o Signe: Pēc  manām  domām,  eksāmens  bija
interesants. Bija gan vieglas lietas, gan grūtas, taču
grūto,  protams,  bija  vairāk.  Citiem gribu  ieteikt,  lai
atrod angliski runājošus draugus un daudz komunicē
angliski, lai eksāmenu būtu vieglāk nolikt! 

o Ēriks: Man  eksāmens  likās  ļoti  grūts,  un  esmu
pārliecināts  par  to,  ka  esmu to  nokārtojis  diezgan
vāji.

o Sanita: Manuprāt,  angļu  valodas  eksāmens  bija
diezgan  grūts,  jo  runāšanas  daļā  bija  ļoti  grūti
saprast un uztvert teksta saturu 2.uzdevumā, kā arī
klausīšanās  daļā  ieraksts  varēja  būt  skaidrāks  un
bez blakus trokšņiem. Bet varu teikt, ka lasāmā daļa
bija  ļoti  interesanta,  jo  es  uzzināju  dažus
interesantus  faktus.  Un  es  esmu  pārliecināta,  ka
mums eksāmens likās grūts, jo mēs tam neveltījām
pietiekoši daudz laika. Tātad, kā vienmēr saka, mēs
paši atbildam par savu izvēli un rīcību! 

    Ceram,  ka,  saņemot  sertifikātus  jūnija  beigās,
divpadsmitos  gaidīs  patīkams  pārsteigums,  nevis  rūgta
vilšanās, un vēlam veiksmi nākamajos eksāmenos! 

          Skolēnu domas apkopoja sk. Baiba Gabranova

11.

Peldēšanas nodarbības 2.klases skolēniem

Nu  jau  piekto  nedēļu  2.klases  skolēni  trešdienās
apmeklēs  peldbaseinu,  lai  apgūtu  vai  attīstītu  savu
peldētprasmi.  Lai  gan  vēl  dažas  nodarbības  priekšā
(pavisam kopā paredzētas 8 nodarbības), skolēniem jau
radies  zināms  priekšstats  par  to,  kas  viņiem  šajās
nodarbībās  patīk,  tāpēc  vienkārši  jautājām  2.klases
skolēniem  un  klases  audzinātājai,  ko  viņi  domā  par
peldēšanas nodarbībām. Lūk, ko viņi atbildēja: 

o Dace: Man patīk peldēšanas nodarbības, jo mēs
mācāmies peldēt.  Trenere ir sieviete,  un viņa ir
jauka un laba. Un vēl mēs bijām burbuļvannā.   

o Kristaps: Katrā  peldēšanas  nodarbībā  mums  ir
divas  reizes  jānomazgājas.  Mums  ir  jālien  zem
ūdens, un tur ir spēle, kurā ir jāmeklē mantas zem
ūdens.

o Mārtiņš: Tur  ir  ļoti  forši,  jo  tur  ir  jāvingro,  un
pagājušajā nedēļā mums bija jālec iekšā baseinā.
Tur mēs lienam zem ūdens. 

o Aivis: Man patīk peldēšnas nodarbības, jo tur ir
interesanti.

o Amanda: Es  uzskatu,  ka  peldēšana  attīsta
domāšanu.  Tur  ir  jāpilda  vingrinājumi.  Mēs  tur
spēlējam  spēles  un  lecam  ūdenī  no  baseina
malas. Manuprāt, tās dienas, kad ir peldēšana, ir
vislabākās dienas nedēļā! 

o Alekss: Man patīk peldēt, jo mēs varam daudz ko
iemācīties un arī tāpēc, ka mēs lecam ūdenī.

o Jānis: Man patīk „Citrusā” lēkt „bombočkā”, peldēt
zem ūdens, kā arī meklēt dārgumus un peldēt uz
muguras;  man  patīk  arī  „grimt”  un  nobiedēt
pārējos. 

o Evelīna: Peldēšanas nodarbībās ir forša skolotāja.
Viņa  mums  baseinā  liek  pildīt  daudzus
vingrinājumus. Man patīk šie daudzie vingrinājumi,
un  ir  forši  līst  zem ūdens  un  peldēt,  kā  arī  lēkt
ūdenī. 

o Diāna: Es jau protu skriet pa ūdeni, augstu ceļot
kājas,  un  tagad  mācos  vēl  nirt  zem  ūdens  un
meklēt mantas. Man vēl jāmācās lēkt „bombočkā”
un peldēt uz muguras. Man patīk trenere, jo viņa
pret mums izturas ļoti jauki.

o Sk.Daiga: Es  gan  pati  trešdienās  kopā  ar
skolēniem nepeldu, taču uzskatu, ka bērniem ir ļoti
vajadzīgas šīs nodarbības, jo peldēšana kā fiziska
aktivitāte  attīsta  visas  ķermeņa  daļas,  tā  palīdz
bērniem norūdīties,  kā arī  organizē un disciplinē
viņus. Viņiem vēl ļoti daudz jāmācās, lai visi iegūtu
pamatiemaņas peldēšanā, taču man patīk tas, kā
viņi  izbauda  peldēšanas  apmācību  procesu,  un
dažiem  jau  daudz  kas  ļoti  labi  padodas.  Vēl
joprojām  daudz  laika  prasa  saorganizēšanās
nodarbībai  un  tādas  praktiskas  lietas  kā
noskalošanās  un  mazgāšanās  pirms peldēšanas
un pēc tās. 

    Novēlam  visiem  skolēniem  apgūt  peldēšanas
prasmi,  kā  arī  izbaudīt  katru  no  iespējām iemācīties
kaut ko jaunu! Lai izdodas!  
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Avīzes nākamais numurs iznāks aprīlī
 

Ko Laimiņa vēlēt grib,
Gadiņiem mijoties?
Mazu rūpi, izturību,
Mīļu vārdu siltumam.

10 gadu jubilejā sveicam
AIVU KOKINU!

Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus,
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd,
Veselību, kas ir visa mīļa,
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

15 gadu jubilejā sveicam
LĪGU TUMŠU

un 
SANTI GRIĶUPELI!

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā, dvēselīt!
Atnākusi, iesējusi
Cerību, kam lielai augt,
Ka tu mūsu vidū spēsi,
Tā kā ozols plaukt,
Darot gaišas mūsu dienas,
Visu saviem smaidiem vīt,
Augot lielākai, bez ēnām,
Lai tavs ceļš ir, mazulīt!

Sveicam skolotāju 
IVETU KLIĢI 

ar meitiņas ANNIJAS
piedzimšanu!  

       

VISIEM LASĪTĀJIEM 
NOVĒLAM

PRIECĪGAS LIELDIENAS!
Krāsojiet olas, kaulējieties,
ēdiet olas (ar sāli, lai nav

jāmelo), izšūpojieties augstu (lai
odi nekož)!

    

12.

   
    Novēlam  veiksmi  tiem 5.-
8.klases  skolēniem,  kuri  aprīlī
kārtos  velosipēda  vadītāja
apliecības  iegūšanas eksāmenu!
Lai  to  veiksmīgi  izdarītu,
neaizmirstiet  pamācīties  ceļu
satiksmes  noteikumus!
Velosipēda  vadītāja  apliecība
jums  noderēs,  jo  beidzot  taču
sāksies  pavasaris  ar  iespējām
daudz brīvā laika pavadīt ārā, un
kālab  gan  to  neizmantot,  lai
pavizinātos ar velosipēdu? 

29.martā plkst. 12:30
skolas zālē 

karjeras attīstības atbalsta pasākums 
1.-6.klasei 

„Profesijas leļļu filmu ražošanas
procesā”

Viesosies filmu studija 
„Animācijas brigāde” 

Fotografēšanās 
6.aprīlī, 

sākot no plkst. 10:00
Neaizmirstiet paņemt

līdzi aizpildītu
fotografēšanās atļauju! 
           

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

