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"Zem tava loga baltas, 
jo baltas ābeles zied. Tik 
baltas, ka prieks. Un tik liegas, 
tik trauslas, ka prieks.

  Un brīžam man šķiet, ka 
ne ābeles, bet tur, lejā, zied 
mūsu prieks. Tik balts un tīrs kā 
ābeļu zieds.

Balts ābeļziedu prieks. 
Baltās maija kupenas zem 
loga, smaržīgas un nekūstošas. 
Un kad no rietiem zils novakars 
atnāk, vēl baltākas kļūst.

Nakts zilums ir vēss. 
Varbūt, ka būs salna. Es 
vēlos, lai ābeles nepaliek 
ārā. Es vēlos no naktssalnām 
pasargāt ziedus, paglābt 
prieku."   

M. Kvite „Miniatūras”.

Klāt ir pēdējais šī mācību 
gada avīzes numurs. Gribētu 
pateikt paldies tiem, kas man ir 
palīdzējuši avīzes veidošanā. Ja 
tā padomā, tik daudz to palīgu 
nemaz nav. Vislielākais paldies 
ir avīzes maketētājai Solvitai 
Kuklei, kura šo darbu veic tikai 
savam priekam. Tāpat paldies 
manai 5. klasei, kuri bija čakli 
palīgi rakstu veidošanā, kā arī 
skolotājām Ilonai K., Inārai R. un 
Benitai P. Skolēni ir palikuši daudz 
atsaucīgāki un izpalīdzīgāki. 

Šajā avīzes numurā 
atskatīsimies uz dažādajiem 
notikumiem maija mēnesī.

Ticiet vai nē, bet mācību 
gads ir beidzies! Skolēni ir saņēmuši 
liecības un varēs gulēt līdz pat 

divpadsmitiem vai pievērsties kādam 

savam vaļaspriekam. Nebūs jāpilda 

mājas darbi, un skolotāji arī nebūs 

jāredz katru dienu! :)  Varēs daudz 

laika pavadīt ar draugiem un 

beidzot atpūsties!
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29. maija diena skolēniem 
bija pārsteigumu pilna. Rīts 
sākās ar svinīgo līniju, kur visus 
klātesošos uzrunāja Jēkabpils 
novada domes izpilddirektors 
Jānis Subatiņš un Rubenes 
pagasta pārvaldes vadītāja 
Intra Kurme. Viņi apbalvoja 
labākos skolēnus, kuri mācību 
gada laikā par piedalīšanos 
dažādos konkursos, olimpiādēs, 
sacensībās bija sakrājuši 
visvairāk punktu – Artūru Baltmani, 
Danielu Pavloviču, Eviju Daģi, 
Kasparu Vāsuli, Maiju Nābuzdu, 
Mariku Ošāni, Ralfu Valaini, Sandi 
Ivanovu, Niku Valaini, Samantu 
Bērziņu, kā arī skolotājus – Ilonu 
Kantāni, Anitu Vērdiņu, Līviju 
Zemlicku, Ilmāru Zemlicki, Juri 
Rubiķi un Ināru Rudeviču.

Savukārt skolas direktore 
Ināra Kantāne pasniedza naudas 
balvu Artūram Baltmanim par lielāko 
izaugsmi mācību darbā otrajā 
semestrī. Pateicības par izaugsmi 
mācībās saņēma arī  Anna Vāsule, 
Justs Jurķis, Māris Kriškāns, Aiva Kļamka 
un Evija Daģe. Paldies skolēniem par 
centību mācībās, lai arī pavasarī 
mācīties ir visgrūtāk. 

Pēc liecību saņemšanas 
visi pulcējās uz neparastajām 
pusdienām brīvā dabā. Cepot 
desiņas ugunskura liesmās, varēja 
apspriest aizvadītā gada notikumus.

Pēc pusdienām daļa skolēnu 
devās uz Šķūņa mākslas galerijas 
atklāšanu  Kaldabruņā, līdzi vedot 
savus mākslas darbus, kuri tika 
izstādīti.  

Biedrības vadītāja Ieva 
Jātniece mums visiem lika padomāt 
par to, kas tad ir māksla? Galerijas 
nosaukums nav izvēlēts nejauši, 
tas mudina domāt par to, kas 
liekams galerijā, un kas izmetams 
kā nevajadzīga lieta? Ir lietas, par 
kurām nevajadzētu aizmirst. Tādēļ 
“Šķūņa mākslas galerija” šķiet ideāls 
risinājums – tā liks atcerēties par vecu 
lejkannu, lāpstu, apdrupušu māla 
trauku vai zīmējumu, kurš apputējis, 
slēpjas plauktā un gaida, kad 
tām atkal liks justies novērtētām un 
noderīgām.

Atklāšanas pasākumā mēs 
visi piedalījāmies: atklāšanas lentes 
griešanā komplektā ar nopietnām un 

mazāk nopietnām uzrunām; kopējā 
objekta „Kas ir māksla?” veidošanā; 
papīra vārīšanā lielajā katlā; zaļās 
zupas baudīšanā.

Bērni ar aizrautību turpat uz 
vietas radīja jaunus mākslas darbus, 
rakstīja savas domas par to, kas ir 
māksla, baudīja gardos cienastus, 
vienkārši un sakarīgi pavadīja 
laiku. Kā arī visas vasaras garumā 
projekta „Štābiņš” ietvaros biedrības 
„Ūdenszīmes” durvis otrdienās un 
piektdienās būs atvērtas bērniem 
– radošajos procesos viņus ievadīs 
(un arī pieskatīs) biedrības smaidīgās 
meitenes Solvita Kukle un Ilze 
Ermansone. Visi kopā rūpēsies par to, 
lai katrs mazais „Štābiņa” apmeklētājs 
būtu arī pacienāts. Nu ko - radošā 
vasara Kaldabruņā ir sākusies!

Mācību gada pēdējā diena 
skolēniem bija notikumiem bagāta 
un pilna. Lai arī vasara ir tāda pati - 
gan saulaina, gan interesanta, gan 
pārsteidzoša!
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Vēl jau visas klases (izņemot 
5.klasi) dosies pārgājienos. Ieplānotie 
maršruti ir dažādi: Gārsene, Zasa, 
Vārkavas ezers. Katru gadu šis ir viens 
no aizraujošākajiem pasākumiem, jo 
lielākās klases pārgājienā dodas 
2 dienas. Nakšņot ārpus mājas 
bērniem vienmēr ir interesanti. 

5. klase pārgājienā devās 
jau 28. maijā. Viņu galamērķis bija 
Dunava. Pa ceļam tika apskatīts 
Raiņa muzejs, Tadenavas bibliotēka 

u.c. dabas objekti. Pie Daugavas 
varēja atpūsties, izspēlēties, kurināt 
ugunskuru un cept desiņas. Ceļš bija 
diezgan grūts un nogurdinošs, bet 
izturēja visi. Piekusuši, bet priecīgi 
visi atgriezās mājās un nolēma, ka 
nākošgad dosies pārgājienā ar 
nakšņošanu. 

MĀTES DIENA
Maija skaistākā diena ir 

domāta, lai apstātos, atliktu 
malā ikdienas steigu, rūpes 
un atcerētos savas māmiņas, 
pasakot tām siltākos mīlestības 
vārdus.

Mātes diena pirmo reizi  tika 
svinēta 1908. gadā ASV, ko par 
godu savai mūžībā aizgājušajai 
mātei rīkoja amerikāniete Anna 
Džārvisa. Latvijā Mātes diena 
pirmoreiz tika atzīmēta 1922. gadā 
(oficiāli tā tika atzīta 1934. gadā). 
Padomju laikos šī diena netika 
atzīmēta, bet 1992. gadā Mātes 
diena atkal tika oficiāli atzīta. 

Arī mūsu skolas skolēni 8. maijā 
aicināja savas māmiņas uz nelielu 
svētku koncertu. Bērni dziedāja, 
dejoja, rādīja nelielu uzvedumu. 
Priekšnesumi bija sirsnīgi, mīļi un jauki, 
iepriecinot ikvienu skatītāju. 

Pēc koncerta skolas direktore 
Ināra Kantāne apsveica māmiņas 

vissaulainākajā un skaistākajā dienā! 
Pašu lielāko prieku māmiņām sagādā 
bērni, viņu panākumi un sasniegumi. 
Tāpēc tradicionāli šajā dienā tiek 
sveikti arī skolēni, kas pārstāvējuši 
skolu olimpiādēs, konkursos, skatēs un 
sacensībās. Lai arī esam maza skola, 
joprojām mūsu skolēni gūst atzīstamus 
panākumus olimpiādēs. No 55 
skolēniem individuāli olimpiādēs un 
konkursos ir piedalījušies 18 skolēni, 
bet 36 skolēni - sporta sacensībās. 
Mazo skolu priekšroka ir tā, ka 
bērni gūst pieredzi, kā parādīt sevi 
olimpiādēs, konkursos, neatpaliekot 
no rezultāta. Mūsu skolā mācās 
talantīgi bērni. Visi audzēkņi, kas 
pārstāvējuši skolu, saņēma dāvanas 
un pateicības rakstus. Lielu paldies 
direktore pateica māmiņām par 
talantīgajiem bērniem.

Ar to vēl pasākums nebeidzās. 
Katra klase bija sagatavojusi nelielu 
pārsteigumu māmiņām. 1. - 2. un 
3.- 4. klases skolēni aicināja savas 
māmiņas uz kopīgām rotaļām. 
5. klases māmiņām bija jāuzzīmē 
supermāmiņa. 6. klases skolēni 
māmiņām bija sagatavojuši diezgan 
grūtu uzdevumu – ar veļas knaģiem 
no viena trauka otrā jāsaliek pupiņas. 
7. klase pārbaudīja zināšanas 
dziesmu atpazīšanā pēc attēliem. 
8. klase māmiņām veltīja deju. Visas 
māmiņas bija ļoti aktīvas, smaidošas 

un laimīgas.
Skolotāja Ilona bija 

apkopojusi bērnu domas, vēlējumus, 
īpaši mīļus un sirsnīgus vārdus, kuri 
ikdienā kaut kur aizķeras, iestrēgst, 
pazūd, bet varbūt vienkārši pietrūkst 
laika, lai mīļi pieglaustos un pateiktu : 
„Mammīt, es tevi mīlu, tu esi vislabākā, 
mīļākā!”

Nezin kāpēc atzīties mammām 
mīlestībā ir tik grūti, bet izrādās, 

uzticēt to baltai papīra lapai ir 
daudz vieglāk, tāpēc pirms katras 
klases uzdevuma Marika un Evita 
māmiņām izlasīja bērnu rakstītos 
vārdus par viņām.

1.-2. klases māmiņas ir mīļas. 
Viņas garšīgi gatavo. Māmiņas 
audzē daudz puķes, tāpēc pie 
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mājām ir skaisti. Māmiņa ir izpalīdzīga, 
laba, mierīga un saprotoša. Māmiņa 
bieži cep garšīgas tortes.

3.-4.klase.  Mana māmiņa ir 
pati labākā, pati jaukākā pasaulē. 
Māmiņa ir skaista un ļoti gudra. Viņa 
visu laiku man palīdz. Mana māmiņa 
prot labi gatavot un cept garšīgas 
tortes un pīrāgus, adīt siltas zeķes un 
ļauj man braukt līdzi uz veikalu. Viņa 
pērk man smukas drēbes. Vēl māmiņa 
gatavo skaistas kompozīcijas un ved 
mūs ciemos. Mana māmiņa ir čakla kā 
skudra. Viņa ir priecīga un viņai patīk 
smieties. Dažreiz viņa sadusmojas, 
kad esmu izdarījis blēņas. Māmiņai 
ļoti patīk puķes, it īpaši tās, kas ir 
dzeltenā krāsā. Ja māmiņai kļūst skumji, 
es viņu mierinu, un viņa kļūst priecīga. 
Es savu māmiņu ļoti mīlu.

5.klase. Es mīlu savu mammu 
vairāk par visu pasaulē un vēlos, lai 
viņa vienmēr ir vesela un viņai vienmēr 
ir labi. Viņa ir vislabākā māmiņa 
pasaulē. Es gribētu pateikt lielu 
paldies par audzināšanu un mājām, 
un par to, ka tu piespied mani mācīties. 
Lai mammai viss izdodas un, lai viņa 
nekad neraud un nedusmojas. Tu 
man, māmiņ, vienmēr esi palīdzējusi un 
atbalstījusi visā. Paldies, māmiņ, ka mīli 
mani! Paldies, ka tu man devi dzīvību 
un visu, kas man dzīvē vajadzīgs. Es 
ļoti mīlu tevi un domāju par tevi. Lai 
tev skaista Māmiņu diena! Novēlu tev 
prieku, laimi un garu mūžu nodzīvot!

6.klase pateicas savām 
māmiņām un vecmāmiņām par 
labām lietām, ko viņas darījušas. Par 

to, ka viņas mūs audzinājušas un 
palīdzējušas visās lietās. Par to, ka 
devušas dzīvību un atbalstu. Paldies, 
māmiņ,  par visu un atvaino par to, 
ja kaut ko sliktu kādreiz esmu izdarījis. 
Tu esi skaista un es tevi mīlu no visas 
sirds!

7.klase.  Tu esi mīļa, sirsnīga, 
rūpējies par mani. Tu esi vislabākā 
mamma pasaulē. Mana mamma 
ir mans dārgums, es viņai varu 
uzticēties, jo zinu, ka viņa mani 
atbalstīs un vienmēr dos labu 
padomu. Neviens cits nevar mammu 
mīlēt tik stipri, kā pašas bērni. Viss, ko 
tu dari un gatavo – viss ir skaists. Es 
apzinos, ka pret tevi neesmu tik labs, 
kā tu pret mani, tāpēc piedod. Tu 
esi visjaukākā mamma pasaulē. Es 
gribu pateikties tev par to, ka esi 
mani izaudzinājusi. Man nepatīk ar 
tevi strīdēties, jo pēc strīda mēs abas 
jūtamies slikti. Ir tik forši, kad tu man esi 
blakus. Dažreiz tev ir ļoti grūti, bet, 
kad es slimoju, tu man vienmēr atnes 
tēju. Tu, māmiņ, esi ļoti izpalīdzīga. 
Tu esi kā saule, kas apspīd mani. 
Neskatoties ne uz ko, es tev vienmēr, 
vienmēr palīdzēšu. Un nebeidzami es 
tevi mīlu, mīlu, mīlu...ļoti mīlu!

8.klase. Māmiņas, nu kā bez 
jums? Nekā nebūtu. Nebūtu siltuma 
mājās, mīlestības un galu galā arī 
mūsu. Mamma ir vienīgais cilvēks, 
kas pazīst mūs par deviņiem 
mēnešiem ilgāk nekā pārējie. 
Mamma ir mūsu personīgais šoferis, 
pavārs, miesassargs u.t.t. Māmiņas ir 
pelnījušas savu bērnu mīlestību un 
atbalstu, jo grūtā brīdī tikai māmiņa 
mums palīdzēs un parūpēsies par 
mums. Māmiņām veltītas arī dzejas 
rindas:

Mūsu māmiņas daiļas un 
mīlīgas:

Rociņas tām strādīgas un 
čaklas,

Kājiņas ātras un zibenīgas,
Viņas ir pelnījušas godu, 

uzslavas un brokastis gultā.
Sagādāsim jums vislielāko 

prieku un mīlestību!

Aizmirstiet par visām 
problēmām, jo ziniet – jūs esat pašas 
galvenās!

9.klase. Ik rītu, kad redzu tavu 
smaidu, es vēlos censties tevis dēļ. Es 
zinu, ka to nesaku pārāk bieži, bet 
tu man esi ļoti svarīga. Neviens rīts, 
neviens vakars nav iedomājams bez 
tevis.

Es vēlos pateikties mammucim 
par visu, ko manā labā darījusi. 
Paldies viņai, ka mani izaudzinājusi 
par gudru, skaistu meitu. Paldies, 
ka devi man savu siltumu, gudrību 
un pieredzi, ka palīdzi man skumjos 
brīžos. Paldies, ka tu man esi.

Es tev katru brīdi vēlos pateikt, 
ka mīlu tevi. Zinu, ka es tev to saku 
pārāk reti. Bet es tevi vienmēr mīlēšu, 
lai kur tu esi un ko tu dari. Tu reizēm esi 
stingra un pat barga, bet arī tas man 
patīk tevī, jo tu neļauj mums slinkot, 
bet gan strādāt ar smaidu sejā.

Šodien ir tā diena, kad 
visa pasaule smaida tev. Es zinu, 
ka neesmu paraugbērns, tādēļ 
paldies, ka paciet manus niķus un 
stiķus. Paldies, ka spēj sarāt, bet tajā 
pašā laikā uzklausīt. Esmu priecīga, 
ka esmu tieši tava meita, jo tu esi 
vissuperīgākā, skaistākā, mīļākā 
mamma pasaulē.

Mamma ir un paliks mums viena 
vienīgā. Mīlēt mammu -  tas ir tik īpaši 
– līdz galam un no sirds.

Nobeigumā tik dažādie, 
katram savi un īpašie – mīlu tevi, 
pasmaidi, daudz mīļu buču :es tevi 
mīlu, mīlu, mīlu...

Es domāju, ka šī diena 
māmiņām bija izdevusies lieliska. 
Viņas kaut nedaudz atpūtās no 
ikdienas steigas un nebeidzamajiem 
darbiem. Varēja baudīt jauku 
koncertu un priecāties par savu 
bērnu sasniegumiem, dzirdēt  īpaši 
veltītus vārdus sev. Lai katra diena 
ir tik saulaina un prieka pilna kā šī. 
Mīlēsim viens otru un teiksim labos 
vārdus biežāk!
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Liec savā šodienas mugursomā 
visu, ko vēlies.
Vienīgi neieliec gaušanos par 
nepiepildītiem sapņiem.
Liec savā šodienas mugursomā 
visu, ko vēlies.
Vienīgi neaizmirsti ielikt ticību tam, 
ka sapņi piepildīsies.
Bet patiesībā tā arī nemaz vairs 
nebūs mugursoma,
tie būs putni,
Un tāpēc neviens īpaši nebrīnīsies,
ka tavai ikdienai pieaugs spārni.

(M.Laukmane ) 

18. maija rīts sākās ar 
reibinošo ceriņu un tulpju 
smaržām. 9. klases skolēni tika 
aicināti uz svinīgo pasākumu zālē. 
Tur viņus sagaidīja pārējie skolas 
biedri, skolotāji un vecāki. 8. 
klase  bija sarūpējusi pārsteigumu 
devītajiem. Tradicionāli katra 
klase bija sagatavojusi nelielu 
priekšnesumu vai pat šoreiz 
pārbaudījumu devītajiem. 1.- 
2. klase aicināja uz rotaļu 
„Kas dārzā”, lai turpmāk viņi 
būtu čakli kā  bitītes katrs 
savā jomā. 3. – 4. klase bija 
sagatavojusi krustvārdu mīklu. 
Piektie pārbaudīja, vai 9.klase ir 
„Gudrāki par piektklasniekiem.” 
6., 7. klase lika pārdomāt, kādi 
tad viņi ir pēc rakstura īpašībām. 
Kā pēdējie apsveikumus teica 
bērnudārza audzēkņi. Skolā viņi 
bija pirmo reizi, bet rudenī stāsies 
devīto vietā. Mazie ķipari devītos 
uzlūdza uz deju par pirkstiņiem.

Apsveikuma vārdus un laba 
vēlējumus teica skolas direktore 
Ināra Kantāne. 

Uz pasākumu bija ieradušies 
arī vecāki, kuru acīs mirdzēja pa 
kādai asarai, kā arī lepnums par 

savu bērnu, kurš nu jau ir tikai soļa 
attālumā no lielās dzīves sliekšņa. 
Skolā par tradīciju ir izveidojusies 
8. klases sagatavotie pārbaudījumi 
skolas apkārtnē. Kaut arī laiks 
nevienu nelutināji, devītie cītīgi veica  
savus uzdevumus. Jautrība un prieks 
neizpalika. Pēc tam visi pulcējās 
klasē, lai vēl mirkli pakavētos atmiņās 
par skolā pavadītajiem gadiem 
kopā ar savu klases audzinātāju 
Ingunu, vecākiem, 8.klasi un pārējiem 
skolotājiem. 

5.klases skolēni apkopoja 
skolēnu domas par devītajiem. Lūk, 
kāds ir viņu raksturojums!

Madara - jautra, 
dzīvespriecīga, smaidīga, staigā 
ar draudzenēm, ļoti daudz dara 
labu, bet arī kašķīga, gudra, laba 
mājturībā, priecīga, rakstās stundās 
pa telefonu, daudz apvainojas, 
un daudz runā, jautra ar joku, patīk 
aprunāt, sportiska, mīļa, normāla, 
samīļo visus.

Marika – gudra, atjautīga, 
patīk māksla, dažreiz kašķīga, bet 
arī mazdrusciņ laba, smieklīga, skaisti 
zīmē, drosmīga, noslēpumaina, 
smaidīga, bez telefona nevar, laba 
zīmētāja, grib sevi parādīt, joku pilna, 
erudīta, modele, vienmēr izdomā 
kaut ko smieklīgu, viltīga, skaļi smejas.

Renāte – gudra, mīļa, ātra, 
jautra, daudzreiz nepatīkama, laba 
skolniece, smieklīga, jauka, priecīga, 
labi padodas krievu valoda, forša 
draudzene, klusa, izpalīdzīga, labi 
zīmē rūķus, normāls cilvēks, šuj rakstus, 
erudīta, mierīga, klusa.

Elita – jauka, dzīvespriecīga, 
zinoša, klusa, atjautīga, laba māsa, 
dažreiz dīvaina, parasti dusmīga, 
asprātīga, atjautīga mājturībā, 
draudzīga, pazudusī,  viegli 
aizkaitināma, klusa, jautra, dažreiz 

barga, sportiska, erudīta, patīk citus 
kaitināt, zinoša, drosmīga, saprot 
jokus.

Evita – zinoša, talantīga, 
skaista, daudz sēž telefonā, laba 
draudzene, laba skolā, gudra, jauka, 
saprotoša, atjautīga, nopietna, 
stundās rakstās pa telefonu, 
uzticama draudzene, ļoti piemīlīga, 
palīdz mājas darbos citiem, erudīta, 
joku pilna meitene, skaisti dzied.

Kaspars – stiprs, jauks, ātri 
skrien, dara daudz ko labu, kluss, 
smieklīgs, labs sportā arī daudz 
kur citur, mehāniķis, normāls draugs, 
kaitinošs, daudz runā par močiem, 
gudrs motociklos un mopēdos, 
dīvains, domā ka ir noteicējs, stiprs, 
strādīgs, novēro visus.

Niks – ātrs, sportisks, stiprs, 
labi mācās, atkarīgs no androīdiem, 
labs skolēns, foršs džeks, dažreiz krīt 
uz nerviem, piemīlīgs, daudz ko zina, 
gan jau eksāmenā būs labi, labs 
draugs man, es ar viņu spēlējos 
katru starpbrīdi un stundas beigās 
un vasarās, viņš ir kruts un gādīgs, 
smieklīgs draugs, dīvains, dažreiz 
labs, dažreiz slikts, strādīgs, atraktīvs.

8. klases domas par devītajiem.  
Kopumā 9. klase ļoti draudzīga gan 

PĒDĒJAIS ZVANS
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savā starpā, gan ar citiem. Māk arī 
brīžiem nokaitināt. :) Tā ir jautra un 
azarta pilna. Deviņus gadus  podus 
gāza. Malači - visus nogāza. 9. 
klases meitenes tādas mazas, klusas 
meitenītes it kā. Bet kad iepazīsti, 
tad tur ir 9. klases lapsu bariņš. Puiši 
divi mazi, jauki, paklausīgi puisīši. 
Meitenes uz rokām nēsā. Stiprinieki.

9.klase vienmēr bijusi ļoti 
īpaša. Vienmēr ir izcēlusies ar savu 
radošumu un oriģinalitāti. Protams, 
ka daudziem skolotājiem nedaudz 
nervus pabojājuši, bet tas jau nekas! 
:) Meitenes parasti lutina savas klases 
zēnus, jo viņi ir tikai 2, bet tomēr ļoti 
forši. Meitenes bijušas vienmēr ar ļoti 
lielu un labu iztēli. Allaž izdomā kaut 
ko traku un neiespējamu. Es novēlu, 
lai viņiem dzīvē ļoti veiktos, lai  labas 
atzīmes un, lai veicas atrast jaunus 
draugus un laimi. 

9.klase par sevi
Mana klase ir pati labākā. 

Tādu klasesbiedru, kādi ir man,  nav 
nevienam. Viņi saprot no pus vārda, 
viņi māk palīdzēt, kad ir grūti. Man 
ir prieks, ka uz viņiem var paļauties. 
Mums ir daudz joku, kuri ir tikai mūsu. Es 
jūs tiešām mīlu, jūs esat paši labākie. 
Lai jums turpmāk veicas!

Mūsu klase ir laba, forša, ļoti 
draudzīga un neviens nejutīsies 
atstumts. Katrai klasei ir savi plusi un 
mīnusi. Mums ir tikai tie labie plusiņi, 
tur ir maz mīnusiņu. Mēs esam paši 
labākie. Mēs darām visu kopā, visu 
pildām kopā, dejojam un tā tālāk. 
Mēs esam vienoti, mēs paši labākie, 
foršākie šajā skolā.

Mums patīk ākstīties un patīk 
būt jautrā kompānijā. Mēs esam 
visgudrākie un visforšākie. Kopā ar 
mums garlaicīgi nebūs nekad, varbūt! 
Es domāju, ka mana klase ir jautra, 
bet nav jau tā, ka mums reizēm 
nepatīk ar padusmoties vienam uz 
otru.

Mana klase ir vislabākā. Mēs 
esam kā ģimene, viens bez otra 
nevaram. Es bez viņiem nevaru. Viņi 
ir tie, kurus es mīlu. Katram no viņiem 
ir kas īpašs. Renātes optimisms un 
smaids, kura dēļ vienmēr gribas 
smaidīt. Elitas joki un smiekli liek justies 
laimīgai. Marikas atraktivitāte un 
jautrais garastāvoklis, kurš spēj mani 
sasmīdināt. Evitas laime, smaids, kurš 
vienmēr palīdz grūtā brīdī. Nika 
jociņi un prikoli liek smieties. Kaspara 

mierīgums, bet tai pašā laikā 
atraktivitāte ir iedvesmojoša.

Skolotāju domas par 9. klasi 
- tā ir ļoti amizanta, bet arī skaļa 
klase. Viņi ir mīļi un ļoti pārliecināti, 
interesanti un augstās domās par 
sevi. Mācības nav 1. vietā. Vārds 
nav jāmeklē kabatā. Ļoti labi pārzina 
krievu valodu un žargonismus. Ir 
mainīgi kā mākoņi, pārāk daudz 
izmanto elektroierīces un jaunās 
tehnoloģijas. Ir izskatīgi jaunieši, kopti, 
moderni un skaisti. No viņiem šķirsimies 
ar mieru un dzīvosim katrs atsevišķi 
laimīgi! 

Tā nu pēdējais skolas zvans 
ir izskanējis un devītajiem priekšā 
atbildīgs darbs -  veiksmīga 
eksāmenu nokārtošana. Lai viņiem 
veicas! Bet jauniešu vecākiem 
novēlam izturību, dzīves gudrību, 
lai nepietrūkst mīlestības, ko dāvāt 
bērniem šajā grūtajā laikā!

ERUDĪTS
28. aprīlī skolā norisinājās 

erudīcijas spēles 4. kārta „Ko tu 
zini par Eiropas Savienību”. 5. - 9. 
klašu skolēnu komandas atbildēja 
uz jautājumiem par Eiropas 
Savienības valstīm, aizpildīja 
Eiropas pasi, demonstrēja 
zināšanas par skolas dalību 
Eiropas projektā „Comenius”. 

Uzdevumus šim konkursam 
gatavoja skolotājas: Anita, Ināra 
R., Inguna.

Radošajā uzdevumā pēc 
iepriekš sagatavota parauga 
sacerēja dzejoli par Eiropas 
Savienības tēmu. Visoriģinālākais, 
mūsuprāt, skanēja komandas 
„Savējie” dzejolis komandas 

kapteines Evitas izpildījumā – 
Eiropas Savienība tic, ka mēs 

katrs esam no tās.
Eiropas Savienība cer, ka 

miers un saticība būs vienmēr.
Eiropas Savienībai ir 

nepieciešams stingrs pamats uz kā 
būvēt nākotni.

Eiropas Savienība ir 
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SADZĪVES ELEKTRISKO UN 
ELEKTRONISKO IEKĀRTU 

VĀKŠANAS KONKURSS

pārliecināta, ka mēs varam, mēs 
darām un protam. 

Eiropas Savienība atbalsta 
dzīvot saticībā un mierā.

Eiropas Savienība domā par 
saviem sapņiem dzeltenās zvaigznēs.

Eiropas Savienība redz katru 
no mums uz šīs pasaules.

Eiropas Savienība interesējas 
par vēl nepiepildītām vēlmēm.

Eiropas Savienība ir mūsu 
tagadne un nākotne!

Visas komandas parādīja 
labas zināšanas par Eiropas 
Savienību un guva ļoti līdzvērtīgus 
rezultātus. Bet konkurss paliek konkurss. 
Katrās sacensībās ir gan uzvarētāji, 
gan zaudētāji. Šajā konkursā 

1.vietu ieguva komanda 
„No sirds Latvijai”

2.vietu – komanda „Savējie”
3.vietu – komanda – „Laimdota 

un Lāčplēši”.
Pēc aizvadītās konkursa kārtas 

tika apkopoti arī iegūtie rezultāti 
visās kārtās un tie ir šādi:
„No sirds Latvijai ” – 292 punkti,
„Savējie” – 275,5 punkti,
„Laimdota un četri Lāčplēši” – 263,5 

punkti,
„Atjautīgās” – 240 punkti,
„Gaļas nams” – 239,5 punkti.

1.-3. vietu ieguvēji balvā 
saņēma pilnīgi vai daļēji apmaksātu 
ekskursiju.

Ilona Kantāne

Zaļās jostas pilotprojektā 
bērni un jaunieši savākuši 150 
tonnas nolietotās elektrotehnikas.

“Zaļā josta” sadarbībā ar 
AS “BAO” un Valsts izglītības satura 

centru pirmoreiz organizēja nolietoto 
sadzīves elektrisko un elektronisko 
iekārtu vākšanas konkursu. Konkursa 
mērķis: veicināt skolēnu izpratni 
par elektroiekārtu atkritumu kaitīgo 

ietekmi uz vidi un apvienot spēkus, 
lai mazinātu vides piesārņojumu ar 
bīstamiem atkritumiem.

Sadzīves elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, kā, piemēram, 
televizors, radioaparāts, dators, 
ledusskapis un citas virtuves 
elektriskās ierīces un iekārtas var 
saturēt virkni bīstamas ķīmiskas vielas 
un toksīnus. Izmetot šos priekšmetus 
kopā ar sadzīves atkritumiem vai 
izmetot, kur pagadās, dažādu ārējo 
vides faktoru iedarbības rezultātā, 
metālu savienojumi var sākt sadalīties 
un kaitīgās vielas var nonākt augsnē, 
gruntsūdeņos un vēlāk – cilvēka 
organismā, radot patoloģiskas 
izmaiņas atsevišķu orgānu darbībā, 
izraisot ļaundabīgos audzējus un 
dažādas mutācijas, kas var ietekmēt 
nākamās paaudzes.
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Konkursā piedalījās 126 
izglītības iestādes no visiem reģioniem 
un otrreizējai pārstrādei nodeva 154 
tonnas 436 kg nolietotās sadzīves 
elektriskās un elektroniskās iekārtas. 
Arī Rubeņu pamatskola piedalījās 
šajā konkursā. Kopā mēs savācām 
2196 kg elektronisko iekārtu un 
ieguvām 219 punktus. Šos punktus 
varēja apmainīt pret DĀVANĀM. Tā 
30 audzēkņi, kuri visvairāk savāca 
elektroiekārtu atkritumus, apmeklēja 
Rīgas Zooloģisko dārzu par velti.

Ņemot vērā, ka daudzos 
reģionos vēl joprojām nav attīstīta 
pietiekama infrastruktūra nolietotās 
elektrotehnikas nodošanai, tad 
“Zaļā josta” organizētais konkurss 
deva iespēju daudziem Latvijas 
iedzīvotājiem atbrīvoties no nolietotās 
elektrotehnikas.

 “Zaļā josta” izsaka lielu 
pateicību visām izglītības iestādēm, 
to audzēkņiem, viņu vecākiem, 
draugiem un citiem konkursa 
dalībnieku atbalstītājiem, kuras 

piedalījās konkursā, tādējādi 
samazinot iespējamo potenciālo 
vides piesārņojumu ar kaitīgām vielām.

EKSKURSIJA
21.maija rīts atausa silts un 

cerīgs, ka diena būs patīkama 
un saulaina. Devāmies ekskursijā, 
kuras mērķis bija atvērto durvju 
diena NBS Gaisa spēku Aviācijas 
bāzē Lielvārdē un Rīgas 
Zooloģiskā dārza apmeklējums. 
Diemžēl laiks mūs pievīla, jo rīts 
izvērtās auksts un nemīlīgs toties 
nepatīkamais laiks gan netraucēja 
aplūkot Aviācijas bāzes tehniku: 
ASV helikopterus, lidmašīnas, īpašiem 
glābšanas gadījumiem aprīkotus 
dažāda lieluma helikopterus, ātrās 

palīdzības mašīnas, kā arī ieročus 
un iekārtas, ar kurām  iespējams 
ienaidnieku pamanīt un iznīcināt pat 
naktī.

Svarīgi, ka to visu varēja ne 
tikai aplūkot, bet arī iekāpt iekšā, 
izstaigāt, aptaustīt, „iebāzt degunu”, 
kur vien vēlies.

Pie katras tehnikas vienības 
atradās kāds gaisa spēku pārstāvis, 
kuram katrs varēja uzdod sev 
interesējošu jautājumu un saņemt 
izsmeļošu atbildi gan latviešu, gan 

angļu valodā, jo amerikāņu armijas 
piloti sarunājās tikai angļu valodā.

Izrādījās, ka helikopteri no šīs 
bāzes ir piedalījušies visdažādākajās 
glābšanas operācijās, kā, piemēram, 
pazudušās lidmašīnas meklēšanā 
Baltijas jūrā u.c.

Pasākuma noslēgumā visus 
pārsteidza paraugdemonstrējumi 
cilvēka dzīvības glābšanā ar 
helikopteri. Lai arī ne pa jokam 
nosaluši, taču apmierināti ar redzēto, 
jo kur gan vēl radīsies iespēja 
aplūkot šāda veida tehniku. Tālāk 
devāmies uz Rīgas Zooloģisko 
dārzu. Lai arī viens otrs tur pabijis 
daudzkārt, tomēr Zoodārzs ir vieta, 
kur nekad nav garlaicīgi. Protams, 
katram dzīvnieku vidū bija savi 
favorīti, bet manu uzmanību visilgāk 
piesaistīja draiskās vāverītes, kustīgie 
un darbīgie degunlācīši un pāvi, 
kas brīvi pastaigājās pa zoodārza 
celiņiem, gaidīdami uzmanības 
apliecinājumus no apmeklētājiem.

Pēc zoodārza 
apmeklējuma ceļš mūs 
veda mājās, pa ceļam 
iegriežoties atpūtas 
kompleksā „Lido” un, 
protams, lielveikalā, 
kas ir „obligāts 
nosacījums” ikvienas 
ekskursijas noslēgumā.

Ceļš mājup 
aizritēja nemanot, jo visus izklaidēja 
dziedošās 9. klases meitenes Marika 
un Renāte, kurām pievienojās arī citi 
dziedāt gribētāji.

Manuprāt, ekskursija bija 
piepildīta un interesanta. To pierāda 
arī skolēnu domas. 

Ralfs V. – zoodārzā patika roņi, 
kuri lēkāja pa zemi, pāvi, kuri lidoja, 
kā arī tīģeri, pērtiķi, krokodils. Patika 
helikopteri, kuros varēja sēdēt iekšā, 
paraugdemonstrējumi, kā pa virvi 
lejā laidās karavīri.

Jānim Z.  paliks atmiņā Marikas 
dziedāšana autobusā. Zoodārzā – 
tropu māja, zaļie skorpioni. Karaspēka 
bāzē patika ieroči, kurus varēja 
pielādēt un šaut, dāvanā saņemtie 
atstarotāji uz pareizi atbildētajiem 
jautājumiem. Kaut vairāk būtu šādas 
interesantas ekskursijas!

Sāksim domāt, uz kuru pusi 
ceļot rudenī.

Ilona Kantāne


