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Aprīlī mēs skaidri apzināmies 
pavasara klātbūtni un arī paši 
izjūtam sevī pavasari. Veras 
pumpuri un sākas ziedēšana, 
skan čivināšana un notiek ligzdu 
vīšana. Ar acīm meklējam, vai 
stārķi jau atlidojuši. Un, protams, 
tie ir jau atgriezušies.

Tā ir zīme mums, ka jāsāk 
darboties. Nu ir jāsāk īstenot tie plāni, 
mērķi un sapņi, par kuriem tik daudz 
domājām ziemā. Nu ir jādodas 
tiem pretī.  Aprīlī ir daudz spēka, lai 
darbotos.

To pierādīja arī mūsu skolēni, 
piedaloties mācību olimpiādēs un 
konkursos.

1. aprīlī Viesītes kultūras 
namā notika tautas deju kolektīvu 
atlases skate. Mūsu mazie dejotāji 
cītīgi gatavojās skatei. Lai arī kolektīvs 

ļoti centās un dejoja patiešām 
labi, žūrija, iztrūkstošā pāra dēļ, 
rezultātu neņēma vērā. Tiešām žēl 
gan skolotājas Ilonas Pūdānes, gan 
dejotāju, jo viņiem bija jāpiedzīvo 
nepatīkami mirkļi. Skolēni mājup devās 
noskumuši. Diemžēl tāda ir mazo 
skolu nākotne, jo bērnu skaits klasēs 
samazinās un nokomplektēt deju 
kolektīvu kļūst aizvien grūtāk. Paldies 
mazajiem censoņiem par izturību un 
raito dejas soli! 

8. aprīlī notika mājturības 
un kokapstrādes tehnoloģijas 
olimpiāde 5.- 9. klašu skolēniem. 
Mūsu skolu pārstāvēja Maija N. 6.kl., 
Evija D. 8.kl., Katrīna U. 7.kl., Artūrs B. 7.kl. 
un Jānis.V. 8.kl. ARTŪRS BALTMANIS 
ieguva 1. vietu, bet Jānis Vāsulis 
atzinību. Paldies skolotājiem Ilmāram 
un Līvijai Zemlickiem par ieguldīto 

darbu skolēnu sagatavošanā. 
9. aprīlī 1.klases skolnieks 

Helvijs Krists Vētriņš piedalījās 
zēnu vokālistu konkursā 
‘’Aiviekstes lakstīgalas” un ieguva 
2. pakāpes diplomu. Helvijs 
konkursam bija iemācījies 3 dziesmas. 
Protams, viņam palīdzēja un juta līdzi 
skolotāja Inga Valpētere.

Vēl šajā pat dienā notika 
dabaszinības konkurss 6.klasei. 
Maija Nābuzda ieņēma godpilno 
2. vietu. Konkursam sagatavoties 
palīdzēja skolotāja Anita Vērdiņa.

15. aprīlī 8. klases skolnieks 
DANIELS PAVLOVIČS piedalījās 
bioloģijas konkursā „Ieskaties 
dabā” 7.- 8.kl. Jau otro gadu pēc 
kārtas DANIELS ieņēma 1. vietu. Lielu 
darbu ieguldījusi arī skolotāja Līvija 
Zemlicka.
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16. aprīlī Daniels, Aiva, 
Evita, Maija un Santa piedalījās 
krievu valodas konkursā 6.- 9. 
klašu skolēniem. Viņus sagatavoja 
skolotāja Zoja Kolosova.

22. aprīlī 12 skolēni no 
2.- 9. klasei piedalījās pavasara 
krosā. Kaspars Vāsulis izcīnīja 2.vietu 
un skolas komanda kopvērtējuma 

ieguva 4. vietu. Jaunos sportistus 
trenēja skolotājs Juris Rubiķis. 

Jā, aprīlis mūsu skolēniem ir bijis 
darbīgs mēnesis. To apliecina iegūtās 
vietas un sasniegumi. Cerams, ka 
pietiks izturības, lai godam pabeigtu 
šo mācību gadu. Atcerieties, lai 
pietiktu spēka sasniegt mērķus, tas ir 
jārada mums pašiem. Iegūt to varam 

no Dabas, jo Daba pati labprāt to 
dāvā. 

Aprīlī Dabas spēks un 
enerģija plūst pārpārēm – pumpuri 
paukšķēdami veras vaļā, dzīvnieki 
un putni ir aktīvi, cilvēki arī kļūst 
arvien aktīvāki – tas viss mums dod 
spēku. Tikai jāiemācās to pieņemt un 
izmantot. 

DĀVĀT UN SAŅEMT PRIEKU
7. aprīlī skolotāju un skolas 

darbinieku ansamblis, skolotājas 
Anitas Vērdiņas vadībā, atkal 
ciemojās Aknīstes veselības 
un sociālās aprūpes centrā ar 
Lieldienu koncertiņu.

Tā ir jau otrā reize (pirmoreiz tur 
bijām Ziemassvētkos), kad centāmies 
ar dziesmām, dzeju, pašu sarūpētiem 
cienastiem iepriecināt cilvēkus, kuri 
mūža nogali pavada šinī centrā.

Aknīste nav pat mūsu novads, 
bet tam jau nav nozīme, ja vien 
tiekam gaidītas un varam sagādāt 
prieka brīdi un pārmaiņas diezgan 
vientuļajā ikdienā.

Sirsnība un uzmanība, ar kādu 

mūs uzņēma sociālā aprūpētāja 
Dzintra un centra cilvēki, bija patiesa 
un neviltota. Tie, kuri varēja, gaidīja 
mūs bibliotēkas telpā, citi koridorā 
vai esot savās istabiņās.

Pēc uzstāšanās pansionāta 
iemītnieks Agris Priede (kura zīmējuma 
izstādi varēja aplūkot arī mūsu 
skolā) atkal katrai bija sarūpējis 
Lieldienu skatu kartīti un arī Līgo 
dienai (vasarā). Nācās apsolīt, 
ka mēģināsim atbraukt arī vasarā. 
Savukārt klātesošajiem bija jāapsola, 
ka sagaidīs mūs  pilnā sastāvā, 
jo, diemžēl, kopš Ziemassvētkiem 
viens no mūsu klausītājiem jau bija 
aizvadīts mūžībā.

No visiem saņēmām sirsnīgu 
pateicību un laba vēlējumus. Kāds 
no vīriem, kurš uzstāšanos klausījās 
koridorā, esot ratiņkrēslā, mums 
promejot, galanti atvēra ārdurvis.

Mājās braucām ar 
gandarījumu, ka noziedojot dažas 
stundas no sava laika, spējām 
dāvāt mazliet prieka un svētku 
sajūtas. Prieks par tiem, kuri saturīgi 
cenšas aizpildīt savas dienas, cik nu 
atļauj veselība, spējas, līdzekļi – zīmē, 
strādā rokdarbus, spēlē akordeonu.

Lai pavasaris dara 
priecīgākas viņu domas un stiprina 
veselību!

Ināra Rudeviča

GULĒJA SAULĪTE ĀBEĻU 
DĀRZĀ

LIELDIENAS. Mēs katrs šos 
svētkus svinējām savā veidā. 

Kāds krāsoja olas un šūpojās 
šūpolēs, lai odi nekostu. Kāds 
devās uz baznīcu un svinēja 
Kristus augšāmcelšanos. Kāds 
gaidīja Lielo dienu un baudīja 
gadalaiku maiņu. Tik dažādi mēs 
esam. 

Pēc brīvdienām 1.-5. klašu 
skolēni pulcējās uz Lieldienu 
atskaņas pasākumu. Kultūras nama 
dramatiskais kolektīvs, kurā piedalās 
mūsu skolas skolēni, iepriecināja ar 
nelielu ludziņu „Kā Lieldienu zaķis 
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olas dēj”.
Pēc tam skolotāja Ilona bija 

sagatavojusi dažādas atrakcijas, lai 
skolēni kaut nedaudz izkustētos. Visus 
klātesošos sadalīja 2 komandās. 
Lielā jautrība varēja sākties! Bērni 
piedalījās stafetē, kur kociņa vietā 
tika izmantots burkāns, vilka kamzoli 
mugurā, lai paši kaut nedaudz 
izskatītos pēc zaķiem. Tikpat 
interesanta bija - veļas mazgāšana 
un citas atrakcijas.

Protams, neizpalika Lieldienu 
dziesmas, rotaļas un spēles. Visi 
piedalījās ar lielu aizrautību. Smiekli, 
gaviles un prieks atbalsojās sporta 
zālē. Tas liek secināt, ka bērniem 
šādas nelielas pēcpusdienas ar 
dažādām atrakcijām, spēlēm un 
rotaļām patīk joprojām. 

INTERVIJA AR MAIJU 
NĀBUZDI

Iepriekšējos mācību gados 
Maija ir piedalījusies skatuves runas 
konkursos, latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē. Šogad savus 
spēkus izmēģināja dabaszinību 
konkursā un ieguva 2. vietu. 

Viņas klasesbiedriem bija daudz 
jautājumu, ko uzdot. 

1. Vai mācību olimpiādēm 
iepriekš jāgatavojas?

Jā, vismaz dienā vienu stundu 
papildus.

2. Kādas sajūtas bija pildot 
olimpiādes darbu?

Tas bija dīvaini. Bija daži 
dīvaini uzdevumi.

3. Kā tu vari mācīties 
necenšoties?

Klausos stundās, un man ir 
laba intuīcija.

4. Vai tu izpildīji visus 
uzdevumus?

 Pabeidzu visus, bet bija daži 
nepareizi.

5. Kādas bija sajūtas 
aizbraucot uz olimpiādi?

Man bija stress, bet vēlāk 
palika jautri. Gandarījums par 
paveikto.

6. Vai mājas darbu 

pildīšana palīdz uzlabot sekmes?
Jā, pat ļoti. Ja nesaprotu, 

jautāju vecākiem.
7. Kuri mācību priekšmeti 

tev sagādā grūtības?
Matemātika – nesaista. Patīk 

dabaszinības, vēsture, latviešu 
valoda, vizuālā māksla.

8. Kas tev sagādā prieku?
Draugi, klasesbiedri.
9. Ko dari brīvajā laikā?
Sēžu pie datora, spēlēju 

videospēles. Staigāju pa mežu, 
skatos TV.

10. Vai piedalies 
ārpusstundu pasākumos?

Dramatiskajā kolektīvā. Patīk 
uzstāties.

11. Tavi nākotnes plāni?
Vidusskola.
12. Ko novēli klases 

biedriem?
Sākt labāk mācīties un 

neslinkot!

FOTO - WWW.DRAUGIEM.LV 
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Zēnu vokālistu konkursā 
„Aiviekstes lakstīgalas” 1. klases 
skolnieks Helvijs Krists Vētriņš 
ieguva 2. pakāpes goda rakstu. 
Konkursam tika sagatavotas trīs 
dziesmas. Helvijam tā bija pirmā 
uzstāšanās. Jāteic, ka skolotāja 
bija vairāk nobijusies nekā pats 
mazais dziedātājs. Tāpēc 5.klases 
skolnieces Sintija un Līga aicināja 
Helviju uz nelielu interviju.

1. Vai tev patika piedalīties 
konkursā?

Jā, man patika.
2. Kura dziesma tev patika 

vislabāk?

Lietutiņš.
3. Vai mājās tu dziedi pats, 

vai labāk klausies mūziku?
Klausos mūziku. Titāniku.
4. Kuri mācību priekšmeti 

tev patīk?
Sports un kokapstrāde.
5. Kas tev skolā patīk 

vislabāk?
Vizuālās mākslas pulciņš, 

dejas.
6. Ko tu dari ar vislielāko 

prieku?
Zīmēju, spēlēju bumbu.
7. Par ko tu vēlies kļūt, kad 

izaugsi liels?
Par skolotāju.

Mums visiem skolā ir liels 
prieks par Artūra Baltmaņa 
izcīnīto 1. vietu mājturības un 
kokapstrādes tehnoloģijas 
olimpiādē. Artūrs ir piedalījies 
ļoti daudzos konkursos un 
olimpiādēs. Viņš zina, kas ir 
jādara, lai sasniegtu tik labus 
rezultātus.

1. Kas tev patika vislabāk 
pildot olimpiādes darbu?

Gatavot koka ziloni.
2. Vai iepriekš cītīgi 

gatavojies olimpiādei?
Kad skolotājs divus mēnešus 

iepriekš pateica, ka man jābrauc, 
tad es sāku gatavoties olimpiādei.

3. Kādām rakstura 
īpašībām jābūt, lai varētu 

veiksmīgi startēt olimpiādē?
Lai varētu startēt olimpiādē, 

tad vajag gatavoties, jābūt 
izturībai un pacietībai.

4. Ko tu ieteiktu citiem, 
gatavojoties konkursiem vai 
olimpiādēm?

Vajag ļoti daudz 
gatavoties, vairākas reizes iziet 
visam cauri, neuztraukties un būt 
pacietīgam.

5. Kur vēl tu esi piedalījies?
Es esmu piedalījies 

matemātikas olimpiādē, vokālistu 
konkursā, skatuves runas konkursos, 
dabaszinības, vizuālās mākslas 
un, protams, mājturības olimpiādē.

6. Kuri mācību priekšmeti 
tev patīk?

Mājturība, matemātika, 

sports, ģeogrāfija, vēsture.
7. Ko tu dari brīvajā 

laikā?
Brīvajā laikā es gatavoju 

elektroniskas lietas.
8. Kas tev sagādā 

vislielāko prieku?
Man lielāko prieku sagādā 

tas, ka es kaut ko esmu izgatavojis 
un man tas ir sanācis diezgan 
labi.

9. Kas tev skolā patīk 
vislabāk?

Man skolā patīk, kad var 
satikties ar draugiem, uzzināt 
daudz ko jaunu.

10. Par ko vēlies kļūt, kad 
izaugsi liels?

Ja pietiks prāta kaut ko no 
elektronikas tehnoloģijām.

INTERVIJA AR HELVIJU 
KRISTU VĒTRIŅU

INTERVIJA AR ARTŪRU 
BALTMANI
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Aprīlis ir spodrības mēnesis. 
Kopjam mājas un pagalmus, 
mazgājam logus. Mainām ziemas 
drēbes uz pavasara kārtu. Pēdējā 
aprīļa sestdienā jeb 25.aprīlī visa 
Latvija atkal tika aicināta vienoties 
kopīgās vides sakopšanas un 
labiekārtošanas aktivitātes Lielās 
Talkas 2015 ietvaros. Arī nākamgad 
ikviens tiks aicināts “pielikt roku”, lai tiktu 
sasniegts Lielās Talkas galvenais mērķis 
un Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un 
sakoptākā valsts pasaulē. Kā ierasts 
arī šajā reizē notiks ne tikai atkritumu 
vākšana, bet arī vides labiekārtošanas 
pasākumi, kas ar katru gadu kļūst par 
aizvien nozīmīgāku talkas sastāvdaļu.

 “Savācamo atkritumu ar katru 
gadu kļūst arvien mazāk - tas nozīmē, 
ka esam uz pareizā ceļa. Lielā Talka 
noslēgsies 2018.gadā, kad Latvijas 
valsts 100 gadu jubilejā mēs ar 

lepnumu varēsim pasludināt Latviju 
par tīrāko valsti pasaulē. Tas būtu solis 
tuvāk tam, lai Latvija kļūtu par eko valsti, 
kurā vides kvalitāte atbilstu pasaules 
augstākajiem standartiem. Mūsu pūles 
sakopt savu zemi ir pamanījusi arī 
pasaules talku kustība “Let’s Do It!”, 
kā rezultātā Latvija ir tikusi pie goda 
nākamajā gadā rīkot starptautisku 
konferenci “Clean World 2015” 
un uzņemt vides aktīvistus no visas 
pasaules. Domājams, ka šis būs skaists 
un iedvesmojošs ievads nākamā gada 
talkai,” stāsta Lielās Talkas vadītāja 
Vita Jaunzeme.

 Protams, arī mūsu skolas 
skolēni un darbinieki čakli piedalījās 
Lielajā talkā. Talkojām mēs divas 
dienas – ceturtdien un piektdien, lai 

sestdienā katrs varētu piedalīties arī 
citos organizētajos talkas pasākumos. 
Kopīgiem spēkiem sakopām skolas 
apkārtni, sporta laukumu un tā apkārtni, 
dīķa malu. Tāpat lasījām atkritumus ceļa 
malās. 

Par sakopto apkārtni ir 
gandarījuma sajūta un prieks. Taču šo 
prieku aizēno domas par to, ka talkās 
nepiedalās tie, kas šos atkritumus 
rada. Viņi mierīgi noskatās un droši 
vien arī priecājas par to, ka atkritumi 
tiek savākti, un atkal būs vieta to 
izmešanai. Kamēr nemainīsies atsevišķu 
cilvēku uzvedība, mums vēl būs tāls 
ceļš ejams, lai Latvija kļūtu par zaļāko 
valsti pasaulē. Nemēslosim ikdienā, 
domāsim, kur liekam atkritumus, tad 
talkas dienās varēsim ne tikai sakopt, 
bet gan radīt no jauna skaistas vietas. 
Lai mums izdodas sakopt Latviju un 
pasauli kopā!

PASTĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES!

SMIEKLU DIENA
1. aprīlis visā pasaulē ir 

pazīstams kā Joku jeb smieklu diena, 
kad cilvēki savā starpā izspēlē 
dažādus jokus un sīkas blēdības.

Par to, kā radās pirmā aprīļa joki 
un kāpēc cilvēki šajā dienā cenšas 
izjokot viens otru, vienotas teorijas nav. 
Saskaņā ar vienu no tām Joku diena 
saistīta ar pavasara iestāšanos, kad 
dabā ir mainīgi laikapstākļi – vienu 

dienu spīd saule, bet jau nākamajā 
snieg sniegs. Cita teorija liecina, ka Joku 
diena aizsākās Francijā 1562. gadā 
vai aptuveni tajā laikā, kad pāvests 
Gregorijs aizstāja Jūlija kalendāru ar 
Gregorija kalendāru. Kalendāru maiņa 
tika noteikta ar 1. aprīli, kad pēc Jūlija 
kalendāra tika svinēta Jaunā gada 
atnākšana jeb 1. janvāris, bet, kā jau 
var paredzēt, daudzi cilvēki nebija 

dzirdējuši par kalendāru maiņu un šajā 
dienā turpināja svinēt Jaunā gada 
dienu. Taču gudrinieki, kas sekoja līdzi 
kalendāra maiņai, apcēla nezinātājus, 
saucot tos par Aprīļa muļķiem.

Ar laiku aizmāršīgos cilvēkus 
varēja izjokot, sakot, ka Jaunais gads 
joprojām tiek svinēts 1. aprīlī. Tā nu 
šis vēsturiskais gadījums tika tautās 
iesaukts par Aprīļa joku dienu.

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle


