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* Pirmsskolas jaunumi 
* Rudens ekskursijas  

* Sporta ziņas 
* Akcijas 

* Apsveikumi 
 

 

1. 

          Sveiks, lasītāj! 
 
    Oktobris ir skolas  mēnesis, jo šajā mēnesī 
tik daudz kas saistās ar skolu: Skolotāju 
diena, mūsu skolas jubileja, mācības ikdienā, 
pirmās mācību priekšmetu olimpiādes, 
piedalīšanās izzinošos konkursos, noderīgu 
dzīves prasmju apgūšana, lai labāk izprastu 
savas nākotnes karjeras iespējas, savu 
interešu attīstīšana, iesaistoties Zaļo biologu 
skolā, mācīšanās peldēt, plāni par mācīšanos 
vadīt automašīnu, kā arī mācīšanās sadzīvot 
savā starpā. Mācīšanās lepoties ar to, kas 
mums apkārt, lepoties ar savu skolu, lepoties 
ar mūsu Latviju, tās simtgadi sagaidot. Galu 
galā – mācīšanās izbaudīt atlikušās rudens 
dienas un mācīšanās priecāties par pirmo 
sniegu!   
    Par mācīšanos un skolu neaizmirstam, arī 
atrodoties ārpus skolas, jo daudz jauna var 
uzzināt mācību ekskursijās un par  pozitīvo un 
vēl sasniedzamo skolā var diskutēt arī ar 
saviem vienaudžiem kopīgos pasākumos.  
    Lai katra diena Jums iemāca kaut ko jaunu 
un aizraujošu!  
                          Redaktore Baiba Briede 

 
 
 

 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija „Ko es gribu pateikt savai skolai?” 
     11. oktobrī VBTAI (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) 
aicināja piedalīties pasākumā “Ko es gribu pateikt savai skolai?” 
Šis pasākums norisinājās Aknīstes vidusskolā. Uz šo pasākumu 
bija pieteikušās vairākas skolas. No mūsu Zasas vidusskolas 
piedalījāmies mēs – Baiba B., Dana K. no 9.klases, Liene A. un 
Samanta M. no 12.klases. 
     Sākumā mums vajadzēja pastāstīt par savu skolu un par 
iespējām, ko tā sniedz. Pēc tam mūs sadalīja sešās komandās, 
kurās mēs apspriedām skolas ērtības, pulciņus, kas mums patīk, 
kas jāuzlabo gan skolā, gan skolotājos un citus tematus par skolu.  
     VBTAI rīkotais pasākums man likās interesants un izzinošs, jo 
mēs varējām sadraudzēties ar citu skolu skolēniem, uzzināt daudz 
jaunu faktu, apspriesties par skolas pozitīvajām un negatīvajām 
lietām. 
  Baiba Briede, Danas Krjaukles foto 

 

Darbošanās DU Zaļo biologu skolā 
    Pēc Daugavpils universitātes publicētā raksta par jaunu projektu 
– “DU Zaļo biologu skola”, mēs, piecas meitenes no 9.klases 
sapratām, ka vēlamies šajā lielajā projektā piedalīties un tāpēc 
pieteicāmies. 
    Sestdien, 27.oktobrī bija pirmā nodarbība “Tā dīvainā daba”. 
Pirmā lekcija bija par dabas procesiem cilvēka dzīvē, ko pasniedza 
Arvīds Barševskis. Nākamā bija Anitas Rukmanes lekcija par 
mimikriju, tas ir par to, kā kukaiņi attēlo apkārtējo vidi un citus 
kukaiņus, kuri ir spēcīgāki, varenāki par viņiem pašiem, lai 
izdzīvotu. Tad bija pusdienu pārtraukums. Pēc pusstundas Dana 
Krasnopoļska mums pastāstīja par augu aizsardzības, barošanās 
funkcijām un pielāgojumiem. Visbeidzot A. Barševskis mums 
pastāstīja piedzīvoto Tadžikistānā, kur pats pētīja dabu, kukaiņus. 
    Mums šis projekts ir ieinteresējis, patīk, un mēs turpināsim 
piedalīties nākamajās lekcijās! 
     Aiga Zvaniņa, Līga Tumša, sk. Laimas Šnikeres foto 
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Piedalīšanās mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos 

 30.oktobrī starpnovadu angļu valodas olimpiādē 10.-
12.klasēm piedalījās 10.klases skolnieks Edijs Dambītis. 
Paldies ieguldīto darbu!  

 Foto konkursā ''Es = Latvija'', ko organizēja Saeimas 
aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 
sadarbībā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, piedalījās 
Ieva un Liene Austrumas. Saņemtajā atbildē tika teikts 
paldies par fotogrāfiju aprakstu, bet diemžēl bilžu kvalitāte 
neatbilst ievietošanai ceļojošās izstādes stendā. 

  

  
 

7.klase gūst panākumus konkursā „Šodien 
laukos” 

  Mēs esam Zasas vidusskolas 7.klase, kuri labprāt iesaistās 
dažādos izaicinājumos. Pagājušajā mācību gadā mēs 
izdarījām daudzus labos darbus un piedalījāmies valsts 
mēroga pasākumos. 
  Rudenī Latvijas simtgadei par godu iestādījām 100 tulpes un 
sniegpulkstenītes, kuras pavasarī priecēja mūs un Zasas 
viesus. Tāpat pieteicāmies LLKC biedrības „Meža konsultants” 
rīkotajā pasākumā „Meža ABC”. 10. maijā tikām uzaicināti uz 
Kuldīgu, kur notika noslēguma pasākums. Pasākumā divās 
dienās piedalījās vairāk nekā 6000 skolēni. Arī mēs tur bijām - 
veicām dažādus interesantus uzdevumus, kas saistīti ar meža 
nozari. 
  Taču lielākais un darbietilpīgākais notikums mums bija 
saistībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
rīkoto akciju ”Šodien laukos”. Konkursa gaitā mēs sešu 
mēnešu garumā pildījām dažādus uzdevumus, kuri bija saistīti 
ar lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības 
nozarēm. Konkursa mērķis bija sniegt izpratni par šo nozaru 
darbību, iespējām, izaicinājumu Latvijas laukos un nākotnes 
izglītības un karjeras iespējām. Kopā konkursam bija 
pieteikušās 30 klases un 60 individuālie dalībnieki. Katru 
mēnesi sociālajos tīklos saņēmām uzdevumus. 
   Rakstījām teiku par Zasas parku, stādījām puķu dobi ar 
ziemcietēm, veidojām dekorus no izlietotiem puķupodiem, 
minējām krustvārdu mīklu, izgājām nelielā pārgājienā pa Zasas 
parku, izveidojām aprakstu un visbeidzot gatavojām Latvijas 
simtgades ēdienu - bubertu. Visus šos uzdevumus 
fotografējām, aprakstījām, veidojām prezentācijas un kolāžas 
un noteiktajā termiņā iesūtījām konkursa veidotājiem. 
Vieglākais uzdevums bija krustvārdu mīkla, grūtākais un 
darbietilpīgākais - pārgājiena apraksts. Patīkamākais 
uzdevums bija buberta gatavošana, kur aktīvākie bijām mēs -
puiši. Paši arī to visu apēdām. Mans uzdevums bija sagatavot 
visas prezentācijas un tās nosūtīt konkursa veidotājiem. 
   Bijām patīkami pārsteigti, kad oktobra sākumā saņēmām 
ielūgumu uz noslēguma pasākumu Bulduru dārzkopības 
vidusskolā. Protams, konkursa gaitai sekojām līdzi sociālajos 
tīklos – Draugiem.lv un Facebook, kur parādījās katra 
uzdevuma 1.vietas ieguvēji, un sapratām, ka lielā balva 1000 
eiro mums ”nespīd”, taču cerējām saņemt pateicību par darbu.  
   24.oktobrī devāmies uz Bulduriem. Pasākums bija jauks. 
Sākumā jaunie uzņēmēji iepazīstināja mūs ar savu darbību, 
tad bija ekskursija pa skolu. Ar aizrautību vērojām jauno ķīmiķu 
„zilos brīnumus”. Un nu arī pienāca apbalvošana. Bijām ļoti 
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Mana ģimene Latvju zīmju parkā Leimaņos 

   Katram cilvēkam ir savas vērtības. Man pati svarīgākā vērtība ir 
ģimene. Ģimene - tie ir sirdij tuvākie cilvēki, kuri ar tevi būs kopā gan 
labos, gan sliktos brīžos, tas ir balsts, uz kura balstās visa mana dzīve. 
   Mums visiem ir svarīgas latviešu tradīcijas un svētki, kurus labprāt 
pavadām kopā. Mums ļoti patīk svētki, kuros visi varam savākties 
kopā, jo mūsu ģimene ir liela un katru dienu mums visiem nesanāk 
satikties. Mēs esam sešas māsas un mums ir pieci brāļi, un labākā 
mamma un vecmamma, kuras atbalstīs un, ja vajadzēs, pateiks kādu 
skarbu vārdu. 
    Vakar bija Miķeļdiena, un mēs kopā novācām dārzu. Pēc tam visi 
kopā atpūtāmies Leimaņu Latvju zīmju parkā. Tajā ir koktēlnieka Daiņa 
Vecuma veidotās latviešu spēka zīmes: Jumis, Ūsiņš, Māras krusts, 
Auseklis, Zalktis, Laimas skujiņa un citas. Zīmes priecē un dod spēku 
gan mums, gan visiem mūsu pagasta ciemiņiem. Šogad zīmju parks 
svinēja 10.gadu jubileju. Tagad, kad stādījumi paaugušies, tas 
izskatās pēc parka, uz kuru ir vērts aizbraukt, lai atpūstos un smeltos 
spēku. Šī parka tapšanā ir pieliktas mūsu mammas čaklās roks. Viņa 
tagad var būt kā gids, kas var pastāstīt par zīmju un parka  tapšanu.           
   Leimaņi ir vieta, kur mēs katrs jūtamies vislabāk, jo te ir mūsu mājas, 
kurās vienmēr sagaida mamma un vecmamma. Mūs priecē tas, ka šeit 
ir kaut kas tik ļoti skaists un latvisks. 

   Lielas un atbalstošas ģimenes, skaistā daba, kārtīgi padarīti darbi, 
godīgums - ir mūsu lielākas vērtības, kuras ir manā Latvijā. Ja nebūtu 
Latvijas, mums nebūtu vietas, ko saukt par mājām. Kad kāds no mums 
ir tālu prom, vienmēr priecājamies atgriezties mājās.  
   Par Latvijas spēku, siltumu un lielām ģimenēm!  

Ieva un Liene Austrumas, foto no ģimenes arhīva 

 

  

  

 
satraukti, kad tika pasniegtas visas pateicības un mēs to nesaņēmām, 
taču mums bija liels prieks, kad mūs izsauca kā 3.vietas ieguvējus. 
Balvu bija daudz, taču lielākā balva mums ir dāvanu karte 100 eiro 

vērtībā. 
    Paldies konkursa organizētājiem, mūsu audzinātājai I. Kalniškānei, 
skolas direktorei O.Spēkai, autobusa šoferei V.Kalējai un visiem mūsu 
atbalstītājiem! Sapratām, ka, lai kaut ko iegūtu, ir jāuzdrīkstas un 

jādara. Ja būs iespēja, cīnīsimies par lielo balvu. 
                                          Niks Daniels Balodis, skolas arhīva foto 
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3. 

10.klases iesvētību pasākums 
 
Pazīstot Zasas vidusskolas tradīcijas, jau sen bija zināms, ka mums, 10.klases skolēniem, norisināsies 

iesvētības, lai mēs tiktu pilnvērtīgi uzņemti vidusskolas kolektīvā. Šis svarīgais iesvētību pasākums mums 
notika 2.oktobrī.  

Tēma bija bandīti vai arī mafijas biedri. Pēc pirmās stundas mums vajadzēja doties uz skolas foajē un 
nobildēties. Nākamajā starpbrīdī mums uzdeva āķīgus jautājumus, kuri lika „palauzīt galvu”.  Ceturtās stundas 
laikā mums bija jāizveido mājas makets no sērkociņiem un to kastītēm. Bija ļoti jautri un varēja pielietot savas 
radošās spējas. Vēlāk mums bija jāēd maizītes. Uz vienas no maizītēm bija medus, kečups, sīpoli, marinēti 
gurķi un šprotes, uz otras - ievārījums, putukrējums un klāt bija arī dzēriens – citronskābe ar ūdeni. 

Pēc 15.00 notika lielās iesvētības. Bija jāuzzīmē 11. klase, izmantojot degunus un guaša krāsas, tad no 
ūdens bļodas ar muti bija jāvelk ārā nomizoti sīpoli. Vajadzēja ripināt bumbiņu pa palagu pa noteiktu trajektoriju, 
nenometot to zemē, kā arī apgriezt palagu uz otru pusi, pašiem stāvot uz tā! Īsts izaicinājums bija izpildīt 
11.klases skolēnu norādījumus par to, cik rokas un kājas atrodas uz zemes. Bija arī jālien cauri plēvei, kura bija 
pilna ar dažādu ēdienu sajaukumu kopā. Beigās devām zvērestu un tikām pieņemti vidusskolas kolektīvā. 

Kopumā viss bija ļoti interesanti. Paldies 11.klasei, ka iesvētīja mūs par pilnvērtīgiem vidusskolas skolēniem.! 
Nākamā 10.klase, sāciet gatavoties iesvētībām! 

 
                                                    Kitija Paula Minkeviča, foto no skolas arhīva 
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Skolotāju dienas pasākums  
   
   5.oktobrī Zasas vidusskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. No rīta skolotāji vēl vadīja mācību stundas, bet pēc 
3.stundas visi tika aicināti uz skolas zāli, kur notika svinīgais pasākums. 12.klases skolēni bija padomājuši par pievilcīgu 
zāles noformējumu, kā arī pārdomātiem apsveikumiem katram skolotājam. Izskanēja brīnišķīgi apsveikuma vārdi: 
Dzīve, protams, ir vislabākā skola, un, kā ir teicis kāds gudrais, „skolā tev mācīja mācību, un tad tu kārtoji 
pārbaudījumu; dzīvē tev tiek dots pārbaudījums, kas tev māca mācību.” Taču nekad, nekad neaizmirsīsim  
savus lielos, mīļos un cienītos skolotājus. Skolotāju dienā sveicam visus skolotājus un visus, kas mācās! Lai 

Jums katra diena ir kā Skolotāju diena! Un, galvenokārt, esiet laimīgi!   Muzikālos sveicienus skolotājiem 
dāvināja Dana un Raitis. Pēc svinīgā pasākuma skolotāji tika atbrīvoti no darba un skolēniem mācību stundas vadīja 
divpadsmitie un vienpadsmitie. Arī skolotājiem notika mācību stundas ar kompetenču un caurviju prasmju pielietošanu! 
Paldies jaunajai skolotājai Lienei par nepaklausīgo skolotāju mācīšanu un visiem divpadsmitajiem par sagādātajiem 
svētkiem!  
   Turpinājumā pašu divpadsmito pārdomas par pasākuma norisi un vēlmi nākotnē izvēlēties skolotāja profesiju: 
o Skolotāju dienas pasākums man ļoti patika, jo nebija ļoti ilga svinīgā daļa. Patika tas, ka ļoti veiksmīgi apsveicām 

visus skolotājus. Patika tas, ka skolotāji ievēroja noteikumus un lielākā daļa bija saģērbušies kā pirmklasnieki. Patika 
vadīt stundas, ļoti interesanti, smieklīgi bija vadīt stundas skolotājiem, patika tas, ka visi darīja to, ko teicu. Vadīju 
stundu arī 9.klasei, domāju, ka būs traki, bet bija labi. Skolēni visu darīja, klausīja un arī palīdzēja sakārtot klasi. Ļoti 
labi bija tas, ka mēs padomājām par rotājumiem zālē, jo ļoti skaisti izskatās bildēs, ka zāle ir svinīgi izrotāta. Nepatika 
6.klases meiteņu izturēšanās pret Megiju un arī pret citiem. Apsveru domu būt par skolotāju. (Liene) 

o Skolotāju diena bija laba. Es mācīju angļu valodu. Visas stundas, kuras vadīju, bija mierīgas, un skolēni daudz maz 
klausīja, nezinu, kāpēc skolotāji bija sūdzējušies par 9.klasi, - man viņu stunda bija pirmā, un visi, kas gribēja 
piedalīties stundā, piedalījās. Mana atziņa par mācīšanu ir šāda: ja skolēns negrib, lai nemācās, pēc tam taču 
kontroldarbi jāraksta, un paši vien būs vainīgi. Daudz skolēni bija atsaucīgi un aktīvi piedalījās stundā. (Ansis) 

o Man skolotāju dienas pasākums patika, jo mēs cītīgi un rūpīgi gatavojāmies tam visu nedēļu. Piektdien, kad notika 
svinīgais, manuprāt, viss bija izdevies. Skolotājas arī bija smaidīgas, priecīgas, jo viņas uz atlikušo dienas daļu tika 
atstādinātas no skolotāju darba pienākumiem. Protams, kad mēs paši vadījām stundas, arī mums bija neliels 
uztraukums – kā būs, vai izdosies, vai mūs klausīs citas klases. Bet es personīgi varu teikt, ka lielākās klases bija 
mierīgākas, bet mazākās klases bija nepaklausīgākas, un tad es sapratu, ka būt skolotājam nav viegli. Es mācīju 
vizuālo mākslu. 10.klase bija ieinteresēti darīt darbu. 6.klasē daži neklausīja, bet tā viss bija labi. (Megija) 

o Kopumā ideja bija laba. Viss praktiski izdevās, ko bijām plānojuši. Svinīgais bija labs, aktu zāle bija izrotāta skaisti, - 
pluss visiem no klases, kas piedalījās rotāšanā! Kā skolotājai bija nedaudz grūti tikt galā ar 7.klasi, jo dažs labs 
indivīds galīgi mani neklausīja un izrunājās, bet kopumā klasē valdīja mierīgums un bija jautri. Kopumā diena bija 
izdevusies kā vajag, paldies 11.klasei, ka izpalīdzēja mums ar mazajām klasēm! Noteikti paldies arī īstajiem 
skolotājiem par cienastu! Būt par skolotāju nemaz nav tik viegli, tādu profesiju nemaz es neizvēlētos! (Samanta) 

o Viss bija labi, viss labi izdevās. Par skolotāju es noteikti nemācīšos, vienīgi varbūt par sporta skolotāju. It kā pa lielam 
viss bija labi. (Niks) 

o Vadīju ķīmijas stundu, bet skolotājs tiešām negribētu būt, jo es nespētu tikt galā. Svinīgais pasākums bija izdevies, 
pats tajā biju tikai skatītājs. (Jānis) 

o Vadīju mūzikas stundas. Bija interesanti, bet ļoti grūti, jo, piemēram, 5.klasē katram individuāli vajag lielu uzmanību, 
bet, piemēram, ar 8.klasi bija vieglāk, jo viņi bija daudz mierīgāki un darīja visu, kas vajadzīgs. Kopumā mūziku vadīt 
es vairs negribētu, jo, lai varētu pilnvērtīgi novadīt mūzikas stundu, tad vajag arī mācēt spēlēt mūzikas instrumentus, 
bet visādi citādi bija interesanta pieredze. (Dagnis) 

o Pasākums man likās tīri labs, nebija nekādu nesaskaņu, tikai tad, kad Raitis gribēja dziedāt, bija problēmas ar 
mikrofonu, un tad bija gara pauze, bet tā viss pārējais patika. Zāles dekorēšanā palīdzēja visa klase, bijām labi 
sadarbojušies. Vadīju stundas 1.klasei, bija grūti, kad bija mazie jāved uz pusdienām, un pie pusdienu galda bija grūti 
ar visiem tikt galā. Labi, ka palīgā nāca 11.klase, jo pati nebūtu tikusi galā, jo daži no viņiem neklausa. Bija laba 
pieredze par šo pasākumu, esam palikuši daudz atbildīgāki nekā citus gadus. (Agija)    
 

             12.klases skolēnu viedokļus apkopoja sk. Baiba Gabranova, skolas arhīva foto 
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o Patika ZINOO centrā green screen. Nepatika, jo 
nebija makšķerveikala. (Leons) 

o Man patika ZINOO un cietoksnis, jo tur bija, ko 
redzēt. Man nepatika Zoodārzs, jo tas bija mazs. 
(Jānis U., Jānis Z.)  

o Bija ļoti forši ZINOO centrā, bija ko darīt cietoksnī. 
Bija forši, jo varēja daudz ko uzzināt. Zoodārzā bija 
forši, jo varēja redzēt dzīvniekus. (Uvis) 

o Man patika viss. Bija interesanti, īpaši cietoksnis, jo 
varēja pa tumsu staigāt pagrabā. Un ZINOO centrā 
patika spēle pie televizora, smiltis, krēsli ar naglām 
un vēl elektriskais ritenis. Bija labi, man patika. 
(Katrina) 

o Man ekskursijā patika ZINOO centrā, tur bija ko darīt. 
(Zanda) 

o Visvairāk man patika ZINOO centrā, jo tur bija ļoti 
daudz vietas, kur varēja nobildēties. Varēja uzzināt, 
izmēģināt daudz jauna. (Egija) 

o Man ZINOO centrā patika batuts un Green screen. 
(Gatis) 

o Man patika cietoksnī, jo tur bija interesanti. (Ginters) 
o Man patika ZINOO centrā, jo tur bija daudzas 

interesantas lietas. (Līva)    
            
             Viedokļus apkopoja Mārcis Gabranovs,  
                           skolas arhīva foto  

 
 

  

 

 

5. 

4., 5. un 6.klases skolēnu ekskursija uz Daugavpili 
 

   Šī gada 10.oktobrī braucām mācību ekskursijā uz Daugavpili. 
Mūsu mērķis bija apskatīt Daugavpils cietoksni – muzeju. Mūs 
izbrīnīja baisās cietokšņa telpas. Ļoti auksti bija šaurajos mūra 
gaiteņos.  
   Mums ļoti patika ZINOO centrā. Tur bija iespēja darboties 
dažādās aktivitātēs. Visvairāk patika virtuālā spēle „Kuģošana”. 
Mūs pārsteidza lielais dinozaura makets.  
   Daugavpils zoodārzā samīļojām jūras cūciņas un nobijāmies 
no krokodila. Lielajā akvārijā vērojām dažādas zivis.  
   Iesakām jums, kopā ar ģimeni, apskatītšos objektus 
Daugavpilī!  
             Raivo Mikušāns, 4.klase  
Lūki, dažu 4. un 5.klases skolēnu viedokļi par redzēto:  
o Man patika ZINOO viss, bija forši. Es gribētu uz Tarzānu. Es 

skatījos skorpionu, krokodilu, pērtiķi. Man patika cietoksnī , - 
varēja zināt par seniem laikiem. Bija forši, tur bija slepena eja. 
(Daniels A.) 

o Man vislabāk Daugavpilī patika ZINOO centrā un cietoksnis. 
(Nellija) 

o Man patika Daugavpilī. Patika cietoksnī. Man patika, ka es 
redzēju krokodilu, man patika arī ZINOO centrā, kad varēja 
izskraidīties.  

o Mēs, 4., 5., 6.klase braucām ekskursijā uz Daugavpili. Man ļoti 
patika ZINOO centrā, es tur biju pārģērbusies par 
ugunsdzēsēju. Man ļoti patika visa ekskursija. (Endija) 

o Man patika staigāt un kā stāstīja par cietoksni, man patika 
šaujampulvera pagrabs, jo tur varēja iesprūst. Man patika 
skorpions un truši, un čūskas, un mērkaķi un lielās zivis un 
bruņurupuči un sikspārņi. Patika veikalā. (Daniels N.) 

o Man patika Daugavpils cietoksnī, patika cietokšņa forma. Man 
vēl patika lielgabals, baltais zirgs, pagrabi, vecās ēkas un 
zobens. Man patika viss ZINOO centrā, it īpaši oriģinālā 
plazma un oriģinālās smiltis. Un mums patika pa veikaliem 
staigāt un iepirkties. Mēs pēc tam gājām uz Daugavpils 
Zoodārzu, man tur patika tumšā telpā tarantuls. Un aligators.  

o Man patika ZINOO centrā darboties ar elektrības bumbu. 
(Gita) 

o Man patika ZINOO centrs. Man tur patika smiltis, uz kurām 
bija attēls. (Madara) 

o Man patika viss. Visvairāk man patika ZINOO. Tur bija daudz 
eksperimentu. Man nepatika, ka bija karsts! (Markuss) 

o Man patika ļoti ZINOO centrs un Zoodārzā mērkaķi. 
(Kristiāna) 

o Man ZINOO centrā patika spēle un siena. Man Zoodārzā 
patika mērkaķiene. Man cietoksnī patika pagrabs un kaķītis 
Fēlikss. Man nepatika garais ceļš un karstums autobusā. 
(Aiva) 

 
   Šī gada 10.oktobrī 4.-6.klase devās ekskursijā uz Daugavpili. 
Bijām ZINOO centrā, Latgales zooloģiskajā dārzā, Daugavpils 
cietoksnī. 
   Visinteresantāk bija ZINOO centrā, kur bija iespēja iepazīt  
zinātni, bet visjautrāk bija Latgales zooloģiskajā dārzā, jo tur, kā 
vienmēr, uzjautrināja mērkaķis, bija iespēja arī paglaudīt 
Džungārijas kāmīšus, jūras cūciņas, bruņurupučus un iguānas. 
Mums zooloģiskajā dārzā bija iespēja redzēt arī skorpionu, jo 
viņš ļoti reti parādās cilvēkiem. Daugavpils cietoksnī bija iespēja 
izskraidīties, izložņāt cietoksni un uzkāpt uz cietokšņa vaļņa un 
redzēt Daugavpili. 
   Kopumā ekskursija bija ļoti interesanta, mums patika. 
                   Egija Martinova, 6.klase 

Lūk, daži 6.klases skolēni viedokļi par ekskursiju: 
o Man patika cietoksnī un spoku zirgs un Zooloģiskajā dārzā, 

kad tur varēja glaudīt dzīvniekus un kad mērkaķis ēda un leca 
stiklā iekšā. (Sindija) 

o Man patika Zoodārzā, jo tur bija forši, ka bija dzīvnieki. ZINOO 
centrā man patika, ka bija, ko darīt. Cietoksnī man arī patika, 
ka tur pastāstīja par cietoksni. ZINNO centrā daži pie datora 
grūstījās. (Adrians) 
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6. 

Vidusskolēnu ekskursija uz Lietuvu 

16.oktobrī vidusskolas klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Lietuvu un Anīkšķu dabas parku.  
Apmeklējām: apgāzto māju (saikne ar bioloģiju un fiziku); izstaigājām 3 zaļos un 1 spoguļu labirintu  (saikne ar kulturoloģiju, 
vēsturi, fiziku); izgājām 300 m garo Anīkšķu gaisa taku virs koku galotnēm (21m) un uzkāpām 35 m augstajā tornī. Vērojām 
rudenīgo ainavu. (fizika, mākslas); baudījām garšīgās kopgalda līdz dotās pusdienas; apmeklējām Zirgu muzeju (klausījāmies 
gidu krievu val.), skatījāmies podnieka, kalēja un audēja darbu, jājām ar zirgiem un izšūpojāmies ar koka zirdziņiem; uzkāpām 
Anīkšķu baznīcas tornī un iegājām Rokišķu baznīcā (iepazinām interjeru – kulturoloģija, vēsture, mākslas); apmeklējām 
Lietuvā veikalu un iepirkāmies. Pateicoties tam, ka balto busu izmantojām par velti, tas maksāja 8.60 €. Iesakām arī citām 
klasēm šo maršrutu! Skolēnu viedoklis par redzēto:  
o Man ekskursija ļoti patika, jo viss bija ļoti skaisti. Interesanti bija redzēt citu tautu baznīcu un orientēties labirintā. Patika tas, 

ka varēja brīvi pastaigāt, izbaudīt ainavu. Ļoti, ļoti patika gaisa taka, bija mazliet bail, bet bija tā vērts, jo skats bija ļoti 
skaists. Šī ekskursijas diena atmiņā paliks tikai ar to labāko. Noderīgi bija tas, ka Zirgu muzejā ar mums runāja krievu 
valodā, tad varēja pārbaudīt, cik labi kaut ko saproti. Iesaku aizbraukt arī citām klasēm, jo bija diezgan tuvu, un nenožēlos 
to, ka aizbrauca, - būs tā vērts! (Liene) 

o Bija labi, ka tika dota iespēja izbraukt ārpus valsts, nevis tikai pa Latviju. Ļoti patika gaisa takas, kur varēja labi apskatīt 
apkārtni. Baznīcās bija iespēja redzēt lietas, kas noderēs kulturoloģijā. Ekskursija bija izdevusies. (Ansis) 

o Man ekskursija ļoti patika. Man ļoti patika staigāt pa labirintiem, tas noderēs kulturoloģijā, agrāk bija mācīts par to, un tagad 
pati varēju staigāt un redzēt, cik tas tomēr ir grūti, bet ļoti patika. Māja Lietuvā, tā, kas bija otrādi, bija super, bija vērts 
aizbraukt, izraisīja labas emocijas. Zirgu muzejs man arī patika, bet grūti bija šo to saprast, jo gids bija krieviski, tas deva 
kaut ko labu krievu valodā. Ekskursija bija super, labprāt aizbrauktu vēl. Gaisa takas ļoti patika. Daba bija tik skaista. Paldies 
par to, ka autobuss bija par brīvu. Izdevusies ekskursija. (Laura) 

o Man ļoti patika ekskursijā apgrieztā māja, labirinti un taka, kura bija 21m augstumā. No katra objekta varēja kaut ko 
iemācīties un apgūt. Šī ekskursija man ļoti patika, tikai žēl, ka pārāk ātri pagāja laiks. Ļoti iepriecināja arī tas, ka transports 
bija par velti. (Ginters) 

o Patika viss, ekskursija bija laba. Nākamo reizi vajag braukt uz ūdens aktivitātēm!  Paldies, ka bija iespēja izmantot skolas 
autobusu par velti. Gribas, lai nākamreiz dotu autobusu arī par velti. Jo mēs esam pelnījuši, un mēs necik daudz neesam 
braukuši ekskursijās atšķirībā no citiem. (Niks) 

o Man patika pilnīgi viss. Patika abas baznīcas, noderēs arī kulturoloģijā. Interesanta bija apgrieztā māja. Patika arī skraidīt pa 
labirintu, apjukums ieejot. Tad interesanta vēl šķita spoguļu māja/istaba, visur spoguļi un tāds apjukums, meklējot izeju. 
Interesanti bija arī kāpt augstajā skatu tornī un skatīties uz koku galotnēm. Patika arī zirgu muzejs. Paldies par autobusa 
došanu un izdevušos ekskursiju! (Samanta) 

o Man patika labirintus iet, patika augstie kalni, skats. Patika vēl visvairāk gaisa takas, tās man likās superīgas, ļoti skaists 
skats bija un bijām augstu virs zemes. Interesanta likās māja ar kājām gaisā. Un paldies par iespēju aizbraukt uz Lietuvu un 
ar autobusu. Ļoti derīga ekskursija ar lielu pieredzi un izbaudīts laiks. (Agija)     

                                               Skolēnu viedokļus apkopoja sk. Sarmīte Upeniece, Samantas Makoveckas foto 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1.klases skolēnu rudens ekskursija  
   1.klases skolēni 30.oktobrī bija ieplānojuši doties uz teātra „Sneigbaltīte un 7 rūķīši” izrādi Rīgā, taču sanāca tā, ka 
viņi nokļuva Jēkabpilī, kur apmeklēja Krustpils pili, noklausījās aizraujošajā gida stāstījumā par pili, tās vēsturi un arī 
noslēpumiem, kā arī paši izgatavoja vaska sveces. Jēkabpilī bērniem bija iespēja viesoties pie le’ļļu meistara Jurija 
Abramenko pasaku muzejā „ButaFORIJA”, - pasaku valstībā, kurā no karaļa pils pa paceļamo tiltu var nonākt rūķu 
pilsētiņā, apmeklēt raganas ķēķi, princešu istabu, savām acīm redzēt „Leļļu paradīzi”. Protams, neizpalika arī veikala 
apmeklējums! Visiem bērniem ekskursija ļoti patika.   
                    Sanita Gabranova, sk. Skaidrītes Boļšakas foto 

   

 
 



 
 

   
 

 

Karjeras nedēļa Zasas vidusskolā  

  Karjeras lappuse                            
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7. 

   Zasas vidusskolā no 8.- 11. oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa, kas bija izglītojošiem pasākumiem bagāta. Nedēļa, kurā 
skolēni guva noderīgu informāciju dzīvei, atziņas savai attīstībai un iedvesmai. 
   Otrdien 1. un 2.klases skolēni brauca ekskursijā uz saimniecību Plaukās. Saimnieki Arturs Iskorostenskis un Mārtiņš 
Skujiņš izrādīja savu putnkopības saimniecību. Skolēni varēja aplūkot tītarus, zosis, kā arī dažādu šķirņu vistas. Pastaigu 
pa saimniecību pavadīja bērnu sajūsmas saucieni un prieks. Vislielāko neizpratni skolēnos raisīja vistu cietums. 
    Pie 10., 11. un 12. klases bija ieradusies Ieva Stabulniece, pārstāve no “Swedbank”, lai piedalītos nodarbībās “Dzīvei 
gatavs!”. 10. klase uzzināja, kā veidojas izdevumi, kas ir uzkrājums, iejutās finanšu konsultanta profesijā. 11. klase sprieda 
par kreditēšanu. Savukārt 12. klase uzzināja, kas ir vērtspapīri un statistikas elementi. Skolēni bija aktīvi, darbojās arī 
pāros. 
   Pie interesentiem no 4.-6. klasei ciemojās friziere Sindija Kirillova. Sindija ne vien stāstīja par friziera profesiju, bet arī 
mācīja, kā pīt dažādas bizes, kas arī skolēniem skaisti izdevās. Otrdienu noslēdza meiteņu sarunas ar mediķi Ingu Martinu, 
- sarunas ap un par meitenēm svarīgo. 
   Trešdien skolā ciemojās Jēkabpils volejbola komandas “Lūši” pārstāvji: treneris Mārcis Obrumans un spēlētāji Dāvis 
Melnis un Edvīns Skrūders. Skolēni ar interesei klausījās trenera un spēlētāju stāstos par sasniegto, par volejbola ikdienu 
un dzīves izaicinājumiem. Notika arī kopīga sportošana un draudzīga volejbola spēle. Ciemiņi bija ieradušies ar balvām. 
Tās godīgā konkursā arī tika izspēlētas un priecēja skolēnus. 
    Trešdien 9. klases skolēnus ar virtuālās pasaules iespējām iepazīstināja SIA “Tomega” pārstāvis. SIA “Tomega” 
nodarbojas ar inovatīvu tehnoloģiju realizēšanu. Mūsdienu jaunietis ir ieinteresēts tehnoloģijās, īpaši visjaunākajās. Tāpēc 
īpašu sajūsmu raisīja virtuālās brilles, kas ļāva skolēniem virtuāli lēkt ar izpletni. 
    Ceturtdien 2. līdz 8. klases skolēni devās pie Annas Kalnājas. Anna Zasā nodarbojas ar zirgkopīgu, kā arī piedāvā zirgu 
izjādes bērniem un pieaugušajiem. Anna ne tikai izrādīja saimniecību, stāstīja par sevi un savu karjeru, bet arī bija nopietni 
gatavojusies, lai skolēniem pastāstītu par profesijām, kuras saistītas ar zirgiem. Šķiet, ka zirgiem piemīt īpaša vara – 
skolēnus nevarēja atraut no tiem. 
    Ar karjeras nedēļu nekas nebeidzas. Skolēni visa mācību gada garumā apmeklēs vairākus karjeras attīstības atbalsta 
pasākumus, lai nākotnes izvēle būtu vieglāka un pārdomātāka. Liels paldies visiem Karjeras nedēļā iesaistītajiem: Arturam 
Iskorostenskim, Mārtiņam Skujiņam , “Swedbank”, Sindijai Kirillovaii, Ingai Martinovai, SIA “Tomega”, Annai Kalnājai un 
Jēkabpils volejbola komandai “Lūši”! Paldies vēlreiz par atbalstu un jauniešu izglītošanu! Paldies, ka nebijāt vienaldzīgi un 
nenobijāties! Mēs to novērtējam. 

Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants, autores foto  

 Turpinājumā dažas atsauksmes par aizvadīto Karjeras nedēļu:  
 Par dzīvi, draudzību, studijām, mīlestību pret sportu, karjeras iespējām sportā! Šeit ir vietā patiesais sauklis - Es Atbalstu 

Sportu! Un ja kaut vienam no šiem jauniešiem iedegsies acis kļūt ja ne gluži par volejbolistu, tad par talantīgu sportistu, 
tad jau mērķis būs sasniegts! Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu un aiciniet ciemos biežāk! (Jēkabpils Lūši pēc 
ciemošanās Zasas vidusskolā) 

 Vidusskolas klasēm karjeras nedēļas ietvaros bija iespēja tikties ar „Swedbank” pārstāvi. Ieguvām informāciju par to, kā 
plānit savu budžetu, uzkrāt naudu, ko darīt neparedzētās situācijās saistībā ar naudas lietām, un kā tās ātri un viegli 
atrisināt. Kopumā bija ļoti interesanti, varējām uzzināt daudz ko jaunu, un laiks lekcijā paskrēja nemanot, jo mēs arī 
darbojāmies praktiski. Mums pa pāriem tika iedots situācijas apraksts saistībā ar naudas lietām, un mums bija jāsaplāno 
budžets. (Dita Soldatova)  

 Šī gada 9.oktobrī skolā bija ieradusies mediķe Inga Martinova, lai ar 4.-9. klašu meitenēm parunātu par šim vecumam 
atbilstošām pārmaiņām organismā, higēnu un savstarpējām attiecībām. Lekcijas laikā meitenēm bija iespēja uzdot sev 
interesējošos jautājumus. (Egija Martinova) 

 Karjeras nedēļas ietvaros 9. klasei bija iespēja satikties ar tehnoloģiju pārstāvi no uzņēmuma Tomega. Vispirms mums 
pastāstīja par jaunajām tehnoloģijām – VEX robotiem, kurus mums bija iespēja arī pašiem uztaisīt un spēlēties, cīnīties 
citam ar citu. Vēl tur arī bija tādi roboti kā parastas spēles – varēja spēlēt krustiņus un nullītes, gaismas taustiņu 
kombināciju atkārtošanu un vēl citas programmēšanas galda spēles. Noslēgumā mums bija arī tāda iespēja izmēģināt 
virtuālās realitātes brilles. Mēs apskatījām dažādas vietas pasaulē, zemūdens dzīvi, haizivs uzbrukumu un pat izlēcām no 
lidmašīnas, jo daudzas šīs iekārtas programmas bija nevis attēli, bet gan video formātā. Mums šis pasākums patika, jo 
mēs visi darījām tādas lietas, ko agrāk nebijām piedzīvojuši un Tomegas pasākums paliks atmiņā ļoti ilgi! (Baiba Briede) 

 Šodien man bija liels prieks uzņemt Zasas vidusskolas skolēnus karjeras dienā ❤ Tik jaukus un labi audzinātus bērnus 
sen nebiju redzējusi. Un ir sadots liels pulks kārumu, lai pati un zirgi var kļūt resni!  Liels, liels paldies visiem!  (Anna 
Kalnāja)  

 

 

 

 



 

 

 
   
 

 
 

                        Pirmsskolas jaunumi                                                                    2018. gada oktobris  

Muzikālā izrāde bērniem 

       
    31.oktobrī pirmsskolas un sākumskolas bērniem bija iespēja 
noskatīties radošās apvienības „Burbuļciems” muzikālo teātra izrādi 
„Vesels un priecīgs”, kas veidota ar Ivetas Kraševskas sakomponēto 
mūziku un vārdiem.  
   Kā vēsta izrādes nosaukums, galvenā tēma tajā bija veselīgi ēšanas 
ieradumi un veselīgs dzīvesveids. Nevienam nav noslēpums, ka, lietojot 
uzturā veselīgus produktus un ikdienā daudz un aktīvi kustoties, katrs 
cilvēks kļūs veselāks un sportiskāks, kā arī spēs labāk cīnīties pretī 
dažādām slimībām. Taču nevar gaidīt, lai veselīgais dzīvesveids rastos 
pats no sevis, un to izrādē atgādināja arī tās varoņi: katram pašam ir 
jāpadomā, cik veselīgi viņš vēlas dzīvot, un tad jāīsteno savas 
apņemšanās!  
 
                 Mārcis Gabranovs,  

               skolas arhīva foto 

 
  

 

  

 
 
 
 

 

     
 

 
 

8. 

 

Oktobra aktivitātes pirmsskolā 
 

Oktobrī pirmsskolā nozīmīgākā tēma ir rudens, izpaužoties gan bērnu zīmējumos, gan veidotajos radošajos darbos, gan 
ikdienas aktivitātēs. Rudens ir arī zīļu un kastaņu vākšanas laiks, lai palīdzētu sagādāt kādu našķi meža dzīvniekiem. Arī 
par dzīvniekiem bērni ir prātojuši.  

Savukārt sešgadnieku grupiņas bērni oktobrī runājuši par apģērbiem un modi un paši sev apgleznojuši krekliņus! Viena 
no tēmām oktobrī bijusi arī transporta līdzekļi.  

Pirmsskolas grupu bērni visu laiku bijuši aktīvi un radoši, tāpēc bieži iesaistās arī konkursos, par kuru rezultātiem 
uzzināsim nākamajā mēnesī.  

                                 Sk. Maijas Gabranovas foto 
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Ķirbju balle sākumskolai  
 

    Ķirbis ir lielākā oga. Tas pazīstams jau no sengrieķu laikiem 3000g.p.m.ē. Tolaik tos gan izmantoja uzturā, gan arī 
izgatavoja no tiem dažādus traukus. 
    Šobrīd Latvijā ir sastopamas vairāk kā 100 dažādas ķirbju šķirnes, kas cita no citas atšķiras gan  ar garšas īpašībām, 
gan formu, izmēru un krāsu.  
    Arī mūsu uzmanību piesaistīja šī lielā oga. Sešus mēnešus atpakaļ, kādā dabaszinību stunda, mācījāmies par sēklu 
daudzveidību. Mums radās doma tās visas ielikt podiņos un pavērot, kas izaugs. Un tā mums izauga samtenes un 
puķuzirņi, kurus uzdāvinājām māmiņām svētkos. Un vēl izauga ķirbis. Tad nu nolēmām, ka mums būs darbs vasarā – ķirbja 
audzēšana, un rudenī rīkosim izstādi. Milzīgs un neviltots prieks bija bērnu acīs, kad ieraudzīja pirmos asniņus. Prieks 
skatīties, kā viņi rūpējās par saviem augiem, un bija skaidrs: rudenī būs brīnišķīga ķirbju balle.  
    Sākoties vasaras brīvdienām, sākās tālākās rūpes katram par savu ķirbi. Stādīja, ravēja, laistīja, fotografēja, mērīja, 
svēra, pierakstīja un veidoja prezentācijas, ko rādīja un stāstīja 11.oktobrī Zasas vidusskolas zālē.  
    Pasākumā „Ķirbju balle” varēja redzēt izaudzētos, uzzīmētos un apgleznotos ķirbjus. Rādījām I. Šteinbergas lugu „Ķirbju 
māte”.  
    Lai mūsu iesāktais turpinātos, mēs uzdāvinājām sākumskolas klasēm dažādu ķirbju sēklas, ar cerību, ka nākošajā rudenī 
ķirbju balle būs vēl lielāka, plašāka un interesantāka!  
    Paldies visiem 3.klases skolēniem, kas piedalījās pasākuma gatavošanā. Īpašs paldies skolēniem Evelīnai Ruško, 
Mārtiņam Geižānām, Kristapam Geižānam, Jānim Rubinam, Aivim Katkovskim, Aleksam Maculevičam, Dacei Brutānei, 
Diānai Upeniecei un viņu vecākiem par darbu, ko ieguldījāt vasarā un gatavojot prezentācijas!  
                                                                                                             

 Sk. Daiga Ģeidāne, autores foto 

 

„Baltais Ceļš” gribēja uzzināt arī kāda skolēna viedokli, kas tikai piedalījās 3.klases organizētajā pasākumā:  
 
 11.oktobrī notika „Ķirbju balle”, ko organizēja 3.klase. Viņi rādīja lugu, Amanda bija Vecmāmiņa, kas audzēja ķirbjus, 

zemenes un burkānus, Mārtiņš bija Burkāns,  Evelīna R. Bija teicēja, Evelīna P. un Dace bija Zemenes, puiši bija Zvirbuļi, 
Rūta bija Ķirbis, abi Jāņi bija Mazie ķirbīši. Zvirbuļi traucēja Vecmāmiņai audzēt zemenes, jo ēda tās zaļas. Zvirbuļiem 
sāpēja vēders, Vecmāmiņa atnesa glāzi ūdens, iedeva Zvirbuļiem padzerties, un viņiem palika labāk. 3.klases skolēni 
rādīja, kā ir izaudzējuši savus ķirbjus. Uz galdiņiem bija izaudzēto ķirbju izstāde. Evelīna R. izdalīja bildes ar ķirbjiem un 
tās varēja paskatīties. Beigās katrai klasei uzdāvināja ķirbi ar ķirbju sēklām un čupačupiem un novēlēja arī nākamajā 
gadā audzēt ķirbjus. (Sanita Gabranova. 2.klase)   
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Sports  
 

 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

10. 

Futbols 2006.g.dz. un jaunākiem zēniem 

 

    3.oktobrī Biržos norisinājās starpnovadu sacensības futbolā 2006.g.dz. un jaunākiem zēniem. Zasas 
vidusskolas komandu pārstāvēja: Jānis Upenieks, Markuss Brutāns, Mārcis Gaštols, Daniels Nikolajevs, 
Guntars Gremze, Raivo Mikušāns un Endija Aleksejeva. Četru komandu konkurencē zasiešiem šoreiz nācās 
atzīt citu skolu komandu pārākumu un ierindoties 4.vietā. Taču pieredze ir gūta, tagad tikai jāsasparojas un 
jātrenējas nākamajām cīņām.  
 

Futbols 2003.g.dz. un jaunākiem zēniem 

      

    11.oktobrī Biržos norisinājās futbols 2003.g.dz. un jaunākiem zēniem. Zasas komanda starp 7 skolām 
izcīnīja 3.vietu. Komandā startēja: Alvis Aizupietis, Dāvis Simkovičs, Edijs Simkovičs, Santis Griķupelis, Alens 

Niks Ļapustins, Mārcis Gremze, Egīls Austrums, Artūrs Markovskis, Jānis Rancāns. Puiši parādija tik tiešām 
labu futbolu. Malači! 
    Sporta skolotāja Madara Nagle, autores foto 

 

 

 
 

Peldēšanas nodarbības pirmkalsniekiem  
 

      Veselīgā dzīvesveida projekta ietvaros mūsu sākumskolas skolēniem jau atkal ir iespēja apgūt un 
pilnveidot savu peldētprasmi. Šogad vairākas ceturtdienas pēc kārtas nodarbībās piedalās 1.klases skolēni 
kopā ar skolotāju Skaidrīti Boļšaku.  
„Baltais Ceļš” jautāja pirmklasniekiem, kā viņiem patīk peldēšanas nodarbības. Lūks, pirmklasnieku atbildes:  

 Neapšaubāmi, ka lielākajai daļai pirmklasnieku peldēšanas nodarbības patīk! Dainai visvairāk patīk 
iekāpt baseinā un peldēt tam apkārt apkārt, Martai un Justīnei labprāt patīk bāzt galvu un nirt zem 

ūdens, Zita, Karlīna, Ieva, Samanta un Renārs atzīst, ka viņiem vienkārši patīk peldēt, savukārt Gitai 
ļoti patīk peldēšanas nodarbības, Madarai patīk ūdenī spēlēties ar dažādām lietām,tas patīk arī 
Tomam, un visvairāk viņam patīk ūdenī spēlēt bumbu.  

 Gustavs atzīst, ka viņam nepatīk peldēt, Daina, Madara un Karlīna apgalvo, ka visvairāk viņām 
nepatīk tās reizes, kad treneri liek bāzt galvu zem ūdens vai nirt baseinā, Zitai nepatīk arī tas, ka 
citiem bērniem ir brilles, savukārt Martai nepatīk iet apkārt gar baseinu.  

 Rudīte un Lelde nepiedalās peldēšanas nodarbībās.  

                       Sk. Skaidrītes Boļšakas foto 

 

 
 

 

 

 



 
   

 
 

 

Parka sakopšanas darbi 
 

    Kā jau katru rudeni, arī šogad, oktobra mēnesī visu klašu skolēni bija aicināti iesaistīties lapu grābšanas 
darbos Zasas parkā, lai sakoptu vidi, kurā paši ikdienā dzīvojam. Nedēļā pirms rudens brīvdienām laiks 
patiesi lutināja ar siltām un sausām dienām, un, ja vien varēja atvēlēt laiku starp noslogotajām mācību 
stundām, tad katras klases skolēni varēja atrast iespēju vairākas stundas pastrādāt parkā, ko lielākā daļa ļoti 
labprāt darīja. Rezultātus (nostrādātās stundas lapu grābšanā Zasas parkā) var aplūkot grafikā:  
 

  
 

 

Akcijas                                                     
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Zīļu un kastaņu vākšana 
 

     Pirmsskolas un sākumskolas skolēni šoruden 
labprāt iesaistījās kastaņu un ozolzīļu vākšanas 
akcijā, lai palīdzētu meža dzīvniekiem.  
    Rudens šogad mūs krietni palutinājis ar bagātīgu 
ozolzīļu un kastaņu birumu. Protams, zīles un 
kastaņus var izmantot arī citādi, it īpaši mazie, 
kuriem tik ļoti patīk izveidot no zīlēm un kastaņiem 
kaut ko interesantu, taču šoreiz pieaugušie rosināja 
bērnus padomāt par meža dzīvniekiem, kuriem ar 
savāktajām ozolzīlēm un kastaņiem varētu ļoti 
palīdzēt.  
    Ozolzīles un kastaņus vāca gan pirmsskolas 
grupiņu bērni, gan pagarinātās grupas audzēkņi, 
skolotājas Ineses rosināti, pēcpusdienas aizvadot 
derīgā darbā. Starp čaklajiem kastaņu un ozolzīļu 
vācējiem bija arī savi čempioni!  
    Kad kastaņi un zīles bija savākti, atlika vien 
aicināt palīgā medniekus, lai tie nogādātu garšīgo 
maltīti meža dzīvniekiem. Savukārt bērniem – 
gandarījums par paveikto labo darbu!  
 

 

 
 
 

 
Es lepojos ar savām mājām! 

 
   Sagaidot Latvijas simtgadi, rodas ne viena vien 
interesanta ideja, kā dziļāk iepazīt savu tuvāko 
apkārtni, novadu un valsti. Mūsu skolā šogad tā ir 
ideja par savu māju pētīšanu.  
    Kas jādara? – Līdz 8.novembrim jāizpēta 
informācija, ko iespējams iegūt par savām mājām (arī 
tiem, kuri dzīvo dzīvokļos). Lai to izdarītu, ieteicams 
iztaujāt pieaugušos mājiniekus un radiniekus, kuri 
noteikti zinās vairāk!  
    Kā jānoformē? – Savāktā informācija jāizvieto uz 
A3 papīra loksnes, neaizmirstot centrā ievietot 
fotogrāfiju ar savām mājām, un apkārt izvietojot 
jebkādu citu būtisku informāciju, ar kādu vēlies 
padalīties. Iespējamās tēmas, skat., fotogrāfijā. 
    Kur nokļūs apkopotā informācija? – Glīti noformēti, 
darbi tiks izstādīti skolā par godu Latvijas simtgadei, 
bet vislabākie darbiņi vēlāk nonāks kultūras nama 
izstādē.  
    Atceries! - Ja Tev skolā ir māsas/brāļi/radinieki, 
kuri dzīvo tajā pašā mājā, kur Tu, tad veidojiet vienu 
kopīgu darbiņu!  
    Lai veicas un lai ir iemesls lepoties ar savām 
mājām!      
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            Avīzes redkolēģija: 
 

Redaktore: Baiba Briede  
Datorsalikums: „Baltā Ceļa” redkolēģija  
Avīzes veidotāji: Dita Soldatova, Kitija Paula Minkeviča, Līga 
Tumša, Aiga Zvaniņa, Karolina Kuzmenko, Niks Daniels Balodis, 
Egija Martinova, Mārcis Gabranovs. 
 

Konsultante: skolotāja Baiba Gabranova  

 

 

 

Lai viss ko vēlies - PIEPILDĀS. 
Lai viss ko dari - IZDODĀS, 

Lai viss ko gribi ir 

SASNIEDZAMS. 

Bet nekad lai nav tā, ka nav 
NEKĀ! 

 

10 gadu jubilejā sveicam 

Raivo Mikušānu un  
Arni Adriānu Puķānu! 

 

 

 

Apsveicam  

Lieni Austrumu,  

Agiju Godļevsku,  
Lauru Korņejevu,  

Niku Butānu un Jāni Gremzi 
ar autovadītāja apliecības 

iegūšanu! 
 

 

 

Tiek uzsākta autaoapmācības 
programma Zasas vidusskolā. 

Nodarbības: 
14, 19.,26, 28.novembris 

3.,5.,10.,11.,12.,17.,18. 

decembris 

14.11. plkst. 16.30 pirmā 
tikšanās, informācija par mācību 
norisi, līgumu slēgšana. Ierašanās 

kopā ar vecākiem! 
Pirmā nodarbība notiks  

no 17.00-21.05 

 

 

 

 

 
VISIEM LASĪTĀJIEM  

NOVĒLAM 

 

izbaudīt dabas burvību vēl 
atlikušajās rudenīgajās 

dienās!  
 

 

 
 

 
Nākamais avīzes numurs iznāks novembrī 

 
Mūsu avīzi var lasīt arī sociālajos tīklos: 

http://facebook.com/ZasasVidusskola/ 
https://www.facebook.com/baltaiscels/   

un Jēkabpils novada mājas lapā 
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/  

 

 

8.oktobrī 
79 gadu pastāvēšanas 
gadadienu atzīmēja  

mūsu lielās baltās skolas ēka. 
 

Novēlam daudz baltu dieniņu 
mūsu skolai  

vidusskolas statusā  
un tās iemītniekiem 

nepieciešamību,  
vēlmi un iespēju  

lepoties ar savu skolu! 

12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiet gaidīti skolas vecāku kopsapulcē  

1.novembrī plkst. 16.00 

Kā mācīt savu bērnu mācīties? Kā motivēt? Kā palīdzēt savam 
bērnam?  Kā sadarboties ar skolu u.c. institūcijām, lai sekmētu 

sava bērna izaugsmi? Lektore Jēkabpils Iekļaujošā 
centra speciālā pedagoģe Inita Kolkovska.  

 Tikšanās ar skolas vadību, klašu audzinātājiem un 
priekšmetu skolotājiem, individuālas sarunas.  

Pēc sapulces būs iespēja saņemt humāno palīdzību- apavus, 

apģērbu.  
Uz tikšanos! 

 

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

