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2018. gada decembris – 2019. gada janvāris 
Iznāk kopš 1999. gada februāra  

    Zasas vidusskolas avīze Nr.1 (73) 

 

Šajā numurā: 
* Mācību sasniegumi,  

novada stipendiāti I semestrī  
* Piedalīšanās olimpiādēs, 

konkursos  
* Ziemassvētku pasākumi 

* Sniega diena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Pirmsskolas jaunumi 
*Karjeras aktualitātes   

* Sporta ziņas 
* Izrādes 

* Intervijas 
* Apsveikumi 

 
 

1. 

    Skolēnu mācību darba rezultāti 1.semestrī 

 
   Pirmajā semestrī Zasas vidusskolas skolēni ir čakli 
mācījušies un sasnieguši labus rezultātus:         
    Vidējā atzīme 1.semestrī augstāka par 7 ballēm bija 
16 skolēniem 2.-4.klasē: Kārlim Lācītim (9.50), Raivo 
Mikušānam (8.60), Sanitai Gabranovai (8.50), Sindijai 
Minalto (8.20), Mārcim Gabranovam (8.20), Mārtiņam 
Geižānam (8.0), Evelīnai Ruško (8.0), Endijai 
Aleksejevai (7.70), Kristapam Geižānam (7.67), Paulai 
Vībānei (7.50), Reinim Kokinam (7.50), Guntaram 
Gremzem (7.20), Danielam Austrumam (7.10), Diānai 
Klaudijai Vanagai (7.0), Solveigai Smilkškalnei (7.0), 
Nikolajam Molotovskim (7.0).  
 

 
     
     5.-6.klasēs vidējo atzīmi virs 7 ballēm ir ieguvuši:  
Mārcis Gaštols (8.91), Markuss Brutāns (8.64), Egija 
Martinova (8.36), Aiva Kokina (7.91), Leons Nikolajevs 
(7.36), Estere Saviča (7.27), Līva Nagle (7.21).   
    7.-12.klašu grupā vidējo atzīmi gadā 7 – 7.49 balles 
ieguvuši: Marta Demkova (7.44), Laura Korņejeva 
(7.36), Katrīna Ģeidāne (7.31), Līga Tumša (7.31), 
Agija Godļevska (7.27), Santa Rugaine (7.25), Sanija 
Geižāne (7.20), Elīna Girone (7.19), Karolina 
Kuzmenko (7.07) un Jānis Rancāns (7.07).   
    Arī šajā semestrī turpinās iespēja saņemt Jēkabpils 
novada pašvaldības maksātās stipendijas novada 
skolu 7.-12.klašu skolēniem, kuru vidējā atzīme 
semestra noslēgumā ir virs 7.5 ballēm (20 € apmērā); 
ja vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk, tad stipendijas 
apmērs ir 25 €, bet, ja vidējā atzīme ir augstāka par 
8.5 ballēm, tad skolēns semestra beigās var saņemt 
30 € stipendiju. Jēkabpils novada pašvaldības 
stipendiju par 1.semestrī uzrādītajiem mācību 
sasniegumiem virs 7.5 ballēm 7.-12.klašu grupā 
ieguvuši 13 skolēni:  
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 Skolēna  
vārds, uzvārds 

Klase Vidējā 
atzīme 

Baiba Briede 9.  9.06 

Dana Krjaukle 9. 8.75 

Ilgona Pudža  8. 8.44 

Megija Krjaukle 7. 8.13 

Kitija Paula Minkeviča 10. 8.13 

Diāna Dadeika 11. 8.07 

Raitis Daudzvārds 7. 8.00 

Iveta Korņejeva 11. 7.93 

Dita Soldatova 10. 7.88 

Niks Daniels Balodis 7. 7.80 

Inese Korņejeva 11. 7.80 

Liene Austruma 12. 7.55 

Samanta Makovecka 12. 7.55 

    
    Augstākā izaugsmes dinamika 5.-12.klasēs ir Diānai Dadeikai 
(+1.47), Gitai Barovskai (+1.21), Mārcim Gaštolam (+1.11), Kitijai 
Paulai Minkevičai (+0.82), Aivai Kokinai (+0.81), Emanuēlam 
Ločmelim (+0.75), Katrinai Frančeskai Poikānei (+0.66), Ilgonai 
Pudžai (+0.64), Egijai Martinovai (+0.63), Ditai Soldatovai 
(+0.57), Elīnai Gironei (+0.52), Jānim Upeniekam (+0.52). Visiem 
skolēniem, kas  noslēguši mācību gadu ar vidējo atzīmi virs 7 
ballēm un uzrādījuši pozitīvu izaugsmes dinamiku, tika pasniegti 
skolas Atzinības raksti. Prieks, ka skolēni ir veiksmīgi pildījuši 
savu galveno pienākumu skolā – mācīties –, paši sev gūstot tik 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas!   
                      Foto no skolas arhīva 
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Redaktora sleja 
 

 
 
   Šajā laika posmā no decembra līdz janvāra 
beigām ir bijuši daudz un dažādi pasākumi – 
ekskursijas, olimpiādes, sadraudzības vakari, 
karjeras pasākumi un galvenais - Ziemassvētku 
pasākums, kurā gāja ļoti interesanti. 
   Mums ir jāplāno savs laiks, jo ir palikuši tikai 4 
mēneši līdz mācību gada beigām, bet devītajai un 
divpadsmitajai klasei ir nopietni jāpievēršas 
mācībām, jo sekmīgi jānokārto eksāmeni, lai ar 
prieku varētu svinēt savu 9. un 12. klases 
izlaidumu.  
   Novēlu Tev, lasītāj, prieku, laimi un veiksmi šajā, 
2019. gadā! 
                                          Redaktore Baiba Briede 
 

Piedalīšanās olimpiādēs un konkursos 
 

Jaunais gads ir aizsācies ar mācību priekšmetu 
olimpiādēm dažos mācību priekšmetos.  
 Dažādu apstākļu sakritības dēļ 9.klases skolnieces 

Baiba Briede un Dana Krjaukle nepiedalījās 
starpnovadu vēstures olimpiādes 2.kārtā 9. un 
12.klasēm 11.janvārī, lai gan 1.kārtā bija ieguvušas 
labus rezultātus.   

 26.janvārī, izturējis atlases 1.kārtu tiešsaistē un 
ieguvis maksimāli iespējamos 30 punktus, 7.klases 
skolnieks Raitis Daudzvārds piedalījās Atklātās 
angļu valodas olimpiādes 2.kārtā Rīgas Valsts vācu 
ģimnāzijā. Rezultātus gaidām.  

 29.janvārī 7.klases skolnieks Raitis Daudzvārds, 
8.klases skolniece Marta Demkova un 9.klases 
skolniece Aiga Zvaniņa piedalījās starpnovadu 
angļu valodas olimpiādā 8.-9.klasēm Jēkabpilī. 
Apsveicam Martu ar iegūto 2.vietu un Raiti ar iegūto 
Atzinību!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurss „Mana zeme skaistā” 
    Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme 
skaistā” ir viena no pasākumu cikla “Latvijas valsts 
simtgade” aktivitātēm, kuras laikā skolēni tika aicināti 
radoši izpausties, veidojot fotogrāfijas par Latviju. 
    Sākot ar 2018. gada 10. janvāri, projekta ietvaros, 
119 novadu skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei tika 
aicināti piedalīties konkursā, caur fotogrāfijām paužot 
savu redzējumu par tēmu “Mana zeme skaistā”. 
    No mūsu skolas piedalījās trīs skolnieces – Ieva 
Vorobjova no 2. klases - 1.vieta, nu jau skolas 
absolvente Airisa Ģeidāne – 2. vieta, Baiba Briede no 
9. Klases - 3. vieta. Visām mums bija skaistas 
fotogrāfijas ar Latvijas dabu – Zasas gulbji, krāšņs 
saulriets un zelta rudens. Mūsu fotogrāfijas tika 
izveidotas kā fotogleznas, kuras tagad atrodas skolā - 
mūsu klasēs: 2.klasē, ķīmijas un fizikas kabinetos. 
    Lai piedalītos šajā konkursā vajadzēja tikai nedaudz 
izdarīt – nofotografēt savu Latviju, nelielu daļu no 
pasaules skaistuma un aizsūtīt to. Cilvēki balsoja par 
bildēm un pirmās trīs bildes katrā skolā tika izveidotas, 
kā lielisks dekors, kas papildina klasi.  
    Nebaidieties, atliciniet laiku konkursiem, dažādiem 
pasākumiem, jo tas mūsu dzīvi padara jauku un 
interesantu!  
  Baiba Briede, foto no skolas arhīva 

 
 

Zasas vidusskolas skolniece – izstādes  
„Latvijai 100” skatītāju simpātijas balvas ieguvēja 

 
   Jēkabpils, Salas, Krustpils, Aknīstes un Viesītes 
novadu un Jēkabpils pilsētas skolu audzēkņu mākslas 
darbu izstādē „Latvijai 100” skatītāju simpātijas balvu 
ieguvusi 6.klases skolniece Egija Martinova!  
             Skolas arhīva foto 

 
2. 

Sveiks, lasītāj! 
   Vai tu arī pamanīji, ka ir 
2019. gada janvāra 
beigas, gandrīz jau 
februāra sākums. Viens 
mēnesis no 12, ko mēs 
lietderīgi pavadījām, ir jau 
aiz muguras. Laiks ātri 
skrien, un labāk padomā, 
ko tu vari izdarīt jau 
šodien, lai neiekavētu 
pārējos darbus. 
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3. 

Zasas vidusskolas/Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles audzēkņi – radošo konkursu laureāti 
 

Konkurss „Ko stāsta tautastērps” 
    Zasas vidusskolas 4.klases skolēni un Mākslas skolas 5. klases audzēkņi Mārcis Gabranovs un Sindija 
Minalto, skolotājas Andas Svarānes mudināti un atbalstīti, piedalījās un guva ļoti labus panākumus Latvijas 
Nacionālā kultūras centra organizētajā konkursā „Ko stāsta tautastērps” mākslas skolu audzēkņiem, kura 
mērķis bija veicināt bērnos un arī viņu ģimenēs sava novada, savas ģimenes vēstures stāstu apzināšanu un 
celšanu saulītē. 
    Mārča Gabranova darbs ar nosaukumu „Griķupeļu dārgumi” vēsta viņa vecmāmiņas Ainas Gabranovas 
(dz. Griķupele) tautisko brunču likteņstāstu. Šo stāstu viņam izstāstīja tante Dzintra Vanaga. 1949. gada 25. 
martā, naktī pirms izvešanas, Mārča vecmāmiņa klētī aiz spāres paslēpa savu dārgumu – no mātes brunčiem 
pašūtos tautiskos brunčus. Brunči bija austi ar ziedainām svītrām, un to auduma raksts sakārtots jostām 
līdzīgās svītrās. Krāsas: sarkans, zaļš, dzeltens, rozā un spoži melns. Tautas tērpa brunči viņai bija pāršūti no 
agrākajiem mammas brunčiem, un tie viņai bija kopš 12 gadu vecuma, tāpēc bija kļuvuši ļoti dārgi, un viņa 
negribēja, lai tie tiek iznīcināti. Mājā tos slēpt nevarēja, jo tur nemaz nevarēja tikt iekšā, bet klētiņa bija vaļā, 
un tur viņa tos slepus nolika. Viņa nemaz nezināja, vai vispār vairs atgriezīsies mājās un tos kādreiz atradīs. 
Vecmammas tēvs noņēma no masta Latvijas karogu, kas tur visu laiku bija atradies, un arī to paslēpa, bet ne-
viens nezina, kur, un tas nav atrasts. Ģimene savās mājās atgriezās pēc turpat desmit smagiem izsūtījuma 
gadiem, bet tur jau dzīvoja sveši cilvēki, savukārt agrākajiem īpašniekiem tika ierādīta tikai viena 
istabiņa. Aina bažīgi gāja uz klēti, nezinādama, vai vairs atradīs savus paslēptos brunčus, un jutās tik 
atvieglota un priecīga, ka brunči vēl joprojām bija aiz spāres, kur viņa tos bija iebāzusi pirms deviņiem gariem 
gadiem! Es domāju, ka viņa raudāja no prieka un spieda brunčus sev klāt, nespēdama noticēt, ka patiešām 
tur tos rokās un ir atguvusi pēc tik daudziem gadiem. Vismaz es pats noteikti justos tik saviļņots! – stāsta 
Mārcis. Uzzinājis šo savas dzimtas stāstu, Mārcis nolēmis uztaisīt šim konkursam darbu – stāstu 
bluķīti. Viņam patīk klausīties stāstus, kas parasti notiek mājās, pie plīts, kur uz ķeblīša sēdēja vecmamma un 
tagad sēž tētis un kurina plīti. Viņš izdomājis, ka, sēžot uz šāda bluķīša, ir ērtāk gan stāstītājam stāstīt, gan 
klausītājam klausīties. Mārcis uz paša gatavotā bluķīša uzgleznoja vecmammas brunču motīvu ar saulītēm, 
sakot, lai tas vienmēr būtu līdzās kā iedvesmotājs un sildītājs. Viņš saka, ka tāds bluķītis varētu būt lieta, ko 
viņš varētu nodot tālāk saviem bērniem un mazbērniem. Viņam arī ir padomā uztaisīt dažus mazākus, lai būtu 
kur apsēsties visiem ģimenes klausītājiem. Arī viņš, dejojot tautas dejas, ir vilcis tautas tērpu, taču tas nav tik 
sens un vēsturisks, tas ir šūts mūsdienās, un tāpēc viņš tik ļoti neizjūt tā vērtību. Taču viņš izjūt cieņu pret 
savas vecmammas tautastērpa brunčiem, jo tā nav tikai lieta, tiem līdzi ir nācis arī valkātājas dzīvesstāsts un 
latviešu tautai svarīgi vēsturiski notikumi. 
   Kā papildus šim apgleznotajam koka bluķītim tapusi arī videofilma „Griķupeļu dārgumi”. Mārcim bluķīša 
gatavošanā palīdzēja skolotāja Anda Svarāne, stāstu izstāstīja Dzintra Vanaga (dz. Gabranova), to pierakstīja 
un filmas scenāriju veidoja pats Mārcis, bet filmas videooperators bija Kaspars Sēlis.  

   
   
   Savukārt Sindija Minalto konkursā piedalījās ar aprakstu un darbu „„Aizupiešu” Martas tautastērpa stāsts”. 
Viņa pierakstīja Jura Putna, Martas māsas Annas mazdēla, stāstījumu. Marta Aizupiete dzimusi 1907. gada 
30. augustā Zasas pagasta „Aizupiešu” mājās. Martai jau kopš meitenes gadiem tikuši ierādīti rokdarbi. Kad 
meitene sasniegusi precību gadus, viņai jau pūrā bijis pašas darināts tautastērps. Marta čakli kopusi puķu 
dobes, aprūpējusi lopiņus un gaidījusi savu iecerēto. Gājis laiks, viens otrs precinieks Martai parādījies, taču 
ne īstais. Tā nemanot „Aizupiešu” saimniecei jau saskrējuši 50 gadi. Beidzot arī īstais cilvēks – Jānis nācis 
palīgā saimniekot, un Marta kāzas nosvinējusi jau krāšņu 50 gadu vecumā. Kāzu dienā Martai mugurā bijis 
jau sen darinātais tautastērps.Pagājuši vēl vairāki gadi, un Martas māsas dēls Juris ar savu ģimeni nolēmuši 
pārcelties uz „Aizupiešiem”, lai krustmātei vecumdienās palīdzētu. Kādu dienu Marta visus mājiniekus 
pasaukusi pie sava skapja, pavērusi durvis un teikusi: „Te, plauktā, stāv salocīts mans tautastērps. Kad biju 
jauna, pati krāsoju dzijas, audu, izšuvu. Tas man bija mugurā arī kāzu dienā. Tagad es to nododu jūsu 
ziņā.” Tā „Aizupiešos” glabājas kokgriezumiem rotāts Martas skapis ar tautastērpu. Kopš tiem laikiem, kad 
mazā Martiņa sāka darināt savu goda tērpu, ir pagājuši jau simts gadi. Šis tērps mūsu mājās nav tikai lieta,bet 
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svētums  un  lepnums  par  mūsu  senčiem,  –  Sindijai  stāsta  Juris  Putnis,  kurš  patlaban  ir  Zasas  pagasta  komunālās
saimniecības pārzinis. 
    Sindija  sava darba aprakstā secina, ka, lai arī „Aizupiešu” mājas atrodas Zasas pagastā, Sēlijā, tomēr aprakstītais
tautastērps vairāk raksturīgs Zemgalei, bet no pārējo novadu brunčiem šie atšķiras ar svītrām, kas mijas ar rakstu joslām
(līklocis un krustiņš). Auduma raksts sakārtots jostām līdzīgās svītrās. Krāsas: gaiši brūns, tumši brūns, vēsi zaļš, violets,
dzeltens un balts. Konkursam viņa gatavoja keramikas krūzes, trauku komplektu «Marta», kas rotāts ar Martas Aizupietes
pirms simts gadiem darinātā tautiskā krekla izšuvumu motīviem. Sindija apgalvo, ka viņai tie iepatikās, un no skolotājas
viņa uzzinājusi, ka šādus izšuvumus dēvē par „baltajiem darbiem”. Mākslas skola saudzēkņi skolā daudz strādā ar balto
mālu. Viņa nolēmusi, ka uztaisīs savus «baltos darbus» no māla. Viņa izveidoja krūzītes formu, tajā iespieda rakstiņu, ko
redzēja uz krekla.  Kad ar ģimeni no šīm krūzītēm vakarā dzers tēju,  viņi  vienmēr atcerēsies Martu Aizupieti  un viņas
tautastērpu. Sindija ir apņēmusies izgatavot pati savu tautastērpu, tā, kā to kādreiz darīja Marta. 
    Skolotāja Anda Svarāne atzīst: „Patiesi liels gandarījums gan par paveikto, gan par labo rezultātu konkursā! Protams,
skolotājam ir jābūt tam, kurš ieinteresē un balsta bērnus tik nopietnā darbā. Turklāt skolotājs uz šo lietu spēj paskatīties no
malas. Reizēm ir tā, ka paši šādu dzimtas lietu glabātāji pat neiedomājas, kādu nemateriālu vērtību nes tas aiz spāres
noslēptais bruncītis vai senais tautastērps. Bet tieši šis stāsts ir tā milzu pievienotā vērtība, ko varam atrast un celt saulītē.
Mūsu filiāles audzēkņi ir šā konkursa laureāti,  un nupat – 6. decembrī, mēs visi trīs kopā bijām Tartu, igauņu vēstures
muzejā, kur kaimiņu tautas vēstures stāsts apkopots ekspozīcijā, kas vēsta par seniem laikiem līdz pat mūsdienām. Eks-
kursija uz Tartu muzeju bija pirmā mūsu balva, ko saņēmām par labajiem rezultātiem konkursā, bet vēl drīzumā (pieļauju,
ka tas varētu notikt nākamā gada sākumā) desmit labāko autoru jaunrades darbi tiks izlikti izstādē Rīgā.”
       Rakstā izmantoti fragmenti no audzēkņu darbiem; 

Kaspara Sēļa, Andas Svarānes, BD un skolas arhīva foto 

     

Konkurss „XII Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference 
„Trejdegsnis”/ „Triple Sun””

     Zasas vidusskolas 4. un 5.klases skolēni, kuri mācās Jēkabpils Mākslas skolas 5.klasē Raivo Mikušāns,
Mārcis Gaštols un Markuss Brutāns, skolotājas Andas Svarānes mudināti un atbalstīti, piedalījās starptautiskā
bērnu un jauniešu konkursā „Trejdegsnis”/ „Triple Sun”, ko organizēja biedrība „Trejdegsnis” un Rīgas Natālijas
Draudziņas  vidusskolas  Mākslas  studija  "Raibulis”  sadarbībā  ar  UNESCO  Latvijas  Nacionālo  komisiju.
Konkursa tēma bija „Darba vara lielu dara” ar atgādinājumu, ka mums nebūtu Latvijas 100 gadu jubilejas bez
tautas 100 gadu un vēl daudzu gadsimtu un gadu tūkstošu darba ieguldījuma, tāpēc dalībnieki tika aicināti
savos radošajos darbos attēlot savas zemes iecienītākās darba jomas un darītājus pagātnē un šodien, iekļaujot
arī savas pārdomas par to, vai katrs labi iecerēts darbs nes svētību dabai, kultūrvidei un cilvēkiem. 
    Raivo Mikušāns konkursa ietvaros izveidoja keramikas skulptūru „Skursteņslauķis”. Savā darba aprakstā
viņš raksta: „Senajām Zasas dzirnavām ir milzīgs skurstenis. Tas ir tik augsts, ka tā galā stārķis ir uzbūvējis sev
ligzdu. Kad Dzirnupītē nepietika ūdens dzirnavu rata griešanai,  tika kurināts tvaika katls.  Tajos laikos,  kad
dzirnavās vēl mala miltus un tika kurināts tvaika katls, tajās vismaz reizi gadā iegriezās arī skursteņslauķis. Tad
viņš rāpās augšā skurstenī  un pārbaudīja,  cik  tas tīrs,  un,  ja  vajadzēja,  laida lejā  savu birsti.  Dažbrīd  uz
baltajiem miltiem uzbira melni kvēpi. Tam nu gan vajadzēja būt stipram un drosmīgam vīram, kas varēja iztīrīt
tik garu un augstu skursteni!”
    Mārcis Gaštols konkursam izveidoja keramikas skulptūru „Daugavas pārcēlājs”. Savā darba aprakstā viņš
raksta: „Gar mūsu Jēkabpils novada robežu tek Daugava. Jau no senseniem laikiem  tur strādājuši   Daugavas
pārcēlāji. No Dignājas uz Līvāniem un atpakaļ, cilvēki gribējuši tikt, lai tirgotos un iepirktos, apciemotu savus
radus. Nekā citādi jau netiksi pāri Daugavai – jāprasa pārcēlājs. Ar laivām cilvēkus cēla pāri Daugavai līdz
laikam, kad uzbūvēja trošu plosta pārceltuvi. Pārcēlāji bijuši ļoti stipri un dzīvespriecīgi vīri, cēluši gan lielā vējā,
gan naktī un lietū. Darbs bijis ļoti smags, bet viņi to darījuši dziedādami.” 

 

4.
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    Markuss Brutāns konkursa ietvaros izveidojis keramikas skulptūru „Zasas dzirnavnieks”. Savā darba aprakstā
viņš raksta: „Es dzīvoju Jēkabpils novada Zasas pagastā. Zasā uz Dzirnupītes jau no 1887. gada stāv senas
ūdensdzirnavas. No tuviem un tāliem ciemiem uz Zasu braukuši malt miltus. Vecākie zasieši stāsta, ka pēdējo
dzirnavnieku saukuši par Priekuli, viņš nēsājis lielu priekšautu un koka tupeles. Man šķiet, ka šis amats bijis ļoti
godājams, jo nepieciešams visiem ļaudīm. No Zasas dzirnavām visi braukuši mājās priecīgi un pilniem miltu
maisiem. Bez miltiem nav maizes, bez maizes nav darba, bez darba nav laimes.”
    Visi trīs konkursa dalībnieki kļuvuši par konkursa finālistiem, un viņu darbi jau no 5.janvāra ir skatāmi izstādē
Rīgas  Rātsnamā,  bet  30.janvārī  audzēkņi  kopā  ar  skolotāju  Andu  dodas  uz  Rīgu,  lai  piedalītos  svinīgajā
konkursa laureātu apbalvošanā. 
    Abu konkursu dalībnieki saka paldies skolotājai Andai par atbalstu un uzmundrināšanu un skolotājai Sarmītei
Upeniecei par palīdzību savas dzimtas, pagasta un novada vēstures apzināšanā un skolas muzeja eksponātu
izmantošanā! 

              Rakstā izmantoti audzēkņu darbu fragmenti, sk. Andas Svarānes un Kaspara Sēļa foto
 

Skolas skatuves runas konkurss 

    Kā jau katru gadu, janvāra beigas mūsu skolā ir skatuves runas laiks, kad konkursi norisinās gan klasēs, kur dzejoļus
gatavo visi  klašu skolēni,  gan arī  skolas mērogā, uz ko tiek izvirzīti  labākie runātāji  un katras klases. Šis mācību gads
norisinās Latvijas 100-gades zīmē, tāpēc arī šī gada skatuves runas konkursa galvenā tēma bija patriotisms un savas zemes
mīlestība, kas var izpausties tik daudzos veidos. 
    25.janvāra rītā visi skatuves runas atbalstītāji – gan runātāji, gan klausītāji – tika aicināti uz skolas zāli, lai piedalītos
Skatuves runas konkursa skolas kārtā, kurai bija pieteikušies 22 runātāji. Diemžēl slimības dēļ 3 skolēni nevarēja piedalīties
pasākumā.  Sanākušie dalībnieki izlozēja savus kārtas numuriņus, un konkurss varēja sākties! Runātājus vērtēja kompetenta
žūrija,  kuras  sastāvā  šogad  piedalījās  skolas  direktora  vietniece  ārpusstundu  darbā  skolotāja  Inese  Kalniškāne,  Zasas
kultūras nama un Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Laura Aišpure, Leimaņu kultūras nama vadītājs un režisors
Gints Audzītis un latviešu valodas un literatūras skolotāja Zinta Nagle. Deviņpadsmit konkursa dalībniekiem runājot savus
izvēlētos dzejoļus, laiks paskrēja nemanot, jo visi aizrautīgi klausījās. Skatītājiem bija uzdevums izvērtēt dzirdēto un izvēlēt
„skatītāju  simpātiju”.  Konkursā uzstājās Agnese Dzene, Justīne Geidāne un Zita Godļevska no 1.klases,  Mārcis Briedis,
Sanita  Gabranova,  Reinis Kokins,  Kārlis Lācītis,  Evelīna Skujiņa,  Paula Vībāne un Mareks Zālītis  no 2.klases (Solveiga
Smilškalne  savu izvēlēto dzejoli  norunāja  pēc atgriešanās no slimošanas),  Endija  Aleksejeva,  Mārcis  Gabranovs,  Raivo
Mikušāns un Sindija Minalto no 4.klases, Markuss Brutāns un Mārcis Gaštols no 5.klases, Raitis Daudzvārds no 7.klases,
Liene Austruma un Laura Korņejeva no 12.klases. Žūrija uzslavēja dalībnieku drosmi iznākt auditorijas priekšā un runāt, kā
arī atzīmēja to, ka visi dalībnieki izvēlējušies dzejoļus atbilstoši tēmai un savam vecumam un personībai,  kā arī labi tos
sagatavojuši.  Protams, kā jau katrā konkursā, arī šajā bija uzvarētāji, kuri tālāk tiks virzīti uz konkursa nākamo kārtu Jēkabpilī
26.februārī.  Apkopojot  konkursa  rezultātus,  pirmdienas  dežūrlīnijā  ar  Pateicībām  un  balvām  tika  sveikti  visi  konkursa
dalībnieki, bet uz nākamo kārtu tika izvirzīti Agnese, Sanita, Reinis, Evelīna, Solveiga, Paula, Endija, Mārcis (4.kl.), Raivo,
Raitis  un  Laura.   Skatītāju  simpātijas  balvu  ieguva Laura  Korņejeva  no  12.klases!  Paldies  skolotājiem,  kuri  sagatavoja
skolēnus konkursam, jo priekšā vēl prozas darba izvēle un apgūšana. 

                  Sk. Baiba Gabranova, skolas arhīva foto
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6. 

Ziemassvētku laiks Zasas vidusskolā 
    
   Ziemassvētku noskaņa Zasas vidusskolā vienmēr ir bijusi īpaša, un arī 2018.gada nogale nebija izņēmums. 
Ziemassvētku lampiņas dažadās krāsās un ornamentos izgaismoja skolas fasādi un logus, gaišs 
Ziemassvētku dekors sagaidīja visus skolā ienākošos vestibilā, lielajās kāpnēs rotājās lielas sniega pārslas, 
gaiteņos šur un tur bija aizķēries pa rūķa zābaciņam, visus Ziemassvētku apsveikumus varēja nosūtīt ar skolas 
Ziemassvētku pasta starpniecību, un arī klašu telpās valdīja Ziemassvētku noskaņa. Skolas noformējums 
Ziemassvētkiem tika atzinīgi novērtēts arī visa Jēkabpils novada mērogā.  
 

 
 

   Ziemassvētku pasākumi 21.decembrī norisinājās pa vecuma grupām. Pirmsskolas audzēkņi atzīmēja 
Ziemassvētkus savās grupiņās, gan rotājot savas telpas un eglīti, cepot piparkūkas, gan ejot ciemos cits pie 
cita un izrādot savu apgūto.  
 

 
 

                                                                                 Egija Martinova, foto no skolas arhīva 
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7. 

   Sākumskolas klašu grupas Ziemassvētku pasākumu šajā mācību gadā organizēja 4.klase, protams, piepalīdzot arī visu 
pārējo sākumskolas klašu bērniem un audzinātājām. Skolas zālē piektdienas rītā visus gaidīja Ziemassvētku pasaka, kurā 
piedalījās 1.klases „zaķēni”, 2.klases „sniegpārsliņas” un „sniegavīri”, 3.klases „rūķīši” un 4.klases „pelēni”. Pasākuma 
sākumā ieradās arī Ziemassvētku vecītis un skolas direktore, kuri sacīja paldies vairāku skolēnu ģimenēm par sadarbību 
ikdienā, pasākumos un svētkos!   Atzinības rakstus par labu mācību darbu saņēma visi pirmklasnieki, kā arī par sekmīgu 
mācību dabu un vidējām atzīmēm, kas augstākas par 7, saņēma daudzi 2.-4.klases skolēni.  
   Tad varēja sākties pati izrāde! Pelēni devās mežā meklēt Ziemassvētku eglīti.  Bet pelēnu eglītes meklējumus iztraucēja 
rūķi, kuri ļāvās jautrai dejai. Rūķi izrotāja eglīti mazajiem zaķēniem. Pa to laiku sāka snigt sniegs, un te daudz darba bija 
sniegpārsliņām. Ja jau ir sniegs, tad ļoti vajadzīgi bija arī sniegavīri, kuri kopā ar pārsliņām prata skaisti dziedāt. Pelēn i, 
atraduši mežā izrotāto eglīti, nopriecājās par to un nolēma nest to mājās. Atlēkušie zaķēni diemžēl vairs nevarēja atrast 
savu eglīti, tāpēc lūdza palīdzību rūķiem. Rūķi un pelēni vienojās, ka svētkus taču var svinēt visi kopā!  Izrādes noslēgumā 
skaņēja dziesma "Klusa nakts" un sākumskolas audzinātāju novēlējumi. Pēc tam visi izrādes dalībnieki fotografējās pie 
lielās skolas egles vai savas izrotātās eglītes un izbaudīja sniegu!  
   Ciemos pie sākumskolas bērniem bija ieradies Rūķis, kurš prata daudzas rotaļas. Bērniem vajadzēja „slēpot” un samest 
kastēs "niķus", kas īstenībā var būt ļoti aizraujoši! Pēc tam "niķi" bija jāizpurina no kastes! Balvā visiem gribētājiem tika 
sniegpārsliņas uz vaiga! Rotaļas tiešām patika visiem! 
   Kur tad Ziemassvētk bez dāvanām? Savu dāvanu maisu, braši noskaitījuši dzejoli, nodziedājuši dziesmu vai nodejojuši 
deju, saņēma visi bērni, kuri pēc tam vēl gribēja fotografēties kopā ar Rūķi un klašu audzinātājām.  
 
       Mārcis Gabranovs, skolas arhīva foto  
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8. 

  5.-12.klašu Ziemassvētku pasākums notika Zasas kultūras namā. Pasākumu 5.-12.klasei organizēja un vadīja 11.klases 
skolēni. Pasākumu ar muzikālu priekšnesumu ievadīja 5.-6.klases skolēni. Atzīnības rakstus par labiem sasniegumiem 
mācībās saņēma skolēni, kuru vidējā atzīme semestrī ir augstāka par 7.0. Tad varēja sākties īstais stāsts.  
   Izrādījās, ka 11-tie ir lidostā, lai dotos uz dažādām pasaules malām un noskaidrotu, kā tur atzīmē Ziemassvētkus. 
8.klases rūķi bija aizgādājuši dāvanas kādas ģimenes bērniem Somijā, un tam sekoja stāsts par Ziemassvētku svinēšanu 
šajā valstī. Kad mamma un tētis bija nolikuši savus bērnus gulēt, tas vēl nenozīmēja, ka viņi arī guļ! Viņi laidās kopīgā 
dejā ar ziemeļbriežiem! Savukārt 10.klase mūs aizveda ceļojumā uz Krieviju. Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšana 
Krievijā nav iedomājama bez Salatēva. Un tur, kur ir "Djed Moroz", tur noteikti būs arī "Sņeguročka", kura bija pietiekami 
spēcīga, lai nestu Salaveča dāvanu maisu! Salatēvs un Sniegbaltīte bija ļoti aktīvi, kustīgi un sportiski! Dejoja visi! Pa to 
laiku lidostā valdīja liela rosība, un dažiem bija priekšā ceļš uz Ķīnu: nez, vai tur vispār svin Ziemasssvētkus? Tas noteikti 
bija jānoskaidro! Ķīnas Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas tradīcijas palīdzēja noskaidrot 9.klase. Bija patiess 
prieks noraudzīties graciozajās dejās! Svētku kulminācijas mērķis, šķiet, bija nobiedēt visus ar Pūķa uznācienu, taču tas 
vairāk izskatījās smieklīgs nekā briesmīgs! Kad Ķīnā bija pabūts, ceļotāji nosprieda, ka derētu nokļūt arī pie arābiem. Tad 
sākās īstā māksla: ar savu spēlēšanu izvilināt čūskas no groza,  arābu vēderdejotāju uznāciens, kuras varēja lepoties ne 
tikai ar brīnišķīgiem tērpiem , bet arī ar burvīgām deju kustībām. Paldies par vizuālo baudījumu 7.klasei! Ja jau tik tālu bija 
aizbraukts, kāpēc gan nenoskaidrot, kā Ziemassvētkus sagaida Āfrikā? Izrādās, Āfrikā ir spēcīgi un kareivīgi vīrieši, kuri 
nebaidās stāties pretī mežonīgiem zvēriem . Dejošana savdabīgajā stilā izskatījās tik gracioza, - tā prot tikai divpadsmitie! 
Ceļotāji nosprieda, ka varbūt jāparaugās pāri okeānam uz Dienvidamerikas pusi? 5.klase zināja un prata parādīt, ka 
Bnrazīlijā iet jautri! Brazījijas karnevāli nav iedomājami bez krāšniem tērpiem un izciliem akrobātiskiem  trikiem. Un, 
protams, bez futbola! Beigu beigās bijām atgriezušies Latvijā, un 6.klases ģimenīte rotāja savu Ziemassvētku eglīti, kura 
gan izrādījās mazliet "kaprīza". Mājās ieradās zīlniece, kurai tūlīt pat bija daudz darba: meitas gribēja zināt visu par 
nākotnes precībām un preciniekiem! Savs vārds par ticējumiem un mūsdienu jaunatni bija sakāms arī "vectētiņam".  Un 
vēl mājās ieradās "čigāni" savās maskās, līdzi vilkdami bluķi.  Pasākumu noslēdza visu kopīgi dziedātā dziesma “Zvani un 
sveces”. Pašās beigās vēl pie mums ieradās Ziemassvētku vecītis ar skrejriteni, un viņam bija daudz kas stāstāms par 
savu garo ceļu šurp. Protams, ka zem egles gaidīja dāvanas, kuras vajadzēja nopelnīt! 

     Kitija Paula Minkeviča, Dita Soldatova, skolas arhīva foto 
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Ir  noslēdzies  1.mācību  semestris  skolā,  kas  nesis  sev  līdzi  gan  veiksmes,  gan  pa  kādai  neveiksmei,  bet
neapšaubāmi raisījis mūsos emocijas. Mācību semestri noslēdzot, BC visu klašu skolēniem jautāja: 

1. Ar kādiem sasniegumiem un veiksmīgi padarītiem darbiem Jūs varat lepoties 1.semestrī?
2. Kādi ir Jūsu plāni, mērķi nākamajam semestrim?
3. Ko Jūs novēlētu visiem skolēniem un skolotājiem, Ziemassvētkus un Jauno gadu sagaidot?

1.klase:
1. Mēs varam lepoties ar to, ka labi mācāmies; esam apguvuši peldētprasmi; esam piedalījušies visos pasākumos „Latvijai
– 100”; esam piedalījušies skolas pasākumos (Ziedu dekors, Olimpiskā diena, Sporta diena, Ziemassvētku koncerts).
2. Mūsu mērķi nākamajam semestrim ir censties visu darīt glīti un rūpīgi un sekmīgi pabeigt 1.klasi!
3. Skolēniem novēlam dāvanas un daudz konfekšu! Skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem: priecīgus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā – veiksmi, veselību, dzīvesprieku!
2.klase: 
1. Sanita piedalījās „Zelta Sietiņā”. Ieva ieguva 1.vietu fotokonkursā „Mana zeme skaistā”. Paula, Laura, Mārcis un Ieva
piedalījās krosā. Visi kopā organizējām klases pasākumu ar vecākiem un nakšņošanu skolā. Tikāmies 9 nodarbībās par
drošību ar Džimbu.
2.  Brauksim 8.janvārī  uz vieglatlētikas festivālu.  Gribam ekskursijā aizbraukt uz kādu senu pili.  Uzlabosim sekmes un
spodrināsim uzvedību.
3. Šogad Ziemassvētkos esam sniegpārslas un sniegavīri, tāpēc novēlam svētkos apsnigt. Apsnigt ar prieku, laimi, mieru
un saticību! Un uzceltsniegavīru kopā ar mīļajiem! 
3.klase: 
1.  Lepojamies  ar  labām atzīmēm,  noorganizēto  Ķirbju  balles pasākumu,  ar  ekskursiju  uz Avārijas  brigādes  parku,  ar
piedalīšanos sporta sacensībās, ar 100-gades skrējienu un koncertu. Lepojamies ar Ziemassvētku pasākumu. Par jauniem
klasesbiedriem. Patīk, ka mēs visa klase dejojam. 
2. Nesteigties, vairāk laika pavadīt brīvā dabā, mazāk lietot telefonus un datorus. Vairāk lasīt grāmatas. Kļūt gudrākiem,
drosmīgākiem, izpalīdzīgākiem, labsirdīgākiem. Piedalīties skolas rīkotajos pasākumos un citos radošos konkursos. 
3. Novēlam saņemt daudz dāvanu, labas atzīmes, lai vairāk ir labo darbu! Lai viss iecerētais iepildās, lai stipra veselība,
mīļa sirds! Laimīgu Jauno gadu!
4.klase:
1. Trīs no klases skolēniem guva izcilus panākumus mākslas ievrzes konkursos: Sindija un Mārcis kļuva par laureātiem
Nacionālā kultūras centra organizētajā konkursā „Ko stāsta tautas tērps” un balvā ieguva ekskursiju uz Tartu. Raivo kļuva
par biedrības „Trejdegsnis”, Natālijas Draudziņas vidusskolas Mākslas studijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
organizētā starptautiskā bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa laureātu.  No skolas pasākumiem skolēniem visvairāk
patika Zinātniskā teātra nodarbība.  
2. Vēlamies visi iegūt velosipēdistu tiesības un ļoti ceram, ka arī mūsu klasei būs iespēja apgūt peldētprasmi!
3. Veiksmīgu visiem Jauno gadu!
5.klase: 
1. Lepojamies ar sportu! Bijām sacensībās. Lepojamies ar klases vidējo atzīmi!
2. Mūsu mērķis ir: visa klase – labinieki!
3. Novēlam cienīt sevi un 5.klasi!
6.klase:
1. Varam lepoties ar labākām atzīmēm nekā iepriekšējā mācību gadā. 
2. Mērķis ir lai nākošajā semestrī būtu vēl labākas atzīmes.
3. Novēlam, lai visi nosvinētu svētkus ar ģimeni tā, lai ir labi un priecīgi! Lai balti un skaisti Ziemassvētki!
7.klase: 
1. Pirmajā semestrī mēs varam lepoties ar to, ka noslēdzās akcija „Sodien laukos” un mēs ieguvām balvā 100 EUR, kurus
gada  nogalē  izmantojām  un  bijām  uz  fantastisku  hokeja  spēli.  Lepojamies  ar  saviem  sešiem  labiniekiem  un  trīs
stipendiātiem. 
2. Nākošajā semestrī gribētos, lai būtu visi seši stipendiāti un nebūtu neviena nesekmīgā.
3. Visiem novēlam: IEKLAUSIES (bez iejaukšanās), RUNĀ (neaizvainojot), DOD (bez sīkstuma), LŪDZIES (bez apstājas),
ATBILDI  (bez  strīdēšanās),  DALIES  (neskopojoties),  IZBAUDI  (bez  neapmierinātības),  UZTICIES  (bez  šaubīšanās),
PIEDOD (bez sodīšanas), APSOLI (neaizmirsti apsolīto)!  
8.klase: 
1. Varam lepoties ar Lāčplēša dienas organizēšanu un sportošanu.
2. Mūsu mērķis ir uzlabot sekmes.
3. Novēlam, lai piepildās kvēlākie sapņi!
9.klase:
1. Lepojamies ar aizvadīto Mārtiņdienas pasākumu, kuram bijām organizatori!
2. Mūsu mērķis ir sekmīgi nolikt eksāmenus.
3. Novēlam sekmīgu un veiksmīgi pavadītu jauno gadu – 2.semestri! Skolotājiem – pacietību!
10.klase: 
1. Lai gan mēs esam vismazākā klase skolā, mēs aktīvi piedalāmies visos skolas organizētajos pasākumos un uzsākām
mācības autoskolā.
2. Mērķis ir pabeigt autoskolu ar labiem rezultātiem, sarīkot Valentīndienas pasākumu un piedalīties Ēnu dienās.
3. Novēlam, lai Jūsu laime beidzas tikai tad, kad uz pasaules pazudīs visi vārdi, visas valstis, viss dzīvais, tas nozīmē –
nekad!

9.
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11.klase:
1. Sagatavojām un novadījās iesvētību un Ziemassvētku pasākumu, esam apguvuši autovadīšanas teoriju un
daļa jau ir nokārtojuši skolas teorijas eksāmenu.
2. Iegūt autovadītāja apliecību, pabeigt 11.klasi. Būt radošākiem un aktīvākiem skolas pasākumos. Mazāk kavēt
skolu.
3. Būt aktīviem un radošiem! Pieņemt katru izaicinājumu, ko piedāvā šis gads, un smaidīt!
12.klase: 
1. Lepojamies ar to, ka novadījām Skolotāju dienu. Vēl ar pirmo skolas dienu, kad rādījām „Buratino” izrādi. Un
mums atkal bija 1.vieta Lāčplēša dienā!
2. Galvenais mērķis – NOLIKT EKSĀMENUS! Nospēlēt labi Žetonu vakaru un vispār pabeigt skolu.
3. Novēlam, lai piepildās visas kvēlākās vēlēšanās, lai skolēni saņemas mācībās un skolotāji vairāk smaida!  
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
                            Atbildes uz intervijas jautājumiem apkopoja sk. Baiba Gabranova

Sporta ziņas
Basketbols meitenēm

   5.decembrī uz basketbola sacensībām Ābeļos devās 2002.-2004.gadā dzimušās meitenes: Marta Demkova,
Elīna Girone, Katrīna Ģeidāne, Ilgona Pudža, Sanda Rugaine, Santa Rugaine no 8.klases un Baiba Briede no
9.klases. Paldies meitenēm par piedalīšanos!

Florbols zēniem
22.janvārī uz florbola sacensībām Salas vidusskolā devās 2002.-2005.gadā dzimušie zēni: Alvis Aizupietis, Santis
Griķupelis, Dāvis Simkovičs, Edijs Simkovičs no 9.klases, Alens Niks Ļapustins, Mārcis Gremze un Mārcis Putnis
no 8.klases un Egīls Austrums un Niks Daniels Balodis no 7.klases. mūsu skolas puišu komanda ieguva 2.vietu
un kausu. Malači!

Volejbols zēniem
23.janvārī uz volejbola sacensībām Ābeļu pamatskolā devās 2000.-2002.gadā dzimušie zēni: Ansis Amols, Niks
Butāns, Jānis Gremze, Dagnis Mucenieks, Ginters Zavadskis no 12.klases, Raivis Aišpurs un Dāvis Štālbergs no
11.klases, Valērijs Puhaļskis no 10.klases un Alens Niks Ļapustins no 8.klases. mūsu skolas komanda ieguva
3.vietu un kausu. Malači!  

Sporta skolotāja Madara Nagle Galdiņa, autores un sk. Ivetas Aišpures foto

Vieglatlētikas festivāls Ogrē
   8.janvārī 2.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Andu devās uz Ogri, lai piedalītos Vieglatlētikas festivālā.
Festivāla dalībniekiem bija jāiesaistās vairākās stafetēs: jāmet kūleņi uz paklāja, jāskrien līkloču skrējiens apkārt
konusiem, jāpārvar barjeras, jāmet putplasta raķete pāri stienītim, lai trāpītu pa vidu vingrošanas matracim, jālec
ar lecamauklu uz noteiktu laiku, jāpārvietojas vardes lēcienos un jāveic citi aizraujoši uzdevumi. Grūtāk veicās ar
lecamauklām un barjerām, taču vardes lēcieni patika un padevās visiem. 
   Kā viena no aizrajošākajām brauciena daļām bija veikala apmeklējums, kur skolēniem bija atļauts doties pa
pāriem, lai viens otru pieskatītu, un pēc tam visiem jāsatiekas autobusā. Bērniem patika gan pats brauciens, gan
sportošana un, protams, prieks par iegūtajām balviņām! 
   Visi 2.klases skolēni ļoti labprāt piedalītos šādos pasākumos biežāk. 

Sanita Gabranova, sk. Andas Jurgevičas foto



  

Sniega diena

   18.janvārī 7.klases skolēni aicināja sākumskolas un 5.-6.klases skolēnus piedalīties Sniega dienas aktivitātēs.
Iepriekš rūpīgi plānojot, tika sagatavotas septiņas aktivitātes. 
    Pasākums sākās ar līniju skolas priekšā, kur 1.-5.klašu skolēni tika sadalīti jauktās komandās, lai visiem būtu
līdzvērtīgas iespējas. 6.klases skolēni pasākumā iesaistījās stundu vēlāk un veidoja paši savu komandu. Tiesneši
sniedza norādījumus par priekšā stāvošajām aktivitātēm un aicināja ievērot drošību un nepārkāpt noteikumus. 
   Pirmā  aktivitāte  bija  noorganizēta  skolas  priekšā,  kur  kādam no  komandas  dalībniekiem vajadzēja  vilkt
komandas biedru ragaviņās apkārt konusiem, sacenšoties par ātrāko laiku. 
   Nākamā aktivitāte bija pretī skolas internātam, kur skriešus bija jāpārvar šķēršļu trase un ar sniega piku jātrāpa
mērķī. Būtiski bija gan trāpīt mērķī, gan veikt trasi iespējami ātrākā tempā. Nebija nemaz tik viegli no nelīpošā
sniega izveidot sniega pikas, kur nu vēl trāpīt mērķī!
   Turpat, pie internāta bija nākamā trase, kas bija pārmaiņus jāveic uz slēpēm un skriešus, nododot stafeti
katram nākošajam dalībniekam. Slēpes slīdēja pat vairāk nekā gribētos, tāpēc bija jādomā, kā noturēties kājās,
bet tomēr slēpošanai bija lielāka piekrišana nekā skriešanai. 
   Komandas dalībnieku sadarbības spējas pārbaudīja nākamā aktivitāte, kurā katram komandas dalībniekam
pēc kārtas vajadzēja skriešus tīt  ap stabu lentu, kura ar katru skrējienu apkārt kļuva arvien īsāka, pēdējiem
komandas dalībniekiem atstājot pavisam īsu distanci. Protams, būtiski bija to izdarīt pēc iespējas ātrāk! 
   Aizraujoša aktivitāte visiem dalībniekiem šķita lielākā sniega kalna būvēšana. Diemžēl sniegs šajā dienā nebija
īpaši lipīgs, līdz ar to sniega kalna būvēšana prasīja lielas pūles no visu komandas dalībnieku puses. 6.klases
komandai, kuri izdomāja sniega kalnu būvēt nevis no irdenā sniega, bet apsalušiem sniega gabaliem, sniega
kalns tapa visātrāk un bija visaugstākais! 
   Viena no ātrākajām aktivitātēm bija braukšana ar ragaviņām lejup pa kalniņu pa ceļam no internāta uz skolu. Te
lieti noderēja ragaviņu stūrēšanas prasmes, jo ceļā gaidīja vairāki šķēršļi (krūmi un stabi), tāpēc bija jābūt īpaši
uzmanīgiem. Ja biji nobraucis lejā un nokļuvis pāri novilktajai līnijai, tad ragaviņas bija skriešus jāvelk atpakaļ
kalnā. Tas arī nemaz nebija tik viegli!
   Pie sporta  zāles dalībniekus gaidīja  noslēdzošā pasākuma aktivitāte:  hokeja  ripas raidīšana vārtos.  It  kā
pavisam vienkārši, bet bija reizes, kad ripa spītīgi izvairījās no trāpīšanas vārtos, lai cik ļoti dalībnieki pūlējās. Arī
šeit vislabāk veicās 6.klases komandai, kuri iedabūja ripu vārtos 5 reizes! 
   Pasākums šķita aizraujošs gan dalībniekiem, gan objektīvajiem tiesnešiem. Pēc vēsajām aktivitātēm internātā
dalībniekus gaidīja  silta  tēja  un cepumi,  bet  nākamās pirmdienas dežūrlīnijā  visu dalībnieku klašu pārst;āvji
saņēma Diplomus par aktīvu piedalīšanos Sniega dienas pasākumā. 

Karolina Kuzmenko, Niks Daniels Balodis, skolas arhīva foto
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Džimbas 9 soļu drošības programma

     Sākot ar šo mācību gadu, mūsu skola ir  iesaistījusies interesantā projektā  „Džimbas 9 soļu drošības
programma”. Nevalstiskā organizācija „Centrs Dardedze”, kas iestājas par bērnu tiesībām un aizsardzību, ir
izstrādājusi ļoti jauku drošības programmu, kur interesanti, bērniem saprotami un ar dažādām aktivitātēm tiek
mācītas personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar maziem un lieliem, pazīstamiem un svešiem.
     Programma paredzēta 4-8 gadus veciem bērniem, un, lai tā būtu vēl interesantāka, 9 nodarbībās piedalās arī
rokas  lelle  Drošulis  Džimba,  kura  uzdevums  ir  iemācīt  bērniem  8  drošības  noteikumus.  Pildot  dažādus
uzdevumus, spēlējot spēles un skatoties video, programmas mērķis ir veicināt bērna spēju izvairīties no savai
drošībai  bīstamām situācijām;  veicināt  bērna  adekvātu  pašapziņu;  veicināt  pāridarījumu  atklāšanu;  veicināt
komunikāciju starp vecākiem un bērniem par personisko drošību attiecībās, kā arī apturēt pāridarītāja rīcību, jo,
apgūstot  šo  programmu,  bērni  atpazīst  bīstamas un  vardarbīgas  situācijas;  atpazīst  labu  (drošu)  un  sliktu
(nedrošu)  pieskārienu;  prot  pateikt  “NĒ”  nevēlamai  uzvedībai  vai  rīcībai;  iemācās  labāk  sevi  aizstāvēt  un
izvairīties no bīstamām (nedrošām) situācijām un kļūst drosmīgāki, lai pastāstītu pieaugušajam par piedzīvoto
situāciju (meklē un saņem palīdzību).
     Programma notiek ciešā sadarbībā ar bērnu vecākiem. Pirms programmas uzsākšanas tieši vecāki tiek
aicināti uz nelielu instruktāžu, kurā tiek izklāstīts, kas šī ir par programmu un ko tā bērniem māca, kā arī vēl
vienu  noderīgu  reizi  vecākiem  tiek  atgādināti  bērnu  tiesību  aizsardzības  pamatprincipi  un  informācija  par
vardarbību  pret  bērniem.  Uzsākot  programmu,  pēc  karas  drošības  programmas  nodarbības  vecāki  saņem
vēstuli par to, ko bērni nodarbībā ir mācījušies, lai mājās kopā ar bērnu šīs zināšanas nostiprinātu.
    Šajā mācību gadā Džimbas drošības likumus apguva pirmsskolas sešgadīgo bērnu grupiņa un 2. klases
skolēni  kopā ar saviem vecākiem.  Programma patika gan bērniem, gan arī  vecākiem, ikviens atsaucās,  ka
programma tiešām ir noderīga un arī interesanta.
    Ikvienam  iesaku apmeklēt mājas lapu www.dzimba.lv, kur var atrast izglītojošus materiālus gan vecāki, gan
pedagogi, gan arī bērni. Bet ar pašu Džmibu klātienē var iepazīties „Centrā Dardedze”, kur arī tiek piedāvātas
dažādas aktivitātes gan ģimenēm, gan klašu kolektīviem.

                                                              Džimbas drošības programmas aģente Maija, autores foto

 

 

 

http://www.dzimba.lv/
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Gadu mija pirmsskolā

    2018. gads pirmsskolas grupās noslēdzās ar aktīvu pirmssvētku rosību, darinot dažādus darbiņus, mācoties
dziesmas un  priekšnesumus Ziemassvētku  pasākumam,  ko  šogad svinējām savā  starpā,  ejot  ciemos pie
katras grupiņas, protams, mums pievienojās arī vecāki, kuriem bija tikpat interesanti kā bērniem pašiem. 
    Savukārt Jauno, 2019. gadu mazie pirmsskolonieki iesāka dažādi. 4-6 gadus vecie bērni mēģināja izzināt
laiku, iepazīstot pulksteņus un kalendārus, iemācījās nosaukt nedēļas dienas, gadalaikus un centās iegaumēt
arī mēnešu nosaukumus. 4-5 gadīgo bērnu grupa turpināja izpēti ar tēmu “Ūdens”, noskaidrojot, no kurienes
tas rodas un kur mēs to varam sastapt. Tika veikti arī dažādi eksperimenti, nosakot, kādi priekšmeti ūdenī peld,
bet kuri grimst, kausēja ledu un ar pārtikas krāsvielām pat gleznoja sniegā. 
    Savukārt sešgadnieki pētīja naudu –  to, kāda tā senos laikos izskatījās citās valstīs, zīmēja paši savu naudu
un apguva rēķināšanas prasmes, spēlējot „veikalus”. 
    Turpinot svarīgo izziņas procesu, abu lielāko grupiņu bērni izzināja savas maņas. Šīs nedēļas laikā bērni
izjuta savas garšas kārpiņas nogaršojot  saldus,  skābus,  rūgtus un sāļus pārtikas produktus,  mēģināja tos
atpazīt, izmantojot tikai savu ožu, kā arī pārbaudīja, vai nepieciešama redze, lai zinātu, kādus priekšmetus tur
rokās, vai pietiek tikai ar tausti. Viņi lika lietā savu pieredzi mēģinot noteikt dažādas skaņas, kā arī gatavoja
paši savus mūzikas instrumentus un māksalas darbus. 
    Paši mazākie mūsu skolnieki šajā mēnesī izzināja ziemas izklaides, putnus un meža dzīvniekus ziemā, visus
bērnus un vecākus priecējot ar skaistiem darbiņiem, kas rotāja stendus un bērnu skapīšu augšas. Kā arī šajā
veselībai nedraudzīgajā laikā mācījās, kā rūpēties par savu veselību un kas ir visveselīgākais bērnu mazajiem
vēderiem.

Pirmsskolas skolotāja Maija, autores foto
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14. 

Karjeras lappuse  

 
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana veiksme – es pats”  

 

      Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 7. decembrī 
notika pasākums “Mana veiksme – es pats”. Pasākumā piedalījās 9. klašu skolēni no Zasas vidusskolas, Dignājas 
pamatskolas un Ābeļu pamatskolas, kā arī Zasas vidusskolas 12. klases skolēni. Pie jauniešiem ar 2 stundu garu 
nodarbību bija ieradusies Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja, Dace Briede Zālīte - diplomēta 
Londonas „Koučinga Akadēmijas” personīgās izaugsmes speciāliste. Licenzēta Brajena Meina „Mērķu plānošanas” 
praktiķe. 
     Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja noteikt, kādas profesijas atbilst viņu personības tipam. 2 stundas paskrēja ātri, 
jo jaunieši nemitīgi par sevi uzzināja kaut ko jaunu. Jaunā informācija lika domāt, kā uzzinātais saistās ar nospraustajiem 
nākotnes mērķiem. Arī pēc nodarbības liela daļa skolēnu nesteidzās prom, bet uzkavējās, lai aprunātos ar nodarbības 
vadītāju par saviem plāniem un iecerēm.  
     Par saviem iespaidiem karjeras atbalsta pasākumā stāsta 9.klases skolniece Baiba: “Pasākuma laikā mēs varējām 
uzzināt, kādi mēs esam un kādas profesijas mums katram būtu vispiemērotākās, jo mēs pildījām profesijas izvēles testu. 
Mums jaunā informācija lika aizdomāties par turpmāko profesiju izvēli savā dzīvē, savu vietu pasaulē. Arī pēc nodarbības 
liela daļa skolēnu nesteidzās prom, bet uzkavējās, lai aprunātos ar nodarbības vadītāju par saviem plāniem un iecerēm. 
     Šis pasākums, manuprāt, bija izdevies, jo varēja sīkāk noskaidrot, kāda profesija tev būtu piemērotākā, kāda ne. 
Kopumā visi ar interesi klausījās, ko mums stāstīja Dace, jo viņa mums pastāstīja daudz svarīgas lietas par profesijas 
izvēli, ko mēs noteikti ņemsim vērā!” 

 
                  Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants, autores foto 

 

  
 
 
 

Sadraudzības pasākums Aknīstē 
 

    7.decembrī Aknīstes vidusskolas skolēnu parlaments aicināja ciemos apkārtējo novadu skolu pārstāvjus, lai neformālā 
gaisotnē kopīgi padomātu par ziemas tēmu sadaruadzības vakarā „Drīz ziema”. Pasākumā piedalījās Aknīsites 
vidusskolas, Zasas vidusskolas, Neretas vidusskolas un Rites pamatskolas jaunieši. Mūsu skolu pārstāvēja 9,klases 
skolēni un daži aktīvākie jaunieši no 11. un  12.klases.  
    Katrai dalībnieku komandai bija jāsagatavo mājasdarbs – priekšnesums par ziemas tēmu. Dažu skolu pārstāvji dziedāja, 
citi dejoja, bet mūsējiem bija sagatavots jautrs priekšnesums par riepu mainīšanas nepieciešamību ziemā, par ko jādomā 
ne tikai autobraucējiem, bet arī riteņbraucējiem!  
    Visa vakara garumā jauniešus izklaidēja Aknīstes vidusskolas skolēnu parlaments ar karaokes klasi, jautrajām spēlēm 
un aizraujošajiem uzdevumiem. Visiem skolēniem bija interesanti šajā pasākumā, jo varēja iepazīties ar citu skolu 
skolēniem  un aktīvi pavadīt laiku Aknīstes vidusskolā! 
    Tagad mums jāgatavojas uzņemt jau ieg;ūtos draugus un citu apkārtnes skolu skolēnus savā sadraudzības pasākumā 
šajā pavasarī Zasas vidusskolā.  

     Baiba Briede, Līga Tumša, Aiga Zvaniņa, skolas arhīva foto 
 

   
 

 

 



  
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Zinātniskais teātris Zasas vidusskolā

    10.decembrī Zasas vidusskolā viesojās Zinātniskais teātris. Pasākums notika iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.
     Skolēni pa klašu grupām kopā ar skolotājām un pasākuma vadītāju uzzināja, kādas gāzes ietilpst gaisa sastāvā, kuru
elpojam, noskaidroja to īpašības un reaģēšanu dažādās temperatūrās. Gāzēm varēja arī pieskarties un pat izmērīt izelpas
svaru.  Bija  gan mākoņi,  gan iespaidīgs slāpekļa sprādziens! Mazie ļoti  aktīvi  vēroja un piedalījās,  skanēja spiedzieni  un
sajūsmas saucieni. Lielie pārbaudīja savas zināšanas un eksperimentēšanas prasmes. Tika atgādināts par drošību skolā un
mājās, veicot dažādus eksperimentus. Nodarbību noslēgumā bija jautājumi pasākuma vadītājam par viņa darba specifiku,
izglītību un karjeras iespējām.
    Jānis: Man patika ēst kukurūzas nūjiņas ar šķidro slāpekli, taisīt ugunsdzēšamo aparātu no ogļskābās gāzes un laternu.
    Marta: Man ļoti patika eksperimenti ar šķidro slāpekli un “sauso ledu”. Bija ļoti interesanti pūst “mākoņus” pa degunu un
muti laukā.
    Sanda: Bija interesanti izjust, kā var turēt mākoni rokās.
    Kitija: Patika, ka iesaistīja arī dažos eksperimentos. Šis bija ļoti izzinošs pasākums. Katrs sevi varēja pārbaudīt, vai zina
visas gaisa sastāvdaļas. 
    Dita: Patika viss, laiks paskrēja nemanot, jo bija ļoti interesanti. Visvairāk patika fosfora degšanas reakcija ar skābekli.
    Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību  skolotāja Laima Šnikere min, ka  pirms pasākuma tika pārrunāts par gaisa sastāvu,
5.klasei  dabaszinībās  tika  apgūta  šī  tēma,  11.klases  mācījās  par  gāžu  izmantošanu.  Skolotāja  pasākumu vērtē,  kā  ļoti
izzinošu, izglītojošu. Eksperimenti deva iespēju saprast, ka pie noteiktas temperatūras gāze var būt šķidra un cieta. Gaisu
sašķidrināt, izmantojot  skolā esošos piederumus nav iespējams. Protams, skolēni zina, ka vielai var būt 3 agregātstāvokļi,
taču redzēt ogļskābās gāzes ledu un slāpekli  šķidrā veidā ikdienā nav iespējams. Labprāt izmantotu iespēju iepazīties ar
citiem zinātniskā  teātra  piedāvājumiem.  Ļoti  zinošs  un  atraktīvs  vadītājs,  prata aizraut  dažāda  vecuma  auditoriju.  Pēc
pasākuma redzētais tiks pārrunāts stundās. Fizikā, ķīmijā un dabaszinībās turpināsies tēmas par gāzēm un gaisu.  Skolēni ar
lielāku interesi veiks laboratorijas darbus un vairāk interesēsies par zinātni.

Skolas direktore Olita Spēka, skolas arhīva foto
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Autokursi skolā
14.novembrī  13  skolēni  no  10.  un  11.klases  uzsāka  apmācības
autoskolā,  lai  11 nodarbību  laikā  apgūtu  teoriju  par  ceļu  satiksmes
noteikumiem,  kā  arī  pirmās  palīdzības  sniegšanu.  Lielāko  daļu
autokursu  maksas  skolēniem  sedz  Jēkabpils  novada  pašvaldība.
Teorijas  nodarbībām  tuvojoties  noslēgumam,  BC  autokusru
dalībniekiem  jautāja:  Kāds  ir  Jūsu  viedoklis  par  nodarbībām
autoskolā? Lūk, jauniešu atbildes: 
o Šie kursi ir visai noderīgi, par tiem nav jāmaksā pilna samaksa.
o Kursos ieguvu jaunu pieredzi un zināšanas, tikai bija grūti pierast

pie tā, ka ir tik vēlu vakarā.
o Es domāju, ka tās ir noderīgas skolēniem.
o Ļoti noderīga lieta.
o Domāju, ka tās ir ļoti noderīgas skolēniem.
o Mans viedoklis ir tikai pozitīvs, - tiesības ir vajadzīgas, un es ar

prieku  apmeklēju  autoskolu.  Esmu  priecīga,  ka  mums  ir  dota
iespēja tik ātri tikt pie tiesībām.

o Laba iespēja iegūt autovadītāju tiesības, nebraucot uz kursiem
kaut kur citur, bet apmeklējot tos skolā. Iespēja iegūt zināšanas
par ceļu satiksmes noteikumiem. 

o Laba iespēja  iegūt  autovadītāju  tiesības,  nav jādodas tālāk uz
pilsētu, lai apgūtu teoriju.

o Ir OK! Ceļu satiksmes noteikumi ir ļoti vienkārši!
o Tā  ir  laba  iespēja  iegūt  autovadītāju  tiesības.  Mani  viss

apmierina.
o Ļoti laba iespēja kārtot tiesības, vairāk teorijas un tik tuvu mājām.
o Man patīk, vismaz mazāk jātērē nauda.
o Laba iespēja iegūt automašīnas tiesības, bet problēma ir tā, ka

nav laika atpūsties vai izmācīties pēc skolas. 
18.decembrī jauniešiem bija  iespēja kārtot  skolas eksāmenu teorijā.
No visiem 13 skolēniem, kas apmeklē autokursus, skolas eksāmenu
nokārtoja 6 jaunieši. Apsveicam! Pārējiem novēlam mācīties vēl cītīgāk
teoriju  un  visiem veiksmīgi  apgūt  praktisko  braukšanu!  Cerams,  ka
nākamajos avīzītes numuros jau varēsim apsveikt kādu no tagadējiem
kursu  dalībniekiem  ar  autovadītāja  apliecības iegūšanu! 

Apkopoja Dita Soldatova

                              Ziemas ekskursijas

     Pagājušā gada 22. decembrī ar skolotāju Veltu devāmies
uz  Rīgu,  lai  skatītos  un  baudītu  klasisko  mākslu,  un  šoreiz
bijām uz opereti “Sikspārnis”. Galvenie varoņi bija Gabriels fon
Eizenšteins,  kuru  atveidoja  Juris  Jope,  Rozalinda  –  Dana
Bramane un kalpone Adele, kuras lomā iejutās Inga Šļubovska
– Kancēviča.
     Pēc operetes apmeklējām Dabas muzeju, kurā apskatījām
dzīvniekus,  putnus,  augus  un  daudz  dažādas  lietas,  kas
saistītas ar vidi, dabu.
    Operete likās ļoti interesanta. Es biju redzējusi tikai filmu,
bet  salīdzinot  šīs  abas  man tomēr  likās,  ka  filma ir  mazliet
aizraujošāka. Man šī ekskursija patika, jo es varēju lietderīgi,
lieliski pavadīt savu brīvo laiku ar draugiem!
                                 Aiga Zvaniņa, Baiba Briede 9.klase
   Savukārt 7.klases skolēni ar audzinātāju 30.decembrī devās 
iztērēt savu konkursā “Šodien laukos” iegūto 100 EUR dāvanu 
karti. Viņi apmeklēja hokeja spēli Arēnā Rīga starp Rīgas 
Dinamo un Maskavas Dinamo, kurā mūsējie uzvarēja, kā arī 
Dabas muzeju. 

15.
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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 

Janvārī 

Kā laba grāmata ir visa mūsu 
                                       dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs 
                                          rīt.
Un laimīgs tas, kas spēj ar savu 
                                        dzīvi
Kaut vienu labu rindu tajā 
                                  ierakstīt.

 10 gadu jubilejā sveicam
Kristapu Geižānu, Evelīnu

Poļikovu un Sindiju Minalto!

Mainīsies dzīvē Tev prieki un 
                                         bēdas,
Ceļi Tev kalnā un lejā ies.
Nekad nemeklē atpakaļ pēdas,
Grūti vai viegli – uz priekšu tiec!

15 gadu jubilejā sveicam
Katrīnu Ģeidāni!

Mūža darbs ir vienmēr veidot 
                                          sevi,
Augšup tiekties, patiesam būt.
Lai it viss, ko citiem projām 
                                       dosi,
Būtu tas, ko dubultā atpakaļ 
                                      gūsi!

65 gadu jubilejā sveicam
skolotāju Zintu Nagli!

60 gadu jubilejā sveicam
šoferīti Āri Plānu!

      

VISIEM LASĪTĀJIEM 
NOVĒLAM:

Izbaudīt ziemu un sniegu
un apmeklēt 12.klases
Žetonu izrādi februāra

beigās un 2.martā!

Nākamais avīzes numurs iznāks februārī

Mūsu avīzi var lasīt arī sociālajos tīklos:      
      https://ej.uz/facebook-ZV

          https://ej.uz/facebook-BC  
un Jēkabpils novada mājas lapā 
        https://ej.uz/novads-BC / 

16.

Priecājamies par tiem 4.klases
skolēniem, kuri nokārtoja

velosipēdistu apliecības eksāmenu
CSDD. 

Lai labi ripo un droša braukšana!  

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/
https://ej.uz/facebook-BC
https://ej.uz/facebook-ZV

