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Korespondente
    Arta Bēča

     23. oktobrī  12.b klase paveica ļoti 
jauku un gādīgu darbu- apmeklēja 
Liepājas pilsētas dzīvnieku patversmi. 
Šajā vējainajā un diezgan vēsajā dienā 
nebaidījāmies un ar prieku devāmies pie  

patversmē esošajiem bēdu brāļiem.  

     Liepājas pilsētas patversmē tobrīd atradās 9  
ļoti draudzīgi un atraktīvi suņi un 19  laiski kaķi. 
Mūs patversmē sagaidīja draudzīgs kaķu pulciņš ar 
savu barvedi balto runci Serjožu, kurš bija ļoti 
iecienījis patversmes ziedojumu kasti, ap to 
vienmēr staigājot un 
to sargājot. 
     Mums uzticēja 
izvest pastaigā sešus 
suņus,  jo pārējie trīs 
diemžēl nebija 
pietiekami veseli, lai 
dotos mums līdzi. 
Pastaigā devāmies 
uz netālu esošo putnu novērošanas torni ezera 
malā. Suņi bija ārkārtīgi enerģiski , un likās, ka uz 
to mirkli tie ir patiesi laimīgi. Daži no draugiem 
bija diezgan sliktā stāvoklī, jo tie pirms tam vai nu 
dzīvojuši uz ielas, vai arī mitinājušies pie 
cilvēkiem, kuri netika galā ar pienākumu 
pietiekami apgādāt savu mīluli, taču nešauboties 
varēja teikt to, ka par viņiem tagad  patversmē ļoti 
rūpējas.

Paskatoties uz saviem 
klasesbiedriem, viņu sejās 
pastaigas laikā varēja manīt 
prieku un pacilātību, pat ja 
laikapstākļi nebija paši 
patīkamākie. 

  Līga Bārda:
     "Man patika dzīvnieku patversmē. Pēc tās 
apmeklēšanas jutos pacilāta, jo biju izdarījusi labu darbu! 
Mūs draudzīgi uzņēma. Suņi bija ļoti draudzīgi un jauki."

  Estere Kalks:
     "Suņi bija skaisti. Man patika, kā kaķis Artai uzlēca uz 
galvas. Viņš jutās kā mājās."

  Laura Vēvere:
     "Man ļoti patika apmeklēt dzīvnieku patversmi, jo es 
mīlu dzīvniekus un man bija ārkārtīgi žēl noskatīties, cik 
ļoti viņi gribēja, lai viņus paņem mājās, un cik ļoti daži no 
viņiem bija izkāmējuši. 
Es ļoti lepojos ar savu klasi, ka mēs to izdarījām, jo darbs, 
ko paveicām, padarīja nākamās dienas daudz gaišākas un 
garastāvokli labāku."

  Kārlis Kadiķis:
     "Manuprāt, aiziet uz patversmi ir katra cilvēka 
pienākums. Patversme 
nav no tām 
patīkamākajām vietām, 
kur iet, bet, atskatoties uz 
savu pieredzi, ir vērts. Šo 
gājienu gaidīju jau no 11. 
klases, kad klases 
audzinātāja piedāvāja 
iespēju turp doties.
Patversme, manuprāt, ir ļoti sliktā stāvoklī līdzekļu 
trūkuma dēļ. Patversmē ir ļoti draudzīgi suņi, kas gaida 
savu saimnieku. Šoreiz man tika aktīvā un dzīvespriecīgā 
Džeina. Šī suņu meitene ir tik aktīva, ka viņa varētu 
skraidīt apkārt dienām. Ar savas aktivitātes palīdzību viņa 
nogāza mani, un, ticiet man, to ir grūti izdarīt.
Es tiešām iesaku aiziet uz patversmi, ir vērts palīdzēt 
mūsu četrkājainajiem draugiem."

Šajā numurā lasiet:

# Ciemos dzīvnieku patversmē

# Helovīni - mūsējie vai svešie?

# Skolas ēdnīcā

#Sports kā hobijs

# Absolvente Trīne Samma

# Sociālo tīklu vilinājums

# APU - otrais gads skolā

# Ieskats vēstures arhīvos

# Krustvārdu mīkla matemātikā

Videnīte
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     Kārļa pieminētā sunīte Džeina joprojām nav 
pieejama adopcijai, pat ja kāds vēlētos to pieņemt, jo 
viņa ir kļuvusi par ķīlnieci jau vairāk nekā gadu 
ieilgušajā tiesas prāvā pret viņas bijušo saimnieku. 
Uz patversmi Džeina tika atvesta gandrīz mirusi, 
badā novārgusi, asiņaina,  sasita tā, ka viņas ķermenī 
nebija gandrīz nevienas veselas vietas. Grūti 
komentējams ir fakts, ka bijušais saimnieks ir 
pieprasījis suni sev atpakaļ. 
     Mūsu skolā tiek iesākts process Liepājas 
dzīvnieku patversmes ziedojumu kastītes ieviešanai, 
kā arī plašai ziedojumu vākšanas kampaņai, tā kā 
tiksiet aicināti ziedot kaut nedaudz, lai palīdzētu 
mūsu nelaimē nonākušajiem ķepaiņiem. Ziedojumi 
tiks vākti, jo Liepājas dzīvnieku patversme, atšķirībā 
no Liepājas pašvaldības dzīvnieku patversmes 
"Lauvas Sirds", ir privāta patversme, kurai 
pašvaldība pabalstus telpu īrei un dzīvnieku aprūpei 
nepiešķir.

     Helovīna svētki tiek svinēti naktī no 31. oktobra uz 1. novembri. Lai gan Helovīni nereti tiek uzskatīti 
par amerikāņu svētkiem, tā gluži nav, to pirmsākumi meklējumi vēl ilgi pirms mūsu ēras, kad nebija ne 
Amerikas, ne amerikāņu. Tiesa, mūsdienu izpratne par šiem svētkiem nākusi no šīs zemes. Helovīnus, gan 
ar citu nosaukumu, svinējuši senie ķelti un balti, kas 31. oktobri (viņu kalendārs gan atšķīrās no 
mūsdienu) uzskatījuši par sava veida Jauno gadu, kad iestājas gada tumšā puse. Tika uzskatīts, ka šai 

naktī mirušo pasaules vārti it kā paveras uz dzīvo pasauli, gari iet apciemot dzimtās mājas un pa pasauli klīst arī 
dažādi dēmoni un citi mošķi. Šai naktī senie ķelti un balti zīlēja nākotni un vilka atbaidošus tērpus, lai aizbaidītu 
mošķus.

      Jolanta saka: "Jaunieši svin Helovīnus, 
manuprāt, vairāk izklaides pēc. Tie 
pārģērbjas, rīko izklaides pasākumus, 
spokojas, iet pa kaimiņu mājām prasīt 
saldumus, taču liela problēma ir tajā, ka daļa 
nemaz nezina patieso Helovīna nozīmi. 
Jaunā paaudze neinteresējas par 
vēsturiskiem notikumiem. Helovīni ir tāda 
kā mirušo godināšana un mierināšana. Tāpēc 
es šaubos, vai jaunieši tik ļoti svinētu 
Helovīnus, ja zinātu vēsturi.
             Es esmu atzīmējusi tos gan bērnībā, 
gan tagad. Šogad es tos atzīmēju nopietnāk, nevis kā 
iepriekš. Tēlus parasti veidoju biedējošus. Parasti tas 
ir kāds līķis vai vampīrs,  vienreiz gadījās arī būt 
bezpajumtniekam ar durtām brūcēm.
             Helovīnu balle, protams, būtu kaut kas 
aizraujošs un interesants, taču, cik reizes skolēniem 
ir jautāts par dažādām papildu ballēm, visi saka, ka 
jā, vajag, taču beigās atsaucība ir krietni vien 
mazāka.

     Šobrīd svētki ir kļuvuši gana populāri arī Latvijā, 
un , protams, arī  mūsu skolas skolēniem  ir savs 
viedoklis par tiem.

     Arta stāsta: "Manuprāt, jaunieši Helovīnus 
svin, jo Lielbritānijā un ASV šie svētki ir ļoti 
populāri. Mūsdienu jaunieši ļoti ietekmējas no 
Amerikas un Lielbritānijas kultūras, jo mūs, 
jauniešus, ļoti saista šīs kultūras, tāpēc ka tās 
liekas foršas. Vēl viens iegansts svinēt Helovīnu, 
it īpaši meitenēm, ir tas, ka var uzlikt nedaudz 
vairāk kosmētiku nekā ikdienā, saģērbties 
interesantos kostīmos, kļūt uz vienu nakti par to, 
ko vēlas.
           Esmu atzīmējusi Helovīnus, manuprāt, tikai 
vienu reizi, kad man bija apmēram 8-9 gadi, lai 

gan tikai nedaudz saķēmoju savu seju un uzvilku vecu 
kleitu. Konfektes diedelēt negāju.
 Kāpēc gan neieviest Helovīnu balli? Manuprāt, tas pat 
būtu ļoti interesants pasākums, tomēr Helovīnu balle varētu 
piesaistīt vairāk pamatskolu vai sākumskolu."

Korespondents
Kristers Adamanis
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    Viktors komentē īsi: "No pagāniem aizgūti 
komercializēti svētki!" Viktors ir piedalījies Helovīnu 
gājienā, attēlojis grupas KISS ģitāristu The Starchild, 
bet šobrīd neatbalsta šo pagānu svētku 
atzīmēšanu skolas vidē.

    Jānis Jēkabsons stāsta, ka Helovīni ir 
iespēja, kā tikt pie bezmaksas 
saldumiem. Viņš gan nekad nav iejuties 
kāda cita tēla ādā, bet gribētu, lai mūsu 
skolā ieviestu aktivitāti - Helovīnu balli.

    Arī Līga domā, ka šie svētki ir 
aktuālāki maziem bērniem. Bērni svin 
šos svētkus, lai iegūtu saldumus par 
brīvu, kā arī labi pavadītu laiku. Līgas pēdējais 
Helovīnu gājiens bija 2008.gadā, viņa bija 
apģērbusies kā spoks. Līga uzskata, ka šie nav svētki 
vidusskolas skolēniem, kā arī Helovīnu balli skolā 
nevajadzētu, jo, pēc viņas domām, Helovīni nemaz 
nav nekādi svētki.

     Enija uzskata, ka Helovīni domāti maziem bērniem 
vai arī pieaugušajiem, lai atgrieztos bērnībā uz vienu 
dienu. Enija stāsta, ka kādreiz ar draugiem esot gājuši 

prasīt saldumus. Kurš gan atteiktos no 
saldumiem bez maksas? Cilvēki neesot bijuši 
ļoti atsaucīgi, saldumus nedeva, lamājuši. Enija 
sapratusi, ka šie nav viņas svētki.

     Arī Estere uzskata, ka Helovīni ir mazu 
bērnu svētki. Viņasprāt, šie svētki nav aktuāli. 
Šogad mazie mošķīši apsmērējuši viņas mājas 
rokturi ar šķidro līmi, diezgan nepatīkamas 
atmiņas būs par šī gada svētkiem.

Korespondente
 Diāna Urbāne

Kā jau katrā skolā, arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā 
skolēniem tiek piedāvāta iespēja pusdienot skolas ēdnīcā. Devos uz skolas ēdnīcu, lai 
uzzinātu, kas mainīsies ēdienkartē pēc dažādu pārtikas produktu un piedevu 
aizstāšanas. 

Droši vien skolēni ir dzirdējuši, ka Latvijas valsts 
skolās plānots aizliegt lietot uzturā cukura un miltu 
konditorejas produktus, kuru 
sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu 
tauki un kuriem ir pievienotas 
pārtikas piedevas, kas ir 
saldinātāji, krāsvielas, 
konservanti. Tāpat paredzēts 
aizliegt lietot bezalkoholiskos 
dzērienus, kuriem ir pievienots 
kofeīns, pārtikas piedevas. Kā arī 
ir plānots samazināt sāls 
daudzumu uzturā. 
Mūsu ēdnīcā uzskata, ka nav labi, ka plāno aizliegt 
šos iepriekš minētos produktus, būs jāpārdomā 
ēdienkarte un jāveic izmaiņas. Ēdnīcā plānos vairāk 
cept bulciņas un domās, ar ko aizstāt aizliegtos 
ēdienus. 
Par skolas ēdnīcas piedāvājumu tika jautāts arī tās 
klientiem- skolēniem.

     Endija Sapule (11B) "Skolā ēdu, kad mācījos 
pamatskolā, tad ēdiens tika uzlikts normālās porcijās. 

Tagad, manuprāt, samaksā diezgan prāvu 
summiņu un uz šķīvja uzliek porciju kā 
zīdainim! Es to neatbalstu! Pusdienās 
aizeju uz topu vai, ja nav laika, tepat 
skolas ēdnīcā nopērku kādu bulciņu. Tas 
iznāk lētāk, un arī ar to pietiek!" 
Marija Gudkova (11B) "Es pusdienoju 
skolas ēdnīcā. Tur ir pietiekami lielas 
porcijas un apmierinoša ēdienu izvēle. 
Pagaidām sūdzību nav."

     Dora Franciska Brundzāta (11B) "Es parasti 
pusdienoju skolas kafejnīcā vai arī nepusdienoju vispār, 
jo jāiet pie skolotājiem konsultēties, tāpēc nesanāk 
laika. Šobrīd viss apmierina ēdiena izvēlē." 
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     Inese Suslova (10B) "Pusdienoju skolas ēdnīcā, 
izvēlos tur pusdienot, jo ēdnīca atrodas skolā, nav 
nekur tālu jāiet. Uzskatu, ka ēdienam ir par maz sāls 
vai garšvielu. Dažbrīd daži ēdieni liekas pat 
bezgaršīgi. Ēdiena izvēle un dažādība apmierina. 
Manuprāt, porciju lielums ir atkarīgs no pavāres, kura 
liek ēdienu uz šķīvja." 

     Skolēnu iecienīto ēdienu top 5:
             1.Lazanja
             2.Makaronu sacepums
             3.Zrazi
             4.Makaroni ar malto gaļu
             5.Couscous salāti

Sports ne tikai atzīmei

Korespondente
Marta Elizabete
     Heringa

Mūsu skolā mācās ne tikai gudri un atjautīgi jaunieši, bet arī sportiski un, bez šaubām, aktīvi. 
Tieši par to ir šis raksts- florbola un volejbola komandām mūsu skolā. Patiesībā abas šīs 
komandas ir vēsturiska vērtība ar ilgu gadu pieredzi. 

      Skolas florbola komandai, kurā spēlē skolas 
aktīvie puiši, teju jau ir 10 gadu, kuru laikā komanda 
visās sacensības ir saņēmusi godalgotas vietas, 
un tas ir arī viņu lielākais lepnums un spēks, ko 
ikreiz atkal var pierādīt. Florbola komandas 
treneres ir Valentīna Pocjute un Ginta Kaire, 
kuras arī cenšas uzturēt zēnus formā un palīdz 
tikt līdz virsotnei. Skolas komanda ir 
neapšaubāmi spēcīgs pretinieks citām skolām, 
jo komandā trenējas arī spēlētāji no visiem 
zināmās Liepājas virslīgas vīriešu komandas 
"Kurši". Tā kā gads ir tikai iesācies, treniņu 
laiki vēl nav noteikti, bet zināms, ka tie sāksies 
pavisam drīz, jo jau atkal tuvojas starpskolu 
sacensības, kurās komandai jāpierāda, ka 
prasmes nav zudušas, bet gan uzlabojušās. 
Treniņu norises vieta, protams, ir mūsu skolas 
zāle, un, runājot ar skolotājām, var secināt, ka 
florbols mūsu skolā nav vienaldzīgs. Kas zina, kādi 
brīnumi notiks šajā gadā, jo florbols kā sporta veids 
ir iecienīts ne tikai zēniem, bet arī meitenēm. Šobrīd 
skolā mācās arī divas spēlētājas no Liepājas 
Universitātes komandas: Marta Heringa no 12.c un 
Līga Bārda no 12.b klases.

     Turpretī volejbols ir kaut kas atšķirīgs no florbola. 
Vieno šos sporta veidus tikai tas, ka tur ir bumbas, kuras 

gan nav pat viena lieluma. Skolas 
volejbola komanda arī ir jau ilggadēja, 
šai komandai nav gājis tik spīdoši kā 
florbola komandai, taču komanda 
vienmēr ir braši cīnījusies pret visām 
citu skolu komandām, un ir bijušas 
balvas un godalgotas vietas. Skolas 
volejbola komandu trenē Biruta 
Tjurina. Komandā spēlē meitenes, taču 
uz treniņiem iet gan zēni, gan meitenes, 
un tas veicina komandas darbu spēlēs. 
Meitenes uzcītīgi trenējas katru 
pirmdienu mūsu skolas sporta zālē, lai 
arī apstākļi volejbola spēlei tur nav 
īpaši piemēroti. Visi nāk un trenējas, jo 

citiem tā ir sirdslieta, citiem vienkārši labs brīvā laika 
kavēklis. Runājot ar 12.klases skolnieci Līgu Bārdu, 
uzdevu konkrētu jautājumu- kāpēc viņa izvēlējās volejbolu 
spēlēt tieši mūsu skolas komandā? 

Sporta skolotāja
 Biruta Tjurina
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     Līga stāsta: "Spēlēju skolas volejbola komandā, 
jo tas ir mans hobijs. Spēlēju to jau kopš 5.klases. 
Volejbols man palīdz aizmirsties no ikdienas 
rutīnas, kā arī ir lielisks veids, kā pavadīt brīvo 
laiku katrā mācību gadā."

     Treniņos ir stingra iesildīšanās: skriešana, 
lēkšana, savstarpējās piespēles ar bumbu, serves 
pāri tīklam, gremdes u.c. Pareiza iesildīšanās ir ceļš 
uz labu spēli, un, kad tas viss izdarīts teicami, tad 
var arī sākt spēli savā starpā. Treniņos volejbola 
spēle ir pats patīkamākais process, to saku pēc 
savas pieredzes, jo pati arī trenējos šai komandā. Ir 
grūti otram ieteikt, pastāstīt par kādu nodarbi, ja 
pats cilvēks nav to izmēģinājis, jo katrs no mums ir 
citādāks ar saviem sapņiem, savām aktivitātēm. Bet 
ir vērts izmēģināt arī skolas volejbolu un sajusties 
kā daļai no tā. 

     Ir patīkami apzināties, ka mūsu skolā ir tik daudz 
aktīvu jauniešu un sportot gribētāju. Ne vienmēr visi nāks 
un spēlēs kādā no šīm komandām, bet mēs esam, lai viens 
otram ieteiktu. Jauni draugi, lieliskas skolotājas un spēles 
garša ir tas, kas daļu no mums dara vēl laimīgāku.

Korespondente
 Estere Kalks

                                Par DALP 5. vidusskolas absolventi Trīni Sammu varētu rakstīt daudz, jo viņa savos 
jaunajos gados paspējusi uzkrāt lielu pieredzes bagāžu. Trīne pēc vidusskolas beigšanas 

pārcēlās uz Klaipēdu, kur uzsāka arī savas studiju gaitas, pēcāk atgriežoties Latvijā-  skolā. Pati mācoties un 
reizē mācot citus, Trīne ir optimistiska un apņēmības pilna. Lai uzzinātu kaut ko vairāk par gaitām pēc skolas 
absolvēšanas, intrvēju Trīni, kura ar lielu prieku dalījās ar mani savos piedzīvojumos.

     Trīne par sevi stāsta: "Nu jau otro gadu klausos, 
kā bērni un jaunieši sauc mani par skolotāju, kas 
gan ir brīnišķīgs tituls, bet pie tā nav viegli pierast, 

jo tas ne tikai skan, bet arī ir 
gana atbildīgs un svarīgs 
amats, it īpaši, ja pati vēl 
turpinu mācīties - esmu 
Iespējamās Misijas septītā 
iesaukuma dalībniece. 
Precīzāk, pašlaik strādāju 
Liepājas 15. vidusskolā par 
angļu valodas skolotāju,  mācu 
5.-8. klases + 10tos." 
      Runājot par hobijiem, Trīne 

atzīst, ka pašlaik visa viņas dzīve ir viens liels 
izaicinājuma hobijs, proti, darbs, bet par to viņa 
pārāk neskumst, jo gan jau pienāks brīdis, kad būs 
iespēja atrast laiku arī zīmēšanai, tamborēšanai vai 
kāda skaista romāna izlasīšanai. 

      Arī 5. vidusskola nav piemirsusies, un tā liek par 
sevi atgādināt arī ikdienā: "Brīžos, kad strādāju kārtējo 
vēlo vakara stundu, nereti mani pārņem tāda "dežavū" 
sajūta, jo pirmsākumi šādiem izturības maratoniem ir 
meklējami DALP 5. vidusskolas informātikas kabinetā, 
kad mēs ar "Gada Grāmatas" maketētājiem strādājām 
dienas, naktis un arī sestdienas. Maketējām tik cītīgi, ka 
metās raibs gar acīm, un beigu beigās viss likās 
smieklīgi. Tad likās trakums, tagad - liek pasmaidīt."
       Savas studiju gaitas Trīne ir pavadījusi Klaipēdas 
internacionālajā universitātē LCC, un savu izvēli skaidro 
šādi: "Šī skola mani uzrunāja, kad ar draudzeni 
pieteicāmies vasaras nometnei pirms 12. klases. Patika 
gan pati skola, gan pasniedzēji, gan atmosfēra- viss likās 
tik ļoti uz studentu orientēts, tāda comfy ligzdiņa, kur 
varētu forši mācīties. Daudz arī nekļūdījos." 

       2013. gada maijā pabeidzu angļu filologus ar 
novirzienu Teaching English as an international language. 
Es uzskatu, ka LCC sniedz labas kvalitātes izglītību, kas 
dod iespēju ne tikai kļūt par profesionāli savā jomā, bet 
arī augt kā personībai, kā cilvēkam, kas izprot dzīves 
vērtības un vēlas sniegt savu ieguldījumu sabiedrībā, kurā 
dzīvo. 
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          Daudz kas manā dzīvē ir pavērsies brīnišķīgi 
tikai tāpēc, ka man aiz muguras bija LCC.  Skolu 
iesaku tādiem jauniešiem, kas ir gatavi strādāt un 
kas ir gatavi paskatīties uz pasauli arī no citiem 
skatu punktiem, un kas ir kārtīgi izlasījuši, ko LCC 
piedāvā, izsvēruši savas intereses," stāsta 
Trīne.
  Pēc šīs skolas absolvēšanas Trīne 
atgriezās Latvijā, lai gan saņēma arī citus 
saistošus piedāvājumus: "Tieši pēc 
izlaiduma saņēmu piedāvājumu no skolas 
Albānijā, kur viņiem vajadzēja angļu 
valodas skolotāju, bet beigu beigās atradu 
darbu Rīgā. Kāpēc?
1) nebiju gatava doties tādā misijā;
 2) man pārāk patīk Latvijā (man patīk viss, 
izņemot vēlo rudeni un auksto ziemu)."
 Par savu darbu Trīne stāsta: "Rīgā strādāju 
divos darbos. Katru pēcpusdienu pavadīju ar 
maziem bērndārzniekiem, spēlējoties, darbojoties 
un arī mācoties angļu valodu. Tas bija Rīgas 1. 
Valodu Skolas ietvaros. Rītus toties pavadīju Rīgas 
Valdorfskolā, strādājot ar pirmīšiem un sestajiem. 
Tieši šis pirmais skolā pavadītais gads lika saprast, 
ka man vajag kaut ko vairāk, lai būtu ceļā uz to labo 
skolotāju, kāda vēlējos būt. Un šķiet, ka šoreiz biju 
gatava misijai vārda tiešā nozīmē."

          Par lēmumu piedalīties Iespējamajā misijā Trīne 
stāsta: "Tas, ko māca lekcijās (un atceramies, ka man nav 
standarta pedagoģiskās izglītības), ir tikai tādas pirmās 
bruņas, ko paņemt līdz, ieejot klasē. Es līdz pēdējam 
brīdim nedomāju, ka man tās vispār vajadzēs, jo tiešām 

nedomāju, ka strādāšu skolā. Bet 
viss jau notiek tā, kā tam ir 
jānotiek, un manām bruņām pēc 
diviem skolā pavadītiem 
semestriem bija vajadzīgi 
papildu aizsargi. It kā var jau 
strādāt ar to, kas ir, tikai manī ir 
pārāk liela vēlme darīt lietas pēc 
iespējas labāk (un tad biezākas 

bruņas lieti noder). Tāpēc arī pieteicos IM. IM apvieno 
lietas, kas man ir svarīgas,- kvalitāte, vērtības, mērķi, 
atbildība, neatlaidība! Kad iepazinu IM tuvāk, sapratu, ka 
šī programma būs lielisks turpinājums tam, ko man kā 
pamatus iedeva LCC." 
  Trīne atzīst: "Nemelošu, sakot, ka ir viegli vai ka es 
guļu astoņas stundas dienā, bet man patīk tas, ko daru, jo ir 
interesanti, radoši, un man ir sajūta, ka es daru darbu, kam 
ir jēga. Protams, klase no skolotāja skatupunkta ir daudz 
citādāka - tāfele tuvāk, špikotāji skaidrāk redzami utt. Bet, 
ja nopietni, tad mani nebeidz pārsteigt bērnu dažādība, 
individualitātes un vajadzības. Un pavisam galva 
sagriežas, kad tas viss jāsāk likt kopā, veidojot stundas. Tā 
ir augstākās klases stratēģijas spēle."
  "Varbūt tāds īss teikums un ne tajā visīstākajā 
novēlējuma formā, bet es zinu, ka svarīgs. Ir jāmācās būt 
pateicīgiem! Lai laiks neskrien tik ātri un lai var paspēt 
izbaudīt visu, kas tiek dots, to novērtēt un (vēlreiz) 
pateikties," Trīne novēl gan 5. vidusskolas skolotājiem, 
gan skolēniem.
            "Man bija patiešām liels prieks padomāt par skolu 
un mazliet pašķirstīt atmiņu albumu!" smaidot saka 
jauniete!

Korespondente
   Līga Bārda

     Ikviens zinām, ka sociālie tīkli mūsdienās ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Sociālos 
tīklus mūsdienās izmanto arvien vairāk. Tie mums palīdz iegūt un izplatīt informāciju, kā arī 
pakavē laiku brīžos, kad,piemēram, ir brīvstundas. Dažkārt tomēr, apmeklējot sociālās vietnes 
"instagram" un "twitter",  mani izbrīna tas, ko redzu.

     Es vērsos pie vidusskolēniem, lai noskaidrotu, 
kādi ir viņu uzskati par sociālajiem tīkliem un kāda 
ir to loma jauniešu ikdienā. Aizvien biežāk dažādās 
vietnēs redzama personīga informācija (atrašanās 
vieta u.c.), kā arī attēli, kuru saturs ir pārsteidzošs, 
redzami atkailinājumi.

     Lielākā daļā vidusskolēnu par šāda veida fotogrāfijām 
izsakās negatīvi. Viens no vidusskolēniem uzskata: 
"Manuprāt, pārsvarā cilvēki, kas publicē šādas fotogrāfijas, 
alkst uzmanību, cenšas izrādīties. Neatbalstu šādu 
uzmanības pievēršanas veidu." Tomēr daži vīriešu kārtas 
pārstāvji neiebilst un atklāti stāsta: "Jo vairāk sieviešu 
plikumu, jo labāk!" 
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      Un tad nu rodas jautājums- vai apzināties, kā  
šo informāciju uztvers citi un kādam nolūkam 
jāpublicē personīga informācija vietnē, kuru var 
redzēt visa pasaule ?
     
      Ikviens aptaujātais atzina, ka lieto sociālos 
tīklus bieži un tie palīdzot likvidēt garlaicību. 
Vidusskolēni stāsta, ka sociālie tīkli ir lielisks veids, 
kā ērti un ātri iegūt jaunāko informāciju. Tie atzīst, 
ka var ātri un  ērti sazināties ar draugiem. 
Vidusskolēnu socialo tīklu tops 
ir : twitter.com, draugiem .lv, 
instagram.com un 
facebook.com. Šajās vietnēs, pēc 
vidusskolēnu domām, var 
uzzināt visu par visu. 
      Vidusskolēni atzīst, ka 
jaunieši ir atkarīgi no 
sociālajiem tīkliem. Pamatojums 
tika izteikts skaidri un 
saprotami: 
    -->   "Jā, jaunieši tajos pavada 
visu savu brīvo laiku, kā arī, manuprāt, cilvēks bez 

atkarības netweetos, 
ka viņš iet uz tualeti, 
ka ēd garšīgas 
pankūkas, un 
nepievienos bildi, lai 
to apliecinātu. Pa 
ceļam no punkta A uz 
punktu B tiek 

uzņemtas dažas bildes, lai visiem parādītu, kur 
atrodas. Vienu vārdu sakot, sarunāsies kā ar dzīvu 
cilvēku."

       -->  "Jā, bet to 
vairāk varētu attiecināt 
uz jauniešiem, kas ir 
10-16 gadus veci, jo 
viņus vairāk aizrauj 
sociālo tīklu sniegtās 
iespējas, kā arī daudzi 
no viņiem cenšas 
panākt kaut kādu sava 
veida popularitāti/atpazīstamību tieši caur sociālajiem 

tīkliem."
       -->   "Es uzskatu, ka daži ir 
atkarīgi un daži nav. Ir cilvēki, kuri 
jebkurā laikā varētu beigt 
lietot/apmeklēt sociālos tīklus, un ir 
cilvēki, kuriem sociālie tīkli ir visa 
viņu dzīve."
     
     Šis nav kārtējais raksts par to, 
cik jaunieši ir atkarīgi un cik labi 
vai slikti ir lietot sociālos tīklus. Es 
vēlējos noskaidrot, ko domā mūsu 

vidusskolas skolēni, kā arī pastāstīt par to, kā šo sociālo 
tīklu lietošana var ietekmēt jūsu dzīvi turpmāk. Daudzviet 
pasaulē, arī Latvijā, stājoties darbā, darba devējs pirms 
intervijas ievāc informāciju, apskatot potenciālā darbinieka 
sociālos tīklos. Darba devēji uzskata, ka sociālie tīkli dod 
daudz informācijas par cilvēku. Ir liela iespēja, ja kādā no 
vietnēm jūs esat redzami tikai ballīšu atmosfērā  vai ir 
ievietotas ļoti personiskas fotogrāfijas, visticamāk  jūs 
varētu darbā nepieņemt. Darba devēji šādos gadījumos 
atbild: "Sociālie tīkli ir jūsu personības spogulis. Apdomā 
savu rīcību, pirms publicē kādu informāciju!"

’’Sociālie tīkli it jūsu 
personības spogulis.
Apdomā savu rīcību, pirms
publicē kādu informāciju!’’

’’Sociālie tīkli ir
jūsu personības 
spogulis. Apdomā savu
rīcību, pirms publicē
kādu informāciju!’’

Jauno ģeogrāfu starts

Korespondente
Maija Mičule

     Vienu reizi mēnesī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tiek organizēta JĢS 
(Jauno Ģeogrāfu skola), kuru var apmeklēt visi Liepājas skolēni no sestajām līdz divpadsmitajām 
klasēm. Mūsu skolas ģeogrāfijas skolotāja Juta Birzniece un pastāvīgais JĢS apmeklētājs un 12. b 
klases skolēns Kārlis Kadiķis dāsni dalījās informācijā par JĢS vēsturi un par iemesliem, kāpēc 
apmeklēt nodarbības. 
 

Ģeogrāfijas skolotāja Juta Birzniece

     Kāpēc tieši Draudzīgā aicinājumu Liepājas 
pilsētas 5.vidusskolā tiek organizēta JĢS?

     Tā kā Liepāja no Rīgas atrodas 210 km attālumā, 
tad vest skolēnus uz Rīgu, uz LU Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātes E.Birznieka Jauno 
Ģeogrāfu skolu ir absolūta naudas izmešana, tāpēc 
izlēmām, ka labāk aicināsim skolas organizatorus 
reizi mēnesī vadīt JĢS nodarbības Liepājā. Un varat 
minēt, kura skola Liepājā ir vistuvāk autoostai.

     Atklājot JĢS jauno sezonu, skolēnu daudzums, 
kuri apmeklē pasākumu, ir palielinājies?

     Pirmā piektās sezonas nodarbībā 18.oktobrī piedalījās 
122 skolēni no Liepājas pilsētas skolām un tuvāko 
novadu skolām no 6. Līdz 12.klasei. Tas ir apmēram 
vidējais skaits skolēnu katrā nodarbībā. Tikai žēl, ka 
lielākai daļai dzimtās skolas iemītniekiem šajā laikā ir 
citi plāni.
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     Kādi, jūsuprāt, ir ieguvumi apmeklējot JĢS?

     Nodarbības notiek konkursu veidā.  Skolēniem ir 
iespēja noskaidrot savu erudīcijas līmeni, jo 
ģeogrāfija ir viss par visu. Pēc uzdevumu izpildes 
tiek izstāstītas pareizās atbildes, kas parasti ir ļoti 
interesantā formā ar humoristiskiem  komentāriem. 
Nodarbības laikā no klašu telpām bieži skan 
draudzīgi smiekli. Tie, 
kurus aizrauj šāda 
mācīšanās forma, dzīvē 
daudz sasniedz.

     Vai JĢS apmeklēšana 
palīdz skolas mācību 
procesā?

     Domāju, ka noteikti. 
Ieskaites ģeogrāfijā šie 
skolēni kārto bez speciālas 
sagatavošanās.  Ieguldītais laiks 1 reizi mēnesī 4 
stundas jautrā gaisotnē  ietaupa mācīšanās laiku 
ieskaitēm. Ja šie skolēni izvēlas kārtot izlaiduma 
eksāmenu ģeogrāfijā, tad tas parasti nesagādā 
pārsteigumus.

     Padoms "Videnītes" lasītajiem no skolotājas 
Jutas Birznieces.
        
      Atraujieties no sērfošanas internetā un reizi 
mēnesī izklaidējieties JĢS nodarbībās!!! Turklāt 
savā skolā, nekur citur nav jāklīst!!! IZVĒLIES 
BŪT STARP LABĀKAJIEM!!!

                    12.b klases skolēns Kārlis Kadiķis 

     Kāpēc tieši ģeogrāfija ieinteresēja tevi?

     Ģeogrāfija man ir patikusi kopš bērnības. 
Var teikt, ka tas man ir gēnos, jo mana 
vecmāmiņas māsa bija ģeogrāfijas 
skolotāja Liepājas 6. vidusskolā.

     
     Kā nolēmi apmeklēt Jauno 
ģeogrāfu skolas pirmo sezonu?

     Pirms Kurzemes Jauno ģeogrāfu 
skolas pirmās nodarbības biju jau 
piedalījies vairākās Emīla Birznieka JĢS 
nodarbības, kuras man ļoti patika, tāpēc 
arī nolēmu izmēģināt spēkus. Pēc trešās 
vietas pirmajā kārtā sapratu, ka man 
ir jāturpina, un šogad piedalos jau 
piektajā sezonā.

      Kādi ir tavi ieguvumi no JĢS?

     Primārais, protams, ir jaunas zināšanas, bet arī iepazinos 
ar jauniem cilvēkiem , kas man pavēruši ceļu uz augstākiem 
sasniegumiem.

     Kāpēc, tavuprāt, ir jāapmeklē JĢS?

     Kā jau minēju, tās ir jaunas zināšanas, bet arī JĢS 
iemācies skatīties uz lietām citādāk. Protams, 10 balles 
ģeogrāfijā arī netraucē dzīvot.
Tātad:
" Jaunas zināšanas;
" Jauni draugi;
" 10 balles ģeogrāfijā;
" Jautra diena citādākā atmosfērā;
" Vieglāks mācību process.

’’Pēc trešās vietas pirmajā
kārtā sapratu, ka man ir 

jāturpina, un šogad 
piedalos jau piektajā

sezonā.’’

’’Izvēlies būt 
starp

labākajiem!’’

’’Tie, kurus aizrauj
šāda mācīšanās

forma, dzīve daudz
sasniedz.’’

  Maksa par vienu nodarbību ir 1.40€.

  JĢS komandu mači Draudzīgā aicinājuma 
Liepājas pilsētas  5. vidusskolā
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Korespondente
Maija Tabakova

     Jau otro gadu mūsu skolā darbojas ekspertu izstrādātā sociālās atstumtības mazināšanas 
programmā jeb APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai).  Vēlējāmies noskaidrot, ko skolotāji domā par 
programmas attīstību.

      2013. gadā, iesaistoties programmā, skolas 
direktore Inta Korņējeva teica: "Nevienam līdz 
šim nebija noslēpums, ka daļai skolēnu ir slikta 
uzvedība, īpaši mācību stundās, ka citu cilvēku 
pazemošana, skolas inventāra bojāšana ir 
pašsaprotama un "stilīga" lieta. Situācijā, kad gan 
skolotāji, gan skolēni, gan arī vecāki secinājuši, ka 
pienācis laiks ko mainīt, skolai radās izdevība 
piedalīties konkursā par dalību šajā projektā.''  
 
     Mācību pārzinei Valdai Morei, kulturoloģijas 
skolotājai Laurai Laubergai un matemātikas 
skolotājam Normundam Zīvertam tika uzdoti trīs 
jautājumi: 
 
      1) APU programma darbojas jau 3 gadus. Vai 
ir jūtama izaugsme?
 
      2) Vai šāda APU sistēma ietekmē arī 
vidusskolas skolēnus? Vai ir vajadzība vidusskolas 
skolēniem veikt pozitīvus/ negatīvus ierakstus?
 
       3)Vai jūs ieteiktu šo programmu attīstī arī 
citās Liepājas skolās?

Mācību pārzine Valda More
 
     ''APU programma valstī darbojas trešo gadu, 
mūsu skolā- otro, tāpēc izdarīt ļoti nopietnus 
secinājumus par izaugsmi ir par agru, bet to, ka 
pirmie rezultāti ir, skolā jūtam gan skolēnu, gan 
skolotāju attieksmē. Domāju, ka īstos rezultātus 
varēsim redzēt tikai pēc gadiem, kad līdz 
pamatskolai un vidusskolai būs izauguši tie skolēni, 
kuriem šī sistēma jau "būs asinīs".
     10.klašu skolēni jau no pirmajām dienām jūt, ka 
vidusskolā ir citas prasības un ka te nedarbojas APU 
sistēma tās klasiskajā izpratnē. Jau gatavojoties šim 
projektam, bija skaidrs, ka vidusskolai der tikai 
atsevišķi elementi, tos arī izmantojam. Uzskatu, ka 
pozitīvie/negatīvie ieraksti ir vajadzīgi gan 
skolēnam, gan vecākiem, gan skolotājiem. Par 
pozitīvajiem ierakstiem- mēs ikdienā ne vienmēr 
pasakām apkārtējiem labos vārdus, bet tie ir 
vajadzīgi ikvienam.

. Par negatīvajiem ierakstiem- diemžēl arī vidusskolā ir 
daļa skolēnu, kuri nevar vai negrib ievērot elementārus 
mācību procesa noteikumus, un negatīvie ieraksti ir viens 
no informācijas, iedarbības rīkiem. Vēl pirms dažiem 
gadiem vidusskolā nebija iedomājams, ka vajadzētu risināt 
uzvedības problēmas, bet mainās laiki un cilvēki, un 
vajadzīgi jauni instrumenti mācību procesa organizācijā. 
Mūsu skola vienmēr meklē jaunus ceļus un jaunus 
risinājumus. No APU nav jābaidās, bet jāpieņem kā 
pozitīvs dzīves stils, tad nebūs negatīvo ierakstu un varbūt 
vidusskolā šī programma atmirs dabīgā kārtā.
     Šo programmu ieteiktu ne tikai Liepājas skolām, bet 
skolām visā Latvijā. Protams, tas sākumā ir liels darbs gan 
skolotājiem, gan administrācijai, gan APU komandai, bet 
vajag mēģināt, jo tas ir labs instruments mūsdienu 
sarežģītajā pasaulē. Šī programma dod arī iespējas kaut ko 
mainīt, uzlabot, variēt, ko mēs arī darām atbilstoši reālajai 
situācijai skolā. '’

Kulturoloģijas skolotāja Laura Lauberga

     Skolotājai Laubergai ir grūti spriest par izaugsmi 
pamatskolā, jo viņa nav informēt par to, kā bija pirms APU 
ieviešanas. Šogad ar pamatskolas skolēniem strādā pirmo 
gadu.   Vidusskolas skolēni ir pavisam cits stāsts. ’'Saistībā 
ar vidusskolu, daudz kas ir atkarīgs no skolēna. Tomēr man 
šķiet, ka vidusskolēnus APU ieraksti īpaši neinteresē. 
Protams, patīkami ir saņemt pozitīvu ierakstu, bet par 
negatīvajiem, manuprāt, neviens daudz nepārdzīvo. Es 
domāju, ka šo programmu noteikti ir jāturpina, tikai tā 
būtu jāpapildina ar vēl "radikālāku" turpinājumu, jo šobrīd, 
izejot visus loģisko seku sistēmas posmus, šķiet, ka beigās 
kaut kā pietrūkst. Stingrības pietrūkst. Ja skolēns pēc 
tikšanās APU komandā turpina noteikumus pārkāpt, tad 
viņam, piemēram, tiek noteikts individuālais darbs, 
piemēram, viņš nedēļu nāk uz skolu, bet strādā individuāli 
atsevišķā telpā viena skolotāja uzraudzībā un pilda viņam 
iepriekš sagatavotus uzdevumus tajos priekšmetos, kas 
viņam tajā dienā ir paredzēti. Un tā veselu nedēļu.''
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Matemātikas skolotājs Normunds Zīverts 

     Skolotājs uzskata, ka izaugsme programmas 
ietvaros ir jūtama, skolēni ir kļuvuši pieklājīgāki un 
disciplinētāki. 
     N.Zīverts gan nekomentēja, vai programma 
ietekmē vidusskolas skolēnus. Viņš uzskata, ka daļa 
ierakstu vidusskolēniem ir nepieciešami, piemēram, 
"Kavē stundas sākumu", "Nav izpildījis majas 
darbu", "Stundā neatļauti lieto mobilo telefonu".
     Skolotājs  Zīverts uzskata, ka šādu programmu 
vajadzētu ieviest arī citās Liepājas skolās. 
’'Protams, lai izmēģina arī citas skolas! Pozitīvs 
rezultāts būs neizbēgams.''

     1993.gada 11.novembrī mūsu skolā ciemojās 
Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Augšējā 
attēlā redzams, kā prezidents klausās skolas koru 
koncertu, viņam līdzās sēž skolas direktore 
I.Krūma, Liepājas mērs I.Vismins, bet viņam aiz 
muguras sēž šā brīža Izglītības pārvaldes vadītāja 
L.Molčanova. 

     Apakšējā attēlā prezidents skolas viesu grāmatā 
raksta šādus vārdus: "Katram latvietim ir sava skola 
sirdī un dabā. Katram latvietim ir sava dzimtā vieta 
šajā zemē, ko sauc par Latviju. Būsim uzticīgi šiem 
ticējumiem, būsim uzticīgi saviem Lāčplēšiem, 
savai 18.novembra Latvijai!!" Līdzas G.Ulmanim 
uz galda stāv skolēnu dāvātais grozs ar āboliem no 
skolas ābeles.

Sagatavoja Laura Lauberga
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Skolotāju teicieniSkolotāju teicieni
"Desmit var būt tikai 

Dievam."

"Es saprotu, ka jums ir 
garlaicīgi, bet mēs te striptīzu 

nedejojam."

"Ja kāds ēdīs, man arī sāks 
izdalīties siekalas un es 

spļaudīšos uz priekšējiem 
soliem."
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Krustvārdu mīkla matemātikā

     Nodot (vai ielikt plauktiņā 
skolotāju istabā) skolotājam 

N.Zīvertam līdz 19. novembrim. 
Skolēna matemātikas skolotājs 

noteiks atzīmi vai kādu citu bonusu.
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