Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskolas ikmēneša
izdevums

Videnīte
2018. gada decembris

Iespējams arī Jūs esat pamanījuši, ka šis semestris
skolā ir paskrējis ļoti ātri. Vai pie vainas rosīgais skolas sākums ar jubileju, vai vienkārši laiks skrien aizvien ātrāk – tas ir jautājums katram no mums. Šogad
avīzē darbojas krietni mazāks pulks korespondentu,
taču centīsimies no visas sirds nākamajā semestrī
Jūs priecēt biežāk ar jauniem stāstiem!
Lai Jums priecīgi svētki! Lai laiks apstājas – ir laiks
pārdomām!
Avīzes „Videnīte” kolektīvs

Šajā numurā lasiet:
•Ko nozīmē veidot SMU?
•Intervija ar absolventu.
•Iepazīsimies ar jauno SP
prezidenti!

Videnīte

Kas šogad veidos avīzi?
Mani sauc Sabīne un esmu 12. A klases
skolniece. Šogad izdomāju piedalīties “Videnītes” veidošanā, jo gribēju pamēģināt
kaut ko jaunu. 11. klases beigās uzzināju,
ka būs vajadzīgs jauns maketētājs, tādēļ
izdomāju pieteikties, jo gribēju uzzināt, kas
vispār ir maketēšana un kā to jādara.

Mani sauc Alīna un es esmu divpadsmitās
klases skolniece. Avīzē es darbojos, jo visvairāk par visu es šogad negribēju atkal
mocīties ar ZPD rakstīšanu. Tā vietā, lai
sēdētu mājās pie datora, rakstot zpd, es
labāk daru kaut ko radošu, fotogrāfējot
avīzei un veltot savu brīvo laiku sportam.
Mani sauc Markuss Birznieks esmu 12.A
klases skolnieks. Izdomāju piedalīties avīzes veidošanā, jo vēlējos iegūt jaunu pieredzi un izveidot jaunus draugus. Pateicoties
iepriekšējai pieredzei maketēšanā darbošos kā maketētājs Videnītē.
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Esmu 10. klases skolniece Laurita Sēne
un piedalos skolas avīzes veidošanā, jo,
manuprāt, tas ir veids, kā uzzināt kaut ko
jaunu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku un pilnveidot sevi.

Mani sauc Paula. Mācos 12. Klasē. Man ļoti
patīk nodarbināt sevi ar sev neierastām lietām. Patīk lasīt un brīžiem kaut ko parakstīt.

Mani sauc Sintija Reķe, es mācos 12.a
klasē. Brīvajā laikā nodarbojos ar sportu. Šogad vēlos izmēģināt savas prasmes
darbojoties skolas avīzē.
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Mūsu skolas līdzspārvaldes jaunā galva ir Kate Voiciša (12.A), lai iepazītu viņu tuvāk,uzdevu dažus jautājumus par jauno amatu un
Skolēnu padomes turpmākajiem plāniem.

Prezidente

Korespondente Sintija Reķe

Ko Tev nozīmēja kļūt par skolas
prezidenti?
Man tas bija ļoti liels gods un biju pārsteigta, arī ļoti sanervozējusies. Notika skolēnu
padomes balsošana. Bija izvirzītas divas
kandidatūras - mana un Paulas Juses . Un
tā arī sanāca, ka kļuvu par skolas prezidenti un biju priecīga, jo varēšu deliģēt cilvēkus un palīdzēt skolā, organizēt pasākumus
un gūt jaunu pieredzi.

Kāds bija Tavs mērķis kļūt par skolas prezidenti?
Sākumā palīdzēju tikai organizēt pasākumus , bet, aizbraucot apmaiņas
programmā, kursos uzzināju, ko nozīmē definīcija skolēnu līdzspārvalde
un kā tai jādarbojas. Man atvērās acis un sapratu, ka mūsu līdzspārvaldē
ir daudz kas jāmaina, sākot ar pašu līdzspārvaldi, jo skolēnu padome
nav pasākumu aģentūra. Tai jāiestājas par jauniešu attīstību, labklājību
un skolas problēmu risināšanu. Mums vēl ir priekšā daudzas lietas, uz
kurām attīstīties un tiekties. Un centīsimies ar Paulu Jusi to sasniegt.
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Tavuprāt, kurš no Taviem nākotnes mērķiem būtu tas, ko varētu atstāt nākošajai līdzspārvaldes paaudzei?
Dažādi pasākumi, labdarības pasākumi, projektu rakstīšana, padomei piesaistīt finansējumu, lai varētu iegādāties, kas skolai būtu nepieciešams.
Rūpēties vairāk par skolēniem skolā, anketēt skolēnus un uzklausīt viņu
domas. Piemēram, man nepatīk šī gada starpbrīži, man patika, kādi bija
agrāk. Varbūt tā daudzi skolēni domā? Tādēļ var anketēt skolēnus, uzzināt, ko viņi par to domā, un Kādi ir Tavi nākotnes mērķi skolas
varbūt kopīgi varam mainīt pašizaugsmei?
šos starbrīžus. Ja,akopojot Es savu ZPD rakstu par skolēnu līdzpārdatus būs vairākums par valdes gada plānu un nākotnes vīzijām.
starbrīžu maiņu, varu doties Manuprāt, tas būs, ko atstāšu aiz sevis
pie direktores un risināt šo skolēnu padomei, lai tā varētu mainīties,
jautājumu un panākt vēla- kļūtu labāka, nevis paliktu kā pasākumo rezultātu.
mu aģentūra. Protams, arī vēlos atstāt,
dažādas tradīcijas, intresantu pasākumu
organizēšanu. Bet galvenais - padomes
izaugsmes turpināšanās.

Skolēnu mācību uzņēmums
vidusskolā Korespondente Laurita Sēne
Katru gadu mūsu skolas vidusskolēniem ir
iespēja piedalīties skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) veidošanā. Šogad pieredzē
dalījās 11.b klases skolnieces Luīze Jaksta
un Alise Ozola Latvele. Meitenes kopā ražo
ziepes un piedalās tirdziņos gan Liepājā,
gan tālākās pilsētās.
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Kāda ir Jūsu interesantākā
pieredze veidojot SMU?
Interesantākais noteikti bija pats
sākuma posms, kurā tika veidoti
pirmie produkta izmēģinājumi, kā
arī gatavošanās katram tirdziņam,
jo tas ir ļoti radošs process, kas ļauj
izpausties.

Kas, Jūsuprāt, ir svarīgākais,
lai izveidotu veiksmīgu
skolēnu mācību uzņēmumu?

Vēlme to vispār darīt, jo nekas labs
nevar sanākt, ja to dara tikai tapēc,
ka jādara. Ir jāgrib un jāieliek viss,
lai tas izdotos. Vēl svarīgi ir arī spēja komunicēt ar klientiem un piesaistīt viņus. Pēc pieredzes, viņi
paši nenāk klāt, ja viņus neuzrunā.

dot, bet šo problēmu mēs veiksmīgi atrisinājām un Rīgas tirgū mums
gāja tiešām labi.

Kas būtu tas, ko Jūs ieteiktu
vai pateiktu topošajiem SMU
dalībniekiem?

Nebaidīties un uzdrīkstēties. Ne
viss sanāks, bet ir jāmēğina. Jādara
nevis tapēc, ka liek, bet tāpēc, ka
pašam gribas parādīt, ko var izdarīt
un darīt no sirds.

Vai, Jūsuprāt, skolēnu mācību uzņēmuma veidošana būs
iemācījusi Jums kaut ko jaunu
arī priekš nākotnes?

Mēs uzskatām, ka noteikti, jo SMU
ir izmēģinājums lielajai dzīvei, kad
mēs dibināsim un strādāsim reālos
uzņēmumos. Kā arī nākotnē mums
Kādas ir bijušas grūtības, ar
jau būs zināšanas šajā jomā, un
kurām saskārāties?
saskaroties ar grūtībām reālā uzņēLielākā problēma noteikti ir tas, ka
mumā mums jau būs pieredze, kā
Liepājā nepārdod glicerīnu un tas ir
ar tām tikt galā.
jāpērk Rīgā. Lielu stresu šī problēma radīja pēc mūsu 1.tirdziņa
Liepājā TC”Ostmala”, kad pēc
tirdziņa visa prece bija pārdota, bet
pēc nedēļas ir lielais tirdziņš Rīgā
un mums nav produkta, ko pār-
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Ko dari, absolvent?
Korespondente Paula Kaptelija

Kā jau ierasts katrā avīzes
numurā ir intervija ar kādu
mūsu skolas absolventu.
Šoreiz tā ir ar mūsu kādreizējo avīzes maketētāju Roniju
Niku Upmani. Ko viņš dara?
Noskaidrosim!

Par ko Tu pašlaik strādā?
Vai Tevi apmierina Tavs
darbs?
Par grafisko dizaineri. Jā,
bet, protams, esmu tikai sākumā un nekad nebūs perfekti. Tas ir tas, ko gribēju
darīt pirms 4 gadiem.

Beidzot skolu un uzsākot strādāt, Tev bija viegli iejusties jaunajā vidē?

Jā, jo jau skolas laikā paralēli piestrādāju kā dizaineris. Tagad darbs bieži
atgādina skolu.Es esmu jaunākais darbinieks uzņēmumā, bet visi kolēģi
ir jauni, gadu līdz desmit gadus vecāki. Attieksme, joki un sekošana tendencēm man atgādina skolu. Skolā bija jautri, arī tagad ir jautri. Vienu dienu darbā, atcerējāmies skolu, salīdzinājām rokrakstus un iesmējām par
dažādajiem cilvēku tipiem, kuri ir katrā klasē. Manā darbā tieši tāpat kā
skolā viena no svarīgākajām lietām ir komunikācija. Kolēģi, priekšnieki
vienmēr palīdzēs atrisināt problēmas, ja vien viņi par tām zinās. Tāpat
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ir arī skolā, ja pieej pie skolotāja un jebkurš?
pastāsti, ka kaut ko neizproti, bet Mēģināt var jebkurš ar stila izjūtu,
izrādi interesi apgūt, vai ne?
taču, lai kaut ko sasniegtu (jebVai Tu plāno iet tālāk mācīties kurā jomā), ir jābūt ieinteresētam,
ir jākļūdās un tad jāmācas no
par grafisko dizaineri?
Skolā nē.Varbūt kursus, bet visu kļūdām, ir jāseko līdzi tam, kas
laiku pats mācos ar pieejamo in- notiek dizainā. Manuprāt, nedrīkst
formāciju internetā, no kolēģiem palikt uz vietas, jo vilciens negaidīs.
Ko Tu varētu ieteikt tiem,kas
un grāmatām.

Kas Tev visvairār pietrūkst no vēl mācās vidusskolā un vēl
nezina, par ko vēlas kļūt pec
vidusskolas laikiem?
Matemātika. Tagad viss liekas diez- skolas?beigšanas?
gan viegli atrisināms. Varbūt pietrūkst tā jaunība, tad es varēju
atļauties vairāk ar mazākām sekām. Un noteikti pietrūkst pusdienas Cepelīnos (arī skolas bufete).

Mācoties tālāk, noteikti neiestāties
profesijā, kura neinteresē, taču tajā
ir viegli tikt. Iesaku jau vidusskolas
laikā izmēģināt pēc iespējas vairāk
dažādu lietu. Iesaku arī atvēlēt
Vai skola ir Tev devusi tās stundu un vienkārši domāt, pierakzināšanas,kuras ir nepiecieša- stīt visu, kas patīk un kas nepatīk,
mas zināt grafiskajam dizain- rezultātā saprotot virzienu, kurā
vēlas savā dzīvē doties.
erim?
Nē, grafisko dizainu es apguvu
pašmācības ceļā. Taču vidusskola deva pamatzināšanas, kuras var
noderēt jebkurā profesijā. Vidusskola pamainīja manu domāšanu
un, manuprāt, padarīja pieaugušāku.

Kā Tev šķiet,vai par grafisko
dizaineri var strādāt/mācīties

Redakcijas adrese: Rīgas iela 50,
Liepāja, LV-3401, Latvijas Republika
E-pasts: videniite@inbox.lv

