
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas ikmēneša izdevums

      2014.gada oktobris

Jauns mācību gads, jaunas sejas 

skolas gaiteņos. Pārmaiņas skārušas  arī 

vidusskolas avīzi “Videnīte”, jo gandrīz 

visi iepriekšējie žurnālisti skolu jau 

beiguši. Lai lasītājiem būtu skaidrs, kādi 

cilvēki šogad veidos “Videnīti”, katrs 

avīzes veidotājs sevi īsi raksturojis, 

atklājot, viņaprāt, pašu būtiskāko.  

Līga Bārda- esmu atraktīva un pozitīvi domājošs 

cilvēks, kurš cenšas iesaistīties ikvienā pasākumā. 

Mīlu sportu!  

Marta Heringa- esmu optimiste vienmēr un visur, 

lai arī kāda nebūtu tēma, man būs savs viedoklis. 

Smaidu es, smaida citi. 

Mija Mičule- katru dienu cenšos uzzināt kaut ko 

jaunu. Mūzika ir manas ikdienas neatņemama 

sastāvdaļa, ar kuru sāku savas dienas un ar kuru arī 

beidzu. Esmu radoša un atvērta jauniem mērķiem, 

un izmēģināt savus spēkus "Videnītē" ir mans 

jaunais izaicinājums.   

 

Estere Kalks- esmu jauka, pozitīva, atraktīva un 

dzīvespriecīga meitene ar lielu gribasspēku un 

motivāciju sasniegt savus mērķus. 

Diāna Urbāne- esmu smaidīga, atsaucīga un 

mērķtiecīga. Mans moto: dzīvoju tikai šodienai, jo 

citas tieši tādas pašas dienas vairs nekad nebūs! 

Gundega Bethere- emu radoša, apveltīta ar labu 

humora izjūtu un spēcīgu gribasspēku, ja ko uzsāku, 

tad arī to pabeidzu. 

Avīzes veidošanā iesaistījušies arī Kristers Adamanis, 

Maija Tabakova, Arta Bēča un Līva Laima Kazāka, kuri 

mīl noslēpumus un par sevi plašākai auditorijai neko 

atklāt vēl diemžēl nav gatavi. 

Henriete Spāģe- meitene, kura ar visu sirdi un dvēseli ir 

iekšā sportā, it īpaši futbolā. Patīk sevi izaicināt un 

pārbaudīt spēkus jaunās lietās. 

 

Iepazīstamies!

Šogad mūsu skolā 10. klasēs pievienojās 

tikai daži jauni skolēni. Vērsos pie jaunajām 

vidusskolniecēm, lai uzzinātu, kādas ir sajūtas, 

uzsākot mācības vidusskolā un  pat mainot skolu.  

Korespondente  

 
Diāna Urbāne 

Džeina Romanova (10B) 

  Es izlēmu turpināt mācīties 5.vidusskolā, jo 

tomēr mācos šeit jau no 1. klases un pie šīs skolas jau ir 

tik pierasts, ka tikai īsu brīdi pieļāvu iespēju aiziet no 

tās.  

  Sajūtas dalījās divās daļās- viena puse manis 

gribēja skriet prom no uztraukuma, bet otra pilnīgi alka 

iepazīt jaunos cilvēkus mūsu klasē un uzzināt, kā tas ir- 

būt vidusskolēnam. 

  No pamatskolas nekas daudz jau neatšķiras. 

Vienīgi tas ultra garais starpbrīdis, ko arī var pieskaitīt 

pie plusiem. Pie plusiem noteikti var pieskaitīt arī pat ļoti 

pretimnākošos skolotājus, to labvēlīgo attieksmi un lielo 

apņemšanos mūsu vārdu iegaumēšanā. Mīnusu vēl 

noteikti nav, kā nekā tikai pirmais mēnesis pagājis. 

Videnīte
2014./2015
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 To, ka gribu mācīties Liepājā, biju sapratusi 

jau sen, atlika tikai atrast īsto skolu. Šajā ziņā man 

ir jāsaka "Paldies" manai mammai, kura nekādi 

necentās mani ietekmēt ar skolas izvēli. Par DALP 

5.vidusskolu uzzināju no paziņām, arī skolotājas no 

manas iepriekšējās skolas ieteica šo skolu. 

5.vidusskolu izvēlējos galvenokārt tāpēc, ka šeit ir 

iespēja mācīties vairāk nekā 2 svešvalodas.  

  Pirmās skolas dienas, neveiklās iepazīšanās 

un maldīšanos skolas gaiteņos man palīdzēja 

pārvarēt draudzene, kas mācās šajā skolā. Sākums, 

protams, bija mulsinošs. Klasesbiedri bija savā 

starpā pazīstami, turpretī es nepazinu nevienu. 

Vajadzēja sākt kontaktēties un iepazīties ar 

jaunajiem klasesbiedriem, taču tas notika 

pakāpeniski. Tikai pirmās skolas nedēļas beigās 

sāku nedaudz kontaktēties ar jauno kolektīvu. Bet 

nu jau esmu samērā iejutusies gan skolā, gan klases 

kolektīvā.    Klasesbiedri ir draudzīgi, skolotāji 

atsaucīgi. Ne mirkli nenožēloju, ka izvēlējos tieši šo 

skolu. Vēl gan cenšos pierast pie lielās slodzes, bet 

apzinos, ka tas ir tā vērts! 

Annija Arone (10B) 

              Uz 5. vidussskolu atnācu vairāk tēta un 

krustmātes mudināta. Pašai gribējās palikt savā 

iepriekšējā skolā, bet dziļi iekšā bija tāda doma- varbūt 

pamēģināt kaut ko jaunu, bet varbūt ne... Bija daudz 

domu-  kā būs tur, vai mani pieņems, vai iederēšos?!  
Visu vasaru biju pret- nē, skolu nemainīšu, palikšu 

ierastā vidē un kompānijā. Bet tad sarakstījos ar 

draudzeni augusta otrajā pusē  un izlēmām, ka aiziesim 

aprunāties uz 5. vidusskolu. Pēc sarunas nolēmām, ka 

tomēr mēģināsim startēt šo jauno mācību gadu jaunā 

skolā. Viss notika ļoti spontāni. 

  Pirmajā skolas dienā emocijas bija visai 

dažādas. Pie klases durvīm rokas purēja, bija bail iet 

iekšā, jo jaunajā klasē pazinu tikai vienu zēnu un 

meiteni, ar kuru kopā biju pārnākusi no iepriekšējās 

skolas.  Ar klasi un vidi nu jau esmu apradusi. Uz skolu 

nāku ar prieku, viss ir tikai pozitīvi. Manuprāt, klase 

man ir patrāpījusies ļoti jauka. Meitenes neatgrūda mani 

kā jauniņo, bet apjautājās, kā iet, iesaistīja mani dažādās 

diskusijās, tāpēc ne mirkli nejutos nepieņemta. 

  Skolotāji ir dažādi, tikpat dažādi kā mēs visi. 

Cits ir stingrāks, cits ir bargāks, bet, ja darboties grib, 

tad ar skolotājiem varēs sastrādāties! Kopumā esmu 

apmierināta ar skolas maiņu un ne mirkli nenožēloju, ka 

tomēr izdomāju mācīties 5. vidusskolā. 

Ieva Liekmane (10A) 

             Skolu, kurā turpināšu mācības pēc 9.klases, 

meklēju ilgi un neatlaidīgi. Apmeklēju dažādu 

skolu atvērto durvju dienas, meklēju informāciju 

internetā un visādi citādi centos sev palīdzēt, lai 

atrastu piemērotāko skolu. 
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Skolēnu padomes prezidente  - Jolanta Kloķele

Kā jau katru gadu, mūsu skolā atkal ticis ievēlēts jauns skolēnu padomes 
prezidents. Šogad no pieciem kandidātiem sīvā cīņā prezidentes amatu ieguva 
smaidīgā un enerģiskā 12.cklases skolniece Jolanta Kloķele. 

Korespondente Arta Bēča

Pastāsti mums kaut ko par sevi, piemēram, ar 
ko nodarbojies ārpus skolas, kas ir tavi hobiji, 
kur pēc vidusskolas pabeigšanas iesi tālāk 
mācīties?
Mācos mūsu skolā kopš 1. klases, vienmēr esmu 
bijusi apmierināta ar to, ārpus skolas nodarbojos 
ar dejām un peldēšanu, šogad arī sāku savu 
līdzdalību Liepājas Skolēnu domē. Divpadsmitā 
klase paies strauji, to jau izjūtu tagad, jādomā ir 
par augstskolu, pašlaik 
izvēle svārstās starp Liepājas 
Universitāti un Ventspils 
Augstskolu. 
Kas tevi motivēja kandidēt 
skolēnu padomes 
prezidentes amatam? 
Mana lielākā motivācija bija 
izmēģināt savus spēkus, 
pārbaudīt sevi un ieviest 
jaunus, kvalitatīvus 
pasākumus mūsu skolā.
Vai, tavuprāt, ir 
nepieciešama skolēnu 
padome un prezidents? 
Kāpēc? 
Skolēnu padome jeb SP 
noteikti ir nepieciešama 
katrā skolā, jo, ja nebūtu SP, 
nebūtu liela daļa pasākumu, 
kā arī SP palīdz skolēniem 
kļūt radošākiem, 
atbildīgākiem un 
komunikablākiem savā 
starpā. Runājot par 
prezidentu, es to vairāk uzskatu par sava veida 
koordinatora vai vienkārši atbildīgākās personas 
amatu SP, jo SP prezidents pieņem gala 
lēmumus, plāno sapulces, apkopo visus 
notikumus un lemj par dažādām lietām.
Ko tu vēlies mainīt, esot prezidentei, un kas, 
tavuprāt, ir jau pietiekami labs skolas dzīvē un 
aktivitātēs? Kāpēc?
Es vēlētos papildināt pasākumu klāstu mūsu 
skolā, izmainīt tagadējos pasākumus to saturā, 
padarīt tos vēl aizrautīgākus un baudāmākus. 

Par skolas dzīvi man vienai pašai ir grūti spriest, 
jo katram tā šķiet citādāka, taču, manuprāt, mūsu 
skolas dzīve nav vienmuļa un garlaicīga, tā ir 
tieši otrādi- saulaina un dažādiem notikumiem 
bagāta. Man patīk tas, ka skolā ir daži pasākumi, 
kuri notiek jau daudzus gadus pēc kārtas, un tas 
parāda to, cik šie pasākumi ir vērtīgi un ka 
skolēni tos patiesi novērtē.
 Zinu, ka tik tikko esi kļuvusi par prezidenti, bet 

vai, tavuprāt, prezidentes 
amats noslogos tavu 
ikdienas dzīvi vairāk? Cik 
daudz darba tas, tavuprāt, 
aizņems? Vai ar to 
rēķinājies?
Es uzskatu, ka jebkura 
lielāka atbildība noslogo 
cilvēku vairāk, jo tad 
parādās vairāk jautājumu, 
par kuriem ir jādomā un 
jāsatraucas. Manuprāt, 
šogad ir SP darbojas ļoti 
aktīvi, ir draudzīgi un atvērti 
cilvēki, un kopā ar tiem mēs 
spēsim paveikt 
apbrīnojamas lietas! Es allaž 
esmu bijusi noslogota, un uz 
mani var attiecināt šo: "Jo 
vairāk darba, jo vairāk var 
paspēt."
Kādas domas par pagājušā 
gada skolēnu padomes 
prezidentes Lauras Vēberes 
darbu? Vai bija kas tāds, 

kas patika, kas nepatika? 
Runājot par Lauru Vēberi, es uzskatu, ka viņa ir 
vienkārši apbrīnas vērts cilvēks, varu teikt par 
viņu tikai tos labākos vārdus, ne velti viņa šogad 
kļuva par "Gada liepājnieks" titula īpašnieci. Es 
vienmēr atcerēšos Lauras vārdus par SP darbību: 
"SP ir neformālā izglītība." Un šim es vienmēr 
esmu piekritusi, jo tiešām SP var daudz ko 
iemācīties.
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Kā, tavuprāt, šis jaunais amats tev noderēs 
turpmākajā nākotnē vai karjeras izvēlē?
Šis amats mans sniegs neatkārtojamu pieredzi, es 
spēšu vēl labāk sadarboties ar citiem, gūt 
pieredzi pasākumu plānošanā un organizēšanā, 
komandas saliedēšanā un noteikti būs vēl kādi 
"bonusi", par kuriem es gada laikā sapratīšu, ka 
tie ir noderīgi man nākotnē.
 
Ko tu mums soli sava amata izpildes laikā? Vai 
būs kādi jauni pasākumi, aktivitātes? 
Es nevēlos sasolīt to, ko nespēju izpildīt, 
piemēram, nevaru teikt, ka balles būs katru 
mēnesi un ka par stundu kavēšanu neliks 
neattaisnotās stundas vai ko citu, taču es kopā ar 
SP komandu vēlamies šo gadu padarīt 
neaizmirstamu ar patīkamām atmiņām un labām 
domām. Es vēlos, lai katrs vidusskolēns 
piedalītos mūsu pasākumos, it īpaši 
divpadsmitie, jo viņiem šis ir pēdējais gads mūsu 
skolā. Viņiem un arī citiem ir jāizbauda 
vidusskolas posms. Tas ilgst tikai trīs gadus, šis 
laiks paskrien vēja spārniem. 

Vai ir kas tāds, ko vēlies novēlēt skolēniem un 
skolotājiem atlikušajā mācību gadā?
Es novēlu visiem skolotājiem un skolēniem tādu 
mācību gadu, kas būtu prātā saulains un sirdī 
silts, ar smaidu uz lūpām un dedzīgām acīm. 
Veiksmi!

Fukši, fukši, fukšiFukši, fukši, fukši
Korespondente
Līga Bārda

Šogad, citādāk nekā iepriekšējos gadus, fukši notika nedēļas garumā no 29.septembra līdz  3.oktobrim. Jauno 
vidusskolēnu iesvētības ik gadu ir kā izaicinājums Skolēnu padomes komandai.

Skolēnu padome pasākuma organizēšanā bija 
čakli pastrādājusi. Fukšu tēma bija cietums. Kā 
dāvana pirms ieslodzījuma desmitajiem katru 
dienu bija iespēja apceļot kādu valsti. Pirmdienā 
viņi apceļoja Disneylendu, atceroties 
iemīļotākos multeņu varoņus un bērnību. 
Otrdienā- ASV, bija iespēja justies kā 
zvaigznēm. Trešdienā- Grieķija, Olimpisko 
spēļu dzimtene, jaunie vidusskolēni sajutās kā 
pasaulē slaveni sportisti. Ceturtdienā- 
Amstredama, iespēja iejusties hipiju lomā. 
Piektdiena bija fukšu noslēguma diena, kad 
desmitie tika ieslodzīti piecās kamerās, kur tiem 
tika doti dažādi uzdevumi, un beigās viņi 
nodeva zvērestu vecāko klašu skolēniem. Katru 
dienu bija savs dresscods atbilstoši tēmai. 
 Lielākā daļa desmito par šo pasākumu 
izsakās pozitīvi. "Man visvairāk patika 
slavenību diena, pieeja šim pasākumam bija 
tiešām radoša. Ar interesi gaidījām, kas notiks 
nākamajās dienās. Nepatika ilgā tupēšana uz 
ceļiem, jo asfalts bija auksts un ciets, bet ko gan 
neizdarīsi mīļo vecāko klašu skolēnu dēļ!"

 atceras Annija A. no 10. B klases. Arī Margarita no 
10.B klases 
stāsta ar prieku: "Jā, bija ļoti labi, ja neskaita to, ka 
mani 7 reizes iesmērēja ar sīpolu, bet kopumā tiešām 
jauki. Paldies!"
 Protams, jauniņo vidū bija izņēmumi, kuri 
vēlējās izcelties, neievērojot noteikumus, bet 
Skolēnu padome lieliski tika ar šiem izlecējiem galā, 
atrodot kompromisus. Nepaklausīgajiem tika 
nedaudz "aplauzti radziņi".
 Arī Skolēnu padomes kolektīvs par notikušo 
priecājas. Ņemot vērā, ka bija stingri ierobežojumi 
pasākuma organizēšanā, viņi tika ar to galā labi. Es, 
Līga, arī pārstāvu Skolēnu padomes kolektīvu un 
varu teikt, ka mēs visi esam pierādījuši, ka fukši var 
būt citādāki nekā pārējās skolās- labāki, interesantāki 
un bez pazemojumiem. Nav jābūt neētiskiem 
uzdevumiem, lai desmitie fukšus labi atcerētos un lai 
tie būtu izdevušies. Kā arī paši sev esam pierādījuši, 
ka spējam darboties kā komanda, operatīvi un 
saliedēti. Bez komandas darba un pacietības šādu 
fukšu nebūtu!
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Saeimas vēlēšanas var būtiski ietekmēt cilvēku dzīvi, šī šobrīd ir ļoti 
aktuālā tēma visur, tāpēc paskatīsimies, ko par politiku domā mūsu skolas 
pilngadīgie skolēni, kā viņi vērtē, vai lielie solījumi tiks pildīti. Skolēniem, kuri 
jau ir sasnieguši 18 gadu vecumu, tika uzdoti trīs konkrēti jautājumi:

1. Vai 18 gadīgiem jauniešiem vajadzētu balsot?
     2.  Vai šogad balsoji, un kas pamudināja uz šādu lēmumu?

3. Vai, jūsuprāt,  kaut kas mainīsies?

12.c klases skolniece Maija:
1. Patiesībā jautājums par to, vai 18 gadīgiem 
jauniešiem vajadzētu piešķirt balsošanas 
iespējas, ir ļoti strīdīgs. Ir daudz jauniešu, 
kuri 18 gados vēl tā īsti neorientējas politikas 
vidē un nespēj pieņemt to ''savu'' lēmumu, 
tāpēc bieži vien paļaujas uz ārējiem faktoriem 
( reklāmas, diskusijas skolā un ārpus tās). 
Manuprāt, iespēja, ka 18 gadīgs jaunietis ir 
balsot spējīgs, ir laba ideja, taču nereti 
jaunieši tikai ''piebalso'' vecākiem un tā īsti 
pārliecināti par to, kāpēc viņa ķeksītis ir tieši 
pie tās partijas, nav.
2. Protams, arī es šogad pirmo reizi piedalījos 
vēlēšanās. Par ko balsoju, gan neatklāšu, bet 
uz šādu izvēli mani pamudināja vecāki. Biju 
vīlusies, ka nesaņēmu puķītes, jo vecāki 
stāstīja, ka, pirmo 
reizi ejot vēlēt, 
pasniedz puķītes, 
bet tas tā, 
humoram.
3. Kaut kas jau 
noteikti mainīsies, 
bet vai uz labo vai 
slikto pusi, to mēs 
nezinām. 
Dzīvosim, 
redzēsim!
12.b klases 
skolniece Līva:
1. Uzskatu, ka 
vajag balsot, jo tie 
sasniedz pilngadību un ir gatavi pildīt pilsoņa 
pienākumu.                                           
2. Jā, es šogad balsoju, jo esmu pilngadīga un 
tas ir pilsoņa pienākums. Es konsultējos ar 
saviem vecvecākiem un, protams, smēlos 

informāciju no interneta.
3. Viens otru mēs ietekmēt nevaram, taču 
palīdzēt saprast, kas būtu labāk, mēs  gan 
varam. Tāpēc tas viss ir uz mūsu pleciem, par 
ko mēs esam gatavi atdot balsi, lai mainītu 
savu valsti.
12.b klases skolniece  Arta:
1. Manuprāt, jā, jo vairāk balsotāju, jo labāk 
mūsu valstij.
2. Es balsoju, jo tas ir pilsoņa pienākums. 
Manu lēmumu pa lielam iespaidoja vecāku 
viedoklis, pašas viedoklis, kā arī draugu 
viedoklis.
3. Vienmēr kaut kas mainās, bet palielam 
nekas jau laikam, manuprāt, nemainīsies.
12.b klases skolniece Laura:

1. Es domāju, ka jā. 
Jebkura balss ir svarīga, ja 
pats nezina, par ko balsot, 
var uzklausīt, piemēram, 
vecāku viedokli un 
pievienoties viņiem.
2. Jā, balsoju, pamudināja 
tas, ka šoreiz bija ļoti 
svarīgi ievēlēt "labus" 
cilvēkus.
3. Nav ne jausmas. Cerēsim 
uz labām pārmaiņām.
12.c klases skolnieks 
Jānis: 
1. Manuprāt, jā, jo man ir 
18 gadu un esmu 
pietiekami attīstījies, lai 

pats spētu izlemt, kā manai valstij būtu labāk.                                                                                                                                     
2. Jā, jo tas ir pilsoņa pienākums.                                                                                                                  
3. Nedomāju, ka kaut kas mainīsies, bet ceru 
uz to labāko.  

Korespondents Kristers Adamanis

5



2014. gada oktobris

 No 20. līdz 29. septembrim Marientālē norisinājās nu jau 20. seminārs, uz 
kuru devāmies arī mēs- Estere, Jolanta, Kristīne, Anija un Laura ar mūsu 
lielisko skolotāju Santu Stocku un šoferīti Voldi priekšgalā. Šī gada semināra 
tēma bija pārmaiņas Eiropā.

 Ceļojums sākās sestdienā,kad plkst. 10:00 
izbraucām no Liepājas. Ceļš ritēja raiti, spēlējot 
kārtis, runājot, smejoties un apstājoties, iebraucot 
tikai Polijā. Paceļam ”iečekojām” pirmo poļu 

veikalu un apstājāmies lauku kafejnīcā, kur paēdām 
garšīgas un ļoti lielas pusdienas, kur mazā 
karbonāde bija divu roku izmērā.  Kad tuvojās 
vakars, piestājam kādā Polijas benzīntankā, kur arī 
nakšņojām. Gulēšana busiņā bija aizraujauša, taču 
ļoti cieša un mīļa, lai visiem pietiktu vietas! 
 Nākošajā rītā pamodāmies ap 8 no rīta, 
iedzērām  karstu kakao un pabarojām klaiņojošo 
sunīti ar kotletēm, kas mums bija līdzi, bet kuras 
pašas nespējām pieveikt. Tālāk mūs priekšā 
sagaidīja apmēram 4 stundas ilgs ceļš un atpūta 
vienā no Polijas lielveikaliem, līdz sasniedzām mūsu 
galamērķi. Vācija mūs sagaidīja ar patīkami siltu 
laiku, un pirmais vakars pagāja mierīgi, iekārtojoties 
istabiņās, iepazīstoties ar istabas biedriem un 
apstaigājot tuvāko apkārtni.
 Nākošā diena sākās ar spēlēm, kurās 
iepazinām viens otru, bet pēc tam jau sadalījāmies 
„workshopos”. 
Es, Jolanta un Laura tikām iedalītas „spotos”, bet 
Kristīne un Anija devās uz teātra nodarbībām. Tur 
pavadījām gandrīz visu savu brīvo laiku, gūstot 
zināšanas filmēšanas pamatos. Mūsu uzdevums bija 

izveidot īsfilmu par tēmu „Pārmaiņas Eiropā”. 
Bijām gan režisori, gan aktieri, gan filmētāji, un 
nācās strādāt arī pa nakti, lai iecerētais rezultāts būtu 
labs. Anija un Kristīne savukārt aktīvi darbojās 
teātra nodarbībās. 
 Katru vakaru notika kādas valsts vakars, kur 
iepazināmies ar dalībvalstu kultūru. Otrs vakars bija 
Baltijas valstu vakars, kur prezentējām arī Latviju, 
rādot informatīvus video par mūsu valsti, spēlējot 
„Quiz”, cienājot visus ar mūsu saldumiem „Gotiņa” 
un spēlējot spēles. Atsauksmes bija tiešām labas,un 
pašas priecājāmies par ieguldīto un paveikto darbu. 
 Vienu no dienām pavadījām, dodoties 
ekskursijā uz pilsētu Bauceni. Tur ekskursijā 
apmeklējām cietumu. Pēc tam pilsētā bija dots 
brīvais laiks, kuru izmantojām, apskatot skaisto 
pilsētu un pastaigājoties pa veikaliem. Ceļš uz 
pilsētu un no tās pagāja kā īsti amerikāņu kalniņi, jo 
mazie celiņi bija tik kalnaini, ka visu laiku 
šūpojāmies augšā lejā.

 Par mūsu ēdināšanu rūpējās jaukie pavāri, 
kuri vienmēr bija sarūpējuši kaut ko garšīgu.       
Viss ēdiens tika gatavots no ekoloģiski dabīgas 
pārtikas. No sākuma vēderiem bija mazliet grūti pie 
tā pierast, bet pēc tam  ēdiens likās super! Vakarus 
bieži vien jaukā noskaņā pavadījām kamīnzālē, kur 
ģitāras pavadībā dziedājām dziesmas.

Ceļojums  uz Marientāli!
Korespondente Estere Kalks
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  Pēdējā dienā laiks mūs lutināja, 
spīdēja saule un bija ļoti silts laiks. Tā kā šī 
diena beidzot bija brīvāka, šoferītis mūs 
aizveda ekskursijā pa apkārtnes skaistākajām 
vietām. Bijām Krusta kalnā, vīnogu kalnā, 
apskatījām mīlas soliņu un baudījām krāšņo 
dabu, pataigājoties gar upi. 
Vakarā notika grupu prezentācijas, un visi 
jaukā atmosfērā gatavojās atvadu ballītei. Tā 
notika visas nakts garumā, kur kārtīgi 
izdejojāmies, dziedājām karaoki un vienkārši  
runājām, baudot mūsu pēdējo kopīgo vakaru. 

Nākošajā rītā plkst. 8:00 uzsākām mūsu ceļu 
mājup. 

 Domāju, ka 
šo laiku 
Marientālē nevar 
atsvērt nedēļa 
skolā, jo tā ir īsta 
dzīves skola. 
Iepazīti jauni 
draugi no 
dažādām pasaules 
valstīm, 
atsvaidzinātas 
valodu zināšanas, 

iegūtas jaunas zināšanas un prakse, iepazītas 
dažādu valstu kultūras. Protams, mēs neiztikām bez 
dažādām mazām ķibelēm un atgadījumiem, taču tas 
viss šo pasākumu padarīja vēl jautrāku. Iesaku 
katram izmantot visas dzīves piespēlētās iespējas, 
jo nekad nevar zināt, kur katrs piedzīvojums 
aizvedīs! 

Linki uz mūsu veidotajām īsfilmām:

http://www.youtube.com/watch?v=‐

dWK8cbNZ0k&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=wgVMBx69TTE&fe

ature=youtu.be

Îsa izdzîvošanas pamâcîba vidusskolèniem

Vidusskola ir visjautrākie trīs gadi no visiem divpadsmit mācību gadiem, 
kuros iepazīst jaunus draugus, skolēni apdomā nākotnes profesijas un 
,protams, izdzīvo daudz jautru un spilgtu momentu. Pirmo reizi ienākot pa 
vidusskolas durvīm, jaunie vidusskolēni ir nepašpārliecināti un nezina 
vidusskolas pamatlikumus izdzīvošanai. Tāpēc 12. klašu skolēni dāsni dalījās 
ar padomiem, kuri kādam varētu atvieglot ikdienas gaitas vidusskolā. 

Korespondente Maija Mičule

 Pēc iespējams vairāk pavadi laiku ar 
klasesbiedriem!
Vidusskola paiet ļoti ātri, tāpēc vairāk 
brauciet ekskursijās, ejat pārgājienos un 
kopīgi piedalīties klases, skolas 

bpasākumos.  Jautrās meitenes no 12.  klases 
piekodina: 
”Ja bastot, tad bastot barā.” Re, izrādās, ka 
arī bastošana var būt kopīgs pasākums!!!

 Katru dienu skolā esi pozitīvs, smejies 
un smaidi, un starpbrīžus pavadi kopā 
ar saviem draugiem!
Laiks paiet ātri.  Starpbrīžus jāpavada kopā 
ar draugiem, kā arī draugi var palīdzēt ar 
mājasdarbu, ko aizmirsi izpildīt. Elīna no 

a 12. klases iesaka: ”Vienmēr staigā draugu 
lokā!”
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 Pēc iespējams vairāk pavadi laiku ar 
klasesbiedriem!
Vidusskola paiet ļoti ātri, tāpēc vairāk 
brauciet ekskursijās, ejat pārgājienos un 
kopīgi piedalīties klases, skolas 

bpasākumos.  Jautrās meitenes no 12.  
klases piekodina: 
”Ja bastot, tad bastot barā.” Re, izrādās, 
ka arī bastošana var būt kopīgs 
pasākums!!!

 Katru dienu skolā esi pozitīvs, smejies 
un smaidi, un starpbrīžus pavadi 
kopā ar saviem draugiem!
Laiks paiet ātri.  Starpbrīžus jāpavada 
kopā ar draugiem, kā arī draugi var 
palīdzēt ar mājasdarbu, ko aizmirsi 

a izpildīt. Elīna no 12. klases iesaka: 
”Vienmēr staigā draugu lokā!”

 Nodarbojies ar hobijiem ārpus 
skolas!
Garās skolas dienas nogurdina un 
mājasdarbi vēl vairāk, tāpēc hobijs vai 
nodarbošanās ar 
sportu izvēdinās 
galvu no skolas 
režīma un būs 
jauka atpūta. 
Padoma autore 
Viktorija 
pastāvīgi 
nodarbojas ar 
dejām un nepamestu tās pat mācību dēļ.

 Garajā pusdienu starpbrīdī pat vienai 
minūtei ir nozīme.
Vienmēr palūdzat, lai skolotājs palaiž uz 
pusdienu starpbrīdi ātrāk. Vislabākais 
laiks ir 10 minūtes pirms starpbrīža, 
optimālais 5 minūtes pirms starpbrīža. 
Šīs ir pirmais likums, ko desmitiem ir 
viegli apgūt.

 Apmeklējiet biežāk bufeti!
No rītiem ir grūti agri piecelties, bet, 
uzkožot šokolādi vai bulciņu, 

c miegainība pazudīs. Maija no 12. klases 
iesaka: ”Vislabākais agros rītos vai 
vēlās pēcpusdienās ir tase kafijas vai 
salda tēja.”

 Pildi laicīgi mājasdarbus un laicīgi 
apmeklē konsultācijas!
Pildot laicīgi mājasdarbus, problēmu ir 
mazāk, un arī ir vairāk brīva laika. 
Savukārt parādu stiepšana un 
konsultāciju neapmeklēšana laikus var 

sadusmot skolotāju, kas nav labi. Īpaši 
izceltie skolotāji, kam mājas darbu 
uzdošana ir kā likums, ir skolotājs 
Zīverts un skolotāja Semjonova.

 Pirms pieņem lēmumu par izvēles 
priekšmetiem, labāk padomā divreiz!
Bieži vien sagaidītais no  izvēles 
priekšmetiem nepiepildās. Pirms 
pieņem lēmumu, aizej pie skolotāja, 
apjautājies par programmu un padomā, 
vai tu apmeklēsi stundas regulāri, jo 
bieži tās tieši ir pēdējās stundas. Daudzi 
divpadsmitie ir atteikušies no izvēles 
priekšmetiem, jo tie viņus vienkārši 
nepiesaista vai nav vajadzīgi augstskolā.

 Nepazaudē personību, esi „tu”!
Droši izsaki savu viedokli  un dari, ko 
vēlies tu , ne  klasesbiedri vai skolotāji. 
Aizstāvi savu viedokli, bet izvēlies 
piemērotus brīžus. 

 Lai skolas ikdiena būtu jautrāka , 
uztaisi „selfiju” .
Protams, dalies ar „selfijiem” 
twitterī vai instagramā, kur katrs 
varēs uzzināt par jautriem 
notikumiem tavā klasē. Sakrājoties 
„selfijiem”, ir interesanti tos 
apskatīt. Brīvajos brīžos meitenes 

cno 12.  klases labprātīgi taisa 
„selfijus” un iesaka arī citiem, lai 

diena būtu jautrāka.
 Mazliet par skolotājiem...

 Pie ķīmijas skolotājas Alpas 
ievērojiet disciplīnu un par 
telefonu aizmirstiet!

 Vēsture skolotājai Ilzei Sproģei 
patīk, ja apjautājas par viņas 
garastāvokli.

 Pie skolotājas Zīverta stundas 
sākumus nekavēt!

 Pie vecākās skolotājas Laubergas 
labāk stundās neēst.

 Labāk rakstīt ieskaites 
konsultācijās, jo skolotāji kļūst 
pielaidīgāki un ir vieglāk 
nošpikot.

 Un, protams, nekavē stundas bez 
attaisnojuma...

8



2014. gada oktobris

Nauda pret brîvo laiku

 Kā jau katru gadu, arī šī vasara nebija izņēmums, un daudzi 
jaunieši to pavadīja strādājot. Arī es esmu strādājusi vasarā, taču tas bija 
pagājušajā vasarā brīvprātīgais darbs Anglijā lietoto mantu labdarības 
veikalā. Manuprāt, ja jauniešiem nav iepriekšējas darba pieredzes un 
dažādu sakaru, tad viņiem darbu ir grūti iegūt. Es uzskatu, ka 
populārākie darba iegūšanas veidi ir Nodarbinātības Valsts aģentūra 
(NVA), paziņas un draugi, kā arī internets. Tā kā mūsu skolā ir daudz 
jauniešu, kuri strādāja šajā vasarā, daži arī padalījās savā pieredzē ar 
mani.

Renāte Feldmane 12.a klase
  Principā Renāte ir strādājusi  katru vasaru, sākot jau 
no bērna kājas, taču tādu nopietnu darbu ar stabilu 
atalgojumu, garantijām un pavisam patstāvīgu darbu 
vasarās strādāja otro gadu. Vasarā strādāja par 
bārmeni vasaras kafejnīcā "Medūza". Uz jautāju, kā 
viņa šo darba vietu 
ieguva,  Renāte atbild: 
“Darbu ieguvu visai 
interesantā ceļā. Kādā 
maija piektdienas 
pievakarē mani 
pārsteidza klasesbiedra 
zvans, viņš zināja, ka 
esmu cītīgos vasaras 
darba meklējumos, 
tāpēc tas, ar kādu 
mērķi viņš man 
zvanīja, bija tieši darba 
jautājums, un 
piedāvāja man strādāt 
kopā ar viņu. Ātri 
nedomājot piekritu un domāju- kā būs, būs, vismaz 
kaut kas man ir. Darbā bija jāierodas jau nākamajā 
pirmdienā. Nezinot neko par vietu, kur grasos strādāt, 
ar ko kopā un kādi būs mani darba pienākumi, metos 
ar lielu sparu iekšā.”
  Viņas darba pienākumi bija klientu apkalpošana pie 
bāra letes, darbs ar kasi, dzērieniem un ēdienu 
pasūtījumu pieņemšana, taču bieži tika palīdzēts arī 
pie trauku mazgāšanas, galdiņu apkalpošanas, 
novākšanas. Pateicoties lieliskajiem maiņas biedriem, 
kuri abi ir arī Renātes klases biedri, ļoti bieži 
samainīja pienākumus, nekad neatstājot neko 
neizdarītu, bez jautājumiem tika nākts palīga pie 
pirmās izdevības, jo temps, kādā bija jāstrādā, bija 
graujošs. Un tāpēc Renāte varēja arī pārliecināties, 
cik ārkārtīgi būtiski ir tas, kāda atmosfēra valda darbā 
un kādi ir kolēģi.
  Pēc Renātes domām, negatīvais, strādājot vasarā, ir 
tas, ka liela daļa uzņēmumu nevēlas pieņemt 

darbiniekus tikai uz trīs mēnešu ilgu periodu, 
strādājot tikai gada siltajā laikā, nav jāsaskaras ar 
laikapstākļu sagādātajām neērtībām- aukstumu, 
sniegu, salu, kad jebkuras jomas pārstāvim darbs, 
nokļūšana līdz tam kļūst nedaudz sarežģītāka. Ja tiek 
strādāts nopietns un atbildīgs darbs, tad nevar būt 

runa par ilgu gulēšanu vasarā, kaut arī 
lielai daļai skolēnu tieši tāpēc vasaras 
brīvlaiks ir tas mīļākais, jo rodas 
problēmas ar piecelšanos un laicīgu 
ierašanos darbā. Pozitīvais 
viennozīmīgi ir patstāvība, neatkarība, 
individuālas dzīves uzsākšana. 
Viņasprāt, strādājot skolēns beidzot 
apzinās, kā patiesībā rodas nauda, tas 
nenotiek, paverot mammai maciņu. 
Jauni paziņas, aizraujoši piedzīvojumi, 
nebeidzamas sarunas par 
visdažādākajām tēmām, savu patieso 
darbspēju apzināšanās. Bet 
vislielākais ieguvums ir pašizaugsmē, 
jo ir sajūta, ka beidzot tiek stāvēts uz 

zemes ar abām kājām, un apziņā vēl stiprāk nostrādā 
fakts par savu personības identitāti, sevis kā unikāla 
indivīda esību. 
  Atbildot uz jautājumu, kāpēc jaunieši meklē darbu 
vasarā, Renāte atbild: “Darbu meklē visi, tikai katram 
iemesls ir cits. Bet galvenais jau ir un paliek 
finansiālā neatkarība no vecākiem. Jaunietim, 
manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi pašapliecināties un gūt 
uzslavas no ģimenes par sasniegto. Taču mans 
iemesls, kādēļ es gribēju un vēl joprojām gribu 
strādāt ir sajūta, ka mans laiks netiek izniekots 
veltīgi. Caur darbu ir iespējams tik daudz iemācīties, 
daudz vairāk nekā skolas solā sēžot, jo tiek gūta 
neatsverama pieredze, paplašinās redzeslauks, 
skatījums un izpratne par lietām un cilvēkiem.”
  
Gundega Bethere 12.b klase
  Šogad strādāja pirmo gadu vispār. Darbu ieguva, 
piesakoties konkursam Nodarbinātības Valsts 

Korespondente Ieva Dobele
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Līga Bārda 12.b klase
    Strādājusi vasarā Līga ir jau trīs reizes. Viņa 
strādāja uzņēmumā “Dvēseles dārzi”. Pagājušo gadu 
Līga tur lasīja ogas un šogad pieteicās uz ogu 
pārdošanu. 
Līgas darba pienākumi- darbs katru dienu no 
pulksten 8.00 līdz 18.00 (dažreiz ir maiņās), darbs ir 
tirgū. Viņa bija pārdevēja, kura pārdeva Latvijas 
ogas. Strādāja visu vasaru un joprojām dara to 
brīvdienās. Atalgojums ir pa dienām (cietā alga). Tas 
ir izdevīgi, jo nav jāgaida vesels mēnesis, lai 

nopirktu 
to, kas 
kārojas. 
  Pozitīvais 
strādājot ir 
sava 
nauda, 
kuru var 
tērēt, neesi 
atkarīgs no 
vecākiem, 
vari 

iegādāties jebko, ko sirds kāro, jauna darba pieredze, 
iespēja iemācīties vairāk runāt krieviski, var atēsties 
ogas un augļus (zemenes, mellenes, ābolus, avenes, 
plūmes). Pēc Līgas domām, jaunieši meklē darbu, lai 
iegūtu naudu. Katram jau gribas savu naudu. 

   Džeina Romanova 10.b klase
  Šogad strādāja jau otro vasaru pēc kārtas. Strādāja 
par viesmīļa palīgu. Darba vietu ieguva ar radinieku 
palīdzību. Pozitīvais, strādājot vasarā, pēc viņās 
domām, ir pašai iespēja nopelnīt naudu, kuru pats 
pēc tam var droši tērēt savām vajadzībām. 
Negatīvais savukārt ir zaudētais laiks, ko var ar 
draugiem pavadīt jūrmalā. Džeinai liekas, ka 
galvenais iemesls jauniešiem, meklējot darbu, ir 
naudas pelnīšana, un 3 mēneši ir pārāk ilgs laiks, lai 
neko nedarītu.

Una Kalniņa 11.b klase
  Šogad strādāja pirmo reizi. Darbu SIA “Liepājas 
autostāvvietas” ieguva ar Nodarbinātības Valsts 
aģentūras palīdzību. Pozitīvais strādājot bija naudas, 
pieredzes un jaunu kontaktu iegūšana, taču 
negatīvais bija maz brīva laika, kuru var izmantot 
sēdēšanai pie datora.
 Pēc viņas domām, jaunieši meklē darbu, lai iegūtu 
naudu un pieredzi.

Erīna Elizabete Reņģe 11.b klase
  Strādāja jau trešo gadu pēc kārtas. Darbu ieguva ar 
paziņu palīdzību. Viņa uzskata, ka jaunieši meklē 
darbu, lai iegūtu papildus ienākumus un jaunu 
pieredzi, jo ir tāda iespēja.
  Pozitīvais, pēc viņas domām, ir pieredzes iegūšana, 
var saprast, patīk vai nepatīk iespējamais darbs 
nākotnē, iemācīties pienākumus, kurus ikdienā 
nedara. 

Marta Dobele 10.b klase
  Šogad strādāja pirmo reizi vasarā. Strādāja 
viesnīcas “Sport Hotel” kafejnīcā par pavāra palīgu. 
Šo darba vietu viņa ieguva ar onkuļa palīdzību. 
Pozitīvais strādājot ir 
lietderīgi izmantot savu 
laiku, taču negatīvais ir tas, 
ka nebija laika izbaudīt 
vasaras beigas, jo strādāja augusta mēnesī. Marta 
domā, ka jaunieši strādā vasarā, lai iegūtu darba 
pieredzi un lietderīgi pavadītu laiku, kā arī iegūtu 
naudu vasaras izklaidēm.

 

aģentūrā, kur tika piedāvāts vasaras darbs skolēniem uz 
vienu mēnesi. Gundegas darba pienākumi  bija saistīti ar 
tīrīšanas darbiem, apkārtnes uzkopšanu.
  Pozitīvais, šo darbu veicot, bija iespēja iegūt neatņemamu 
pirmo darba pieredzi, jaunus draugus un kontaktus, saprast 
pašam naudas pelnīšanas grūtumu. Negatīvais tas, ka nav 
iespējams pilnīgi visu vasaru atpūsties, šajā konkursa kārtā 
nebija iespējams izvēlēties darba vietu, kur strādāt, grūtības 
pašam atrast darbu, ja nav sasniegta pilngadība.
  Atbildot uz jautājumu, kāpēc jaunieši vasarā meklē darbu, 
Gundega saka: “Es personīgi meklēju darbu, lai iegūtu 
pieredzi, kuras man pirms tam nebija. Kā arī, protams, lai 
paši nopelnītu, iegūtu kontaktus, rūdītu sevi un vienkārši, lai 
izietu sabiedrībā.”
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Toreizējais skolas laiks
Saulainais un skaistais vasaras brīvlaiks ir aizritējis. Atgriežamies skolas solā, 

atceroties pagājušo un prātojot, kas mūs sagaida turpmāk. Pirmais septembris ir diena, 
kad redzam satrauktas un apjukušas pirmklasnieku sejiņas, laimes asaras māmiņu acīs, 
dzirdam skaļos saucienos pēc jaunajiem un esošajiem klasesbiedriem, izjūtam 
vienotības sajūtu, izdziedot skolas himnu, un divpadsmitie jūt to sāpīti, kas liecina par 
pēdējo gadu savā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā. 
  Visai aizraujoši ir dzirdēt stāstus arī no skolotāju puses par to, kā viņi atceras 
skolas laikus, kāds bija viņu pirmais septembris.

«Padomju 
okupācijas laiki 
bija visai drūmi, 
arī skolā valdīja 
totalitārisma un 
rusifikācijas gars, 
tāpēc manas 
atmiņas ar smaida 
ēnu par skolas 
laiku īsti nav. Ja nu 
vienīgi- vēl tagad 
nāk smiekli par to, 
kā mūsu 

audzinātāja, padzirdējusi, par ko mēs fanojam 
pasaules hokeja čempionātā, sāka bļaut uz mums 
par to, ka mēs jūtam līdzi kanādiešiem, nevis 
"dārgajai" PSRS izlasei.
 Pašu pirmo skolas dienu 1.klasē 
neatceros, tikai palicis prātā, ka skolā pirmos 
mēnešus biju apjucis un nobijies milzīgajā bērnu 
barā. Diemžēl tagad 1.septembris būtiski 
neatšķiras no tiem tālajiem laikiem- tie paši puķu 
kalni un mākslīgi uzpūsts pompozums.
 Divpadsmitajiem ir pēdējais laiks sākt 
cītīgi, kārtīgi mācīties. Zināšanas ir vienīgā lieta, 
ko nevienam nevar atņemt. Turpmākajos dzīves 
gados novēlu katram absolventam darīt to, ko 
viņš pats grib, nevis to, ko uzspiež citi.’’

Skolotāja stāsta, ka ar patiesu smaidu 
atceras vidusskolas posmu. Bijusi meitene no 
laukiem, kas ļoti labi mācījusies (klasē bija trīs 
tādas meitenes). Katru rītu cēlušās sešos un ar 
autobusu braukušas uz Jelgavas 1. vidusskolu. 
Atmiņā ir palicis notikums, kad visa klase esot 
nobastojusi skolu.  Meitenes, kas brauca no 
laukiem, katru rītu skolā ieradušās visātrāk un 
parasti kavējušas rītu skolas gardarobē. Tā bija 
diena, kad bija astoņas stundas un katrā bija 
paredzēts kontroldarbs, nebija kā tagad, divus 

drīkst un vairāk ne. Meitenēm rīts sākās ar domu, 
ka visus vajadzētu pamudināt aizlaisties no 
stundām. Pamazām, klasesbiedriem sanākot, visi 
piekrita šai idejai un vienā brīdī devās prom.'' To 
dienu mēs pavadījām kinoteātrī un pie 
klasesbiedrenes. Pēkšņi zvans no klases 
audzinātājas, tobrīd draudzene izlikās par 
mammu, pauda informāciju, ka meita ir skolā. 
Vēlāk 
gan bija 
ārkārtas 
vecāku 
sapulce
.  Vainu 
novēla 
uz 
pilsētni
ecēm, 
jo viņas 
klases 
audzinā
tājai 
nepatik
a, bet 
mēs 
bijām ļoti pozitīvas un izsprukām, mūs par 
vainīgām neatzina.''
 Pirmais septembris skolotājai vienmēr 
asociējas ar gladiolām, jo tās bija pirmā 
septembra puķes. '' Ļoti spilgti atceros astotās 
klases pirmo septembri, jo man ir fotogrāfija, kur 
es uzsāku gaitas astotajā klasē, bet brālītis 
pirmajā, jo es biju tā lielā māsa, bet viņš tas 
sīkais, mazais.'' 
 Skolotājai dzīvē vienmēr ir bijušas 
svarīgas cilvēciskās attiecības. Novēlējums ir, lai 
visi divpadsmitie savās klasēs kļūtu ļoti, ļoti 
saliedēti, ļoti draudzīgi, lai viņi apzinās, ka tas ir 
pēdējais gads, kad viņi ir viens otram blakus.''

Skolotāja Anda Gineite

Skolotājs Normunds Zīverts

Korespondente Maija Tabakova 
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Šis ir vēl tas bezrūpīgākais 
gads, kad visi vēl ir tuvu pie mājām, jo 
nākamajā gadā  jau liela daļa dosies lielajā 
dzīvē.''

Pabeidzis Čakstes 
10.vidusskolu 
, bet studiju 
gadi, studentu  
laiks ir posms, 
ko skolotājs 
atceras ar 
patiesu 
smaidu. 
Mācījies 
Liepājas 
augstskolā, tie 
četri gadi viņa 
dzīvē bijis 
neaizmirstams 

laiks, paskrēja kā viens mirklis. Tolaik 
mācības bijušas bez maksas un studenti 
saņēmuši stipendiju, kas bija kā 1/3 no 
normālas 
algas, ja 
nodarbojās ar 
sportu vai 
labi mācījās, 
tad saņēma 
papildu 
stipendiju. 
''Nekāds 
izcilnieks es 
neesmu bijis, 
tagad es 
gribu, lai 
skolnieks 
stundā labi 
strādā, bet, 
atceroties 
savus skolas 
gadus, bija 
citādāk. 
Nevarētu 
teikt, ka biju 
galīgs delveris, bet pa vidam.  Arī šobrīd es 
saviem skolēniem mācu, ka var darīt visādas 
lietas, bet laicīgi ir jāsaņemas un jāizdara tas, 

kas jādara.'' Atgadījumi ir bijuši dažādi- gan 
traģiski, gan arī patīkami, tolaik skolotājs 
esot nodarbojies ar ūdens tūrismu un kalnos 
kāpšanu. Pieteicies Latvijas Kalnu skolai un 
tās ietvaros 1986.gadā pirmo reizi kāpis 
kalnos. Pabijis Kaukāzā, Karpatos, Elbrusā 
neesot uzkāpis, bet bijis tik tuvu, ka redzējis 
dūmu cepuri. 
  Skolotājs stāsta, ka tolaik paši 
skolēni esot bijuši citādāki, jo viņi auga 
ierobežotā vidē, visi bija ļoti disciplinēti, 
daudz netika atļauts. Arī pirmais septembris 
bija diena, kad visi ieradās formās. Tolaik 
gladiolas bija puķes, kas bija modē. Kā 
pirmais septembris, gladiolas tika nestas uz 
skolu .''Mazi bērniņi ar lieliem zobeniem.'' 

''Mūsdienu jaunatne ir tā, kas var 
veidot Latvijas attīstību, novēlu celt valsti un 
ar cerībām skatīties nākotnē. Ir 
jāstrādā,jāiegūst izglītība,zināšanas. Iegūstot 
izglītību ārzemēs, ir jāatgriežas, jo Latvija 
taču ir dzimtene.'’

Skolotājs Normunds Knitners

Skolotājs Normunds Knitners izlaidumā 
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Fukši

Rudens – ražas laiks, un arī mūsu skolas muzejā ir 

atrodamas liecības par šī gadalaika dāsnumu. 

 Ievērojot komunisma un sociālisma idejas, Padomju 

Latvijā skolēni brīvprātīgi devās palīgā 

kolhozniekiem novākt visu izaudzēto. Par padarīto 

darbu skolēni atalgojumu nesaņēma, toties turpat uz 

lauka no milzīgiem termosiem tika pabaroti ar siltām 

pusdienām. Strādāšana parasti notika veselu nedēļu 

stundu laikā, tāpēc mācības nenotika un skolēni 

labprāt piedalījās šajās talkās, jo tas vienlaicīgi bija 

arī jautrs tusiņš ar klasesbiedriem. Tālajā 1983.gadā 

kolhozs „Brīvais Vilnis” mūsu skolai piešķir Goda 

rakstu par palīdzību ražas novākšanā. 
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Test in ENGLISH 

 

1. Complete each sentence with a form of DO,MAKE or TAKE. 

 
1) Have you …….exercise 3 yet? 

2) I can’t come this afternoon. I’m …….an English exam. 

3) Jack…….very well this term. 

4) I’m afraid that you haven’t …….any progress. 

5) Sue didn’t know the answer, so she…….a guess. 

6) You all look tired. Let’s …….a break. 

7) This is a good composition, but you have…….a lot of errors. 

8) I think you should……….yourself more seriously. 

9) The teacher gave a lecture, and the class……..notes. 

10) Paul finds maths difficult, but he ………..his best. 

 

2. Complete each sentence with one suitable word. 

 
1) If you have a problem, put……..your hand. 

2) Please pay attention………..what your teacher says. 

3) Mary has a degree………..civil engineering. 

4) David was punished…………..throwing chalk at the teacher. 

5) I was very good………...maths when I was at school. 

6) What’s the answer if you multiply 18……..16? 

7) We had to write a composition………..’Our Ideal School’. 

8) Please write this ……..your exercise books. 

9) You might not understand things even if you learn them……..heart. 

10) When Sue visited Italy, she soon picked……..the language. 

11) The room was 12……..10 foot. 

12) She was shaking……..fear. 

13) What’s wrong with you? Nothing, I am just……….weather. 

14) The goal keeper was ……….his best. 

15) How much do you spend………food in a month? 

 

Hand the test in to your English teacher ! 

Nodot līdz 21.oktobrim

Marta Elizabete 
Heringa
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