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Skolas vēstures lappuses

„Es redzēju šīs profesijas ikdienu, to, kas paliek nepateikts, protams,
arī profesijas ēnu pusi.”

ĒNU DIENĀ ROSINA IZVĒLĒTIES
ĪSTO DZĪVES CEĻU

„Tajā vakarā mēs beidzot bijām vienoti, īsti,
nesamāksloti.”

KĀ MĪLUĻI IKDIENĀ VAR SNIEGT
LAIMES UN MIERA SAJŪTU?

KĀ DIVPADSMITIE
GATAVOJĀS ŽETONU VAKARAM

„Es dāvāšu tev
Hidroelektrostaciju,
Lai mīla kā dzirksts.”

MŪSU SKOLAS DZEJNIEKU DARBI

SPĒJAM ORGANIZĒT PAŠI SEV SVĒTKUS!
IR JAU MARTS, UN STRAUJIEM SOĻIEM TUVOJAS MĀCĪBU GADA
NOSLĒGUMS, KAUT ARĪ DAŽAM LABAM ŠĶIET, KA MAIJS UN EKSĀMENI
VĒL AIZ KALNIEM. PATIESĪBĀ LĪDZ SKOLAS BEIGĀM TĀ ĪSTI ATLIKUŠI
VĒL TIKAI DIVI MĒNEŠI, JA IZSKAITĻOJAM VĒL BRĪVLAIKU, 12.KLAŠU
EKSĀMENU SESIJU UN VIRKNI SVĒTKU DIENU.

Vidusskolas beidzējiem marts ir arī Žetonu vakara laiks, jo ir pienācis brīdis, kad
pilnībā jāapzinās, ka jaunais cilvēks ir gatavs aizvērt aiz sevis skolas durvis un meklēt
tālākos izglītības ceļus. Tāpēc sniedzam nelielu ieskatu šī svarīgā pasākuma norisē un
raisītajās izjūtās.
Žetonvakars mūsu klasei sagādāja pietiekami daudz grūtību. Lielākā problēma bija,
ka daudzi neizrādīja nekādu iniciatīvu tā veidošanā. Bija konkrēti cilvēki, kas atbildēja par
kaut ko, pateicoties tiem, arī spējām izveidot kaut ko sakarīgu .
Kā zināms, žetonvakara tēma bija „Sarkanā paklāja ceremonija”. Jā, sarkanais
paklājs mums bija, taču ne tāds, kādu mēs to iedomājāmies. Arī labi nepadomājām par
gaismu aktu zālē, jo tā bija vērsta tikai uz skatuvi un bija pārāk spilgta, tāpēc no tās
nevarēja redzēt pārējo zāli. Skolotāji un mūsu klase sēdēja pie galdiņiem, bija uzkodas un
dzērieni.
Vakaru bijām izdomājuši sākt ar dzejoļu lasīšanu un ziedu dāvināšanu tiem
skolotājiem, kuri mums māca. Visvairāk mūs pārsteidza tas, cik „daudz” skolotāji bija
atnākuši, kas mums māca. Ja pareizi atceramies, tie bija kādi 4-5. Bija daži skolotāji, kas
brīdināja par neierašanos, taču lielākā daļa neko nepateica. Šī iemesla dēļ par mums
nerunāja neviena skolotāja, izņemot klases audzinātāju, protams. Viņa katram pasniedza
žetongredzenu un pateica kaut ko mīļu un jauku. Puišiem skolotāja Grunte paspieda roku,
taču meitenes noskūpstīja uz vaiga, kas, mūsuprāt, bija ļoti sirsnīgi.
Kā priekšnesumu izdomājām dejot valsi. Neviens no mums to īsti nemācēja, taču
neilgā laikā iemācījāmies. Rādījām arī filmu par mūsu vidusskolas gadiem, kura sastāvēja
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no mūsu bildēm un video, no veiksmīgiem un ne tik veiksmīgiem kadriem. Redzot
skolotāju reakcijas, varējām saprast, ka tā viņiem patika un lika pasmieties. Mūs
MARTS / KVADRĀTSAKNE

ATSKATS UZ ŽETONVKARU
Pēc svinīgās daļas
tālāko vakaru vadīja mūsu klasesbiedra brālis. Mēs
dejojām, spēlējām,
puiši gandrīz vai
dejoja striptīzu,
dziedāja karaoke.
Bija ļoti jautri. Patika arī tas, ka sko-

„

TĀ BIJA VIENA NO
DIENĀM, KAD MĒS
BIJĀM ĪPAŠI SALIEDĒTI, KATRS CENTĀS PALĪDZĒT, KĀ
VIEN SPĒJA. VISAS
DOMSTARPĪBAS BIJA PAZUDUŠAS, JO
BIJA KOPĪGS MĒRĶIS – LABI NOVADĪT
ŽETONVAKARU, LAI
IR KO ATCERĒTIES.

lotāji iesaistījās
daudzās aktivitātēs, kas radīja kaut
kādu īpašu, patīkamu sajūtu. Visvairāk mūsu
klasei patika izdomātās spēles, kurās sajutāmies
brīvi no ikdienas rutīnas un skolas slodzes. Tas
tiešām bija pārdomāts divreiz.
Vakara beigās mēs sapratām, ka žetonvakars ir
izdevies. Bijām domājuši, ka daudzviet izgāzīsimies, kaut kas neiznāks, kā iecerēts, taču galu
galā viss izdevās labāk, nekā bijām iedomājušies. Tā bija viena no dienām, kad mēs bijām
īpaši saliedēti, katrs centās palīdzēt, kā vien
spēja. Visas domstarpības bija pazudušas, jo bija kopīgs mērķis – labi novadīt žetonvakaru, lai
ir ko atcerēties. Žetonvakars ir domāts pašiem
skolēniem, tāpēc bija svarīgi to organizēt 100%
pašiem, kā vēlamies mēs. Bija nesaskaņas, toties beigās, liekot padomu pie padoma un darbus pie darbiem, izdevās viss izcili! Laikam jau
tiešām esam gatavi sākt jaunu un patstāvīgāku
dzīves posmu.
(Madara Zemīte 12.i klase)
MARTS /KVADRĀTSAKNE
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KĀPĒC JAUNIEŠI IZVĒLAS MĀCĪTIES VIDUSSKOLĀ?
PĒC DEVĪTĀS KLASES MUMS KATRAM IR JĀVEIC IZVĒLE, KO VĒLAMIES DARĪT
TĀLĀK. LIELA DAĻA SKOLĒNU DODAS MĀCĪTIES PROFESIONĀLAJĀS SKOLĀS, KUR VAR
APGŪT DARBA PROFESIJU UN VIDUSSKOLAS IZGLĪTĪBU. IR ARĪ TĀ SKOLĒNU DAĻA, KAS
PALIEK MĀCĪTIES VIDUSSKOLĀ, KAUT GAN MAN ŠĶIET, KA TO JAUNIEŠU, KAS VĒLAS
MĀCĪTIES VIDUSSKOLĀ, KĻŪST ARVIEN MAZĀK UN MAZĀK.

M

ācību iestādes, kurās jaunieši apgūst profesiju- tehnikumi, amatu skolas - ir ļoti

„

aktuālas, tāpēc ka, sākot mācīties uzreiz pēc devītās klases, trīs gadu laikā var apgūt
vidusskolas mācību vielu un profesijas pamatus. Pēc prakses jau var iet strādāt un pelnīt

ES DOMĀJU, KA
JAUNAJAM VIDUSSKOLĒNAM TAS IR
JĀZINA UN JĀSAPROT. JA KAUT KO
NESAPROT UN NEJAUTĀ PAR TO, TAD
ARĪ NESAPRATĪS.
TĀPĒC LIECIET
BAILES PIE MALAS
UN VIENKĀRŠI PAJAUTĀJIET!

iztiku. Bet, ja mācās vidusskolā vispirms un tad
apgūst profesiju, būtu jāmācās vēl vismaz papildus
divi gadi. Tāpēc šīs divas jomas ir vieglāk apvienot
uzreiz. Daudzi skolēni izvēlas tehnikumus un amatu
skolas, tāpēc ka par mācībām tiek arī piešķirta
stipendija, bet vidusskolā tādas nav.
Tie skolēni, kas paliek vidusskolā, mācās padziļinātu
vidusskolas vielu un tiek gatavoti divpadsmitās klases
eksāmeniem. Ir divi pamatprincipi, kā sadalās
vidusskolēni, kas mācas. Ir tie skolēni, kas zina, ko
viņi vēlas darīt pēc skolas beigšanas un kurā
augstskolā domā iestāties, un tad ir skolēni, kuri pēc
devītās klases nezināja, ko grib, tāpēc drošības labad
palika vidusskolā vēl trīs gadus, lai saprastu, ko vēlas
darīt pēc skolas. Protams, skolēnus nevar iedalīt tikai
divās grupās, bet ir vēl daudz citu faktoru, kas
ietekmē jauniešu palikšanu vidusskolā, piemēram,skolotāju, vecāku, radinieku ietekme, skolas personāla
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attieksme pret skolēnu, draugi, kas arī mācās vidusskolā, skolas vide. Šie faktori var arī
būt iemesls, kāpēc jaunietis tieši nevēlējās palikt vidusskolā, tas ir atkarīgs no paša.
JANVĀRIS / KVADRĀTSAKNE

MĀCĪBAS VIDUSSKOLĀ


Pie mācīšanās vidusskolā ir grūti
pierast, jo skolotāju attieksme ir
pavisam citādāka, pret tevi sāk
izturēties kā pret pieaugušu cilvēku. Pirmajā pusgadā vidusskolā
bija grūti pierast, jo pašam ir jāsaprot, kāpēc šeit nāca mācīties un
ka vidusskolēns ir pieaudzis cilvēks, un neviens nopakaļ nestaigās un nebakstīs, lai nāk labot nepietiekamos vērtējumus. Pašam
tas ir jāsaprot. Ja vidusskolēns to
nedarīs, neviens cits viņa vietā neizdarīs!
Ja kāds nezina, ko darīt pēc devītās klases, laicīgi jāsāk domāt, ko
vēlas un ar ko grib saistīt savu
dzīvi. Ja pēc pamatskolas beigšanas izdomā aiziet uz citu skolu,
bet saprot, ka tas nav domāts viņam, mūsu skolā vienmēr gaidīs
atpakaļ, lai skolēns varētu turpināt
iegūt izglītību. Atziņa, ko es ieguvu, šos septiņus mēnešus mācoties vidusskolā, ir tāda, ka
“viss ir sarunājams, un skolotāji tevi vienmēr gaidīs uz konsultācijām, ja vien tu gribēsi
kaut ko darīt sevis paša un atzīmes labā”. Es domāju, ka jaunajam vidusskolēnam tas ir jāzina un jāsaprot. Ja kaut ko nesaprot un nejautā par to, tad arī nesapratīs. Tāpēc lieciet bailes pie malas un vienkārši pajautājiet!
(Baiba Ločmele 10.a)

JANVĀRIS / /KVADRĀTSAKNE
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KVALITATĪVS ZPD = MIERS + TĪRS PRĀTS
8.MARTĀ, TIEŠI PIRMS SKOLĒNU BRĪVLAIKA, JELGAVĀ NORISINĀJĀS ZEMGALES
REĢIONA SKOLU ZPD KONFERENCE, KURĀ PIEDALĪJĀS ARĪ VAIRĀKI JELGAVAS
TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅI. 11.I KLASES SKOLNIECE JŪLIJA JUREVIČA
IZSAKA SAVU VIEDOKLI PAR ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU RAKSTĪŠANU UN
AIZSTĀVĒŠANU

Tēmu ir daudz un dažādas, bet izvēlēties to vienu ir ļoti grūti. Tobrīd galvā raisījās

„

visvisādas idejas un domas, bet darba rakstīšanas laikā tēmu mainījām trīs vai četras reizes.
Galu galā, nonācām pie beigu varianta: “Jelgavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)”.
11.klases skolniecei Saveļjevai Madarai šī tēma patika, jo vēlējās izvērtēt Jelgavas NAI
darba

kvaitāti,

savukārt

Jūlijas

Jurevičas stiprā puse bija praktiskā
daļa, kas ir mācību video izveide jeb
video montāža. Rakstīja šo darbu
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VISLIELĀKĀS GRŪTĪ- autores gandrīz mēnesi. Vislielākās
BAS SAGĀDĀJA TE- grūtības sagādāja teorijas daļa, bija
grūti atrast nepieciešamo
ORIJAS DAĻA, BIJA patiesi
informāciju un veidot to tā, lai gan
PATIESI GRŪTI ATvideo esošā informācija, gan teorijas
daļa atbilstu un būtu viegli apskatāma.
RAST NEPIECIEŠAProtams, grūtības sagādāja arī abu
MO INFORMĀCIJU
autoru viedokļu atšķirības, bet pēc
UN VEIDOT TO TĀ,
tējas krūzes un mierīgas sarunas darbs
LAI GAN VIDEO ESO- gāja raiti uz priekšu. Arī video
montāža sagādāja grūtības, bija skaņas
ŠĀ INFORMĀCIJA,
traucējumi fonā un nepiemēroti
GAN TEORIJAS DAĻA apstākļi video filmēšanai, bet arī tam
ATBILSTU UN BŪTU autores veiksmīgi tika pāri.
VIEGLI APSKATĀMA.
MARTS/ KVADRĀTSAKNE

VAI ZPD TIEŠĀM IR GRŪTS?
„Nu klāt bija aizstāvēšanas diena, mūs pārņēma nejauks stress, bet uzstāšanās izvērtās veiksmīga, un mēs tikām prezentēt savu darbu skolas priekšā,” stāsta viena no autorēm. Jokojoties arī piebilda otra- „Laikam šogad pārcentāmies”. Tālāk darbs tikai vēlreiz labots, pārskatīts un papildināts, lai to varētu nosūtīt uz ZPD Zemgales reģiona konferenci, darbu pieņēma, autores ieguva 57 punktus no 80. Ar skolotājas Veronikas Miglānes palīdzību autores atzīst, ka tik tālu, līdz Zemgales reģionam, ir tikušas pirmo reizi visu ZPD un PD gadu laikā. Pienāca brīdis, kad darbs bija jāizstāv reģionā citu Jelgavas
skolu, Dobeles, Tukuma, Aizkraukles un vēl dažu pilsētu ZPD autoru priekšā. Šoreiz autores uzskata, ka stress bija trīs reizes lielāks nekā skolā. “Prezentācijas laikā radās mazas
ķibeles ar video, bet, izskaidrojot situāciju, kopā ar citiem pārstāvjiem pasmējāmies par
to. Konference bija galā, mēs gan netikām tālāk, protams, žēl, bet šāda pieredze noderēs
nākotnē,” stāsta Madara.
„Nevajag „zubrīt” vai cītīgi meklēt visu uz 100% , galvenais, ar tīru prātu un mieru veidot ZPD, manuprāt,tikai tad darbs būs labs un kvalitatīvs,”piebilst Jūlija. Pēc autoru domām, galvenais šī darba mērķis ir atrast sev tīkamo tēmu un izzināt to savas intereses dēļ.
(Jūlija Jureviča 11.i klase)

MARTS //KVADRĀTSAKNE
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SKOLAS DZĪVE 20.GADSIMTA 70.UN 80.GADOS
TUVOJOTIES

JELGAVAS

TEHNOLOĢIJU

VIDUSSKOLAS

JUBILEJAS

PASĀKUMAM, SKOLAS AVĪZE TURPINA PUBLICĒT ABSOLVENTU ATMIŅU
STĀSTUS. ĪPAŠI NOZĪMĪGI TIE IR SKOLĒNIEM, KURU VECĀKI REIZ IR MĀCĪJUŠIES
MŪSU SKOLĀ. ARĪ 9.M KLASES SKOLĒNA MIKA STRŪBERGA MAMMA IR MŪSU
SKOLAS ABSOLVENTE, KURA ŠO MĀCĪBU IESTĀDI APMEKLĒJA NO 1. LĪDZ
11.KLASEI, JO VIDUSSKOLĀ TOLAIK NEBIJA 12 KLAŠU.
Mika Strūberga mamma skolā sāka mācīties 1978.gadā, kad to vēl sauca par Jelgavas
1.vidusskolu. Viņa nesaskata pārlieku lielas atšķirības to laiku un mūsdienu mācību iestādes
dzīvē. Bet bija tomēr arī daudz kas citāds. Skolēnu zināšanas vērtēja 5 ballu sistēmā, citādas
bija audzēkņu savstarpējās attiecības, atšķirīga bija skolotāju attieksme. Mācības notika arī
sestdienās, un visiem obligāta bija skolēnu forma. Vidusskolēniem ceturtdienās notika
nodarbības mācību kombinātā, kur viņi apguva dažādas profesijas pēc izvēles. Sākumā Mika
mamma izvēlējās šuvējas profesiju, bet saprata, ka tā viņu neinteresē, tāpēc sāka mācīties
medmāsas darba pamatus. Iegūtās iemaņa un zināšanas vēlāk labi noderēja, audzinot pašai
savus bērnus. Skolā viņa bija ļoti kārtīga, cītīga un apzinīga skolniece, kas ļoti labi mācījās un
vienmēr saņēma teicamas atzīmes. Izlaidumi tolaik skolā bija pēc astotās un vienpadsmitās
klases.
Mika mammai skolas laikā bija tikai viena piezīme dienasgrāmatā, jo klasesbiedrenei
iesita ar lineālu, tāpēc ka šī meitene bija viņu apsaukājusi. Tolaik dienasgrāmata bija obligāta
visiem skolēniem, jo nebija e-klases, kur informēt vecākus, tāpēc visu nepieciešamo skolēni un
arī skolotāji ierakstīja dienasgrāmatā, kuru vecāki katru nedēļu parakstīja. Mika mammu ļoti
saskumdināja šī piezīme, un viņa to negribēja apbēdināt vecākus, tāpēc lapu izplēsa, lai tā
nebūtu jārāda vecākiem. Viņa gan atceras, ka ar šo notikumu nelepojās.
Skolā zēni nedrīkstēja nēsāt garus matus, ūsas vai bārdu. Meitenes nedrīkstēja lietot
kosmētiku. Kādu dienu klases līnijā vienam zēnam tika aizrādīts par pārāk gariem matiem, lika
viņam tos nogriezt. Nākamajā dienā skolēns ieradās ar pavisam īsi apgrieztu frizūru. Ja es tad
mācītos skolā, mana arī būtu jāapgriež mati.
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RUNĀ ABSOLVENTE

Tolaik skolā notika arī daudz interesantu pasākumu – klases vakari, ekskursijas, sporta
dienas, diskotēkas, ražas novākšanas talkas kolhozos. Mika mamma tajos labprāt iesaistījās un dažus arī organizēja. Visvairāk viņai prātā palikusi skolas ekskursija ar vilcienu uz
Pēterburgu jeb toreizējo Ļeņingradu.
Var secināt, ka tajos laikos skolā nebija atļauta tāda brīvība kā šodien, bija daudz ierobežojumu un dažādu noteikumu.
(Miks Strūbergs 9.m)

MARTS/KVADRĀTSAKNE
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DZĪVE MŪSU SKOLĀ PIRMS 20 GADIEM
MŪSU SKOLĀ STRĀDĀ VAIRĀKI PEDAGOGI, KAS PAŠI PABEIGUŠI
JELGAVAS

TEHNOLOĢIJU

VIDUSSKOLU

VAI

KĀDREIZĒJO

JELGAVAS

1.VIDUSSKOLU, VAI JELGAVAS 1.ĢIMNĀZIJU UN TAJĀ ATGRIEZUŠIES, LAI
VARĒTU

TURPINĀT

STRĀDĀT

PAR

SKOLOTĀJIEM.

ARĪ

MŪSU

SKOLAS

ABSOLVENTE AGNESE AMSTERE – ZELGALVE (ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJA)
LABPRĀT DALĀS SAVĀS POZITĪVAJĀS ATMIŅĀS PAR SAVU MĀCĪBU LAIKU ŠAJĀ
PAŠĀ ĒKĀ.
Kurā laikā mācījāties mūsu skolā?
Sāku mācīties 1986.gadā un 1998.gadā pabeidzu.
No kuras klases un cik ilgi mācījāties?
Sāku no 6 gadu vecuma mācīties, no pirmās klases, un
beidzu 12.klasi.
Kuri bija jūsu mīļākie mācību priekšmeti?
Mani mīļākie mācību priekšmeti noteikti bija latviešu
valoda un literatūra, kura man tajā laikā ļoti patika, un
es lasīju daudz grāmatu. Man patika arī kultūras
vēsture.
Vai piedalījāties un apmeklējāt kādus pulciņus?
Pamatskolas laikā apmeklēju angļu valodas pulciņu un
arī šūšanas pulciņu. Mazākajās klasītēs piedalījos
peldēšanas pulciņā. Skolā arī īsu laiku dziedāju korī, kā arī piedalījos tautiskajās dejās, kur bija
interesants kolektīvs. Vidusskolas laikā apmeklēju zīmēšanas pulciņu.
Vai jūsu klases kolektīvam notika klases vakari un vai devāties ekskursijās?
Jā, noteikti! Viena no spilgtākajām ekskursijām, ko es atceros, ar skolotāju Vitu Hermani bija
divdienu ekskursija pie Abavas upes. Mums tur bija dažādi interesanti pasākumi, kā,
piemēram, cits citu izjokoja, pasakot, ka autobuss tūlīt brauc prom, un mēs skrējām uz to.
Tomēr izrādījās, ka ir pieci no rīta un autobuss vēl nekur nebrauc. Tā dabūjām atpakaļ līst
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teltīs. Bija jautri!
MARTS / KVADRĀTSAKNE

RUNĀ ABSOLVENTI
Kāds bija jūsu klašu kolektīvs, kādas bija attiecības citam pret citu klasē?
Tā kā klašu kolektīvi man bija dažādi, pamatskolas īsti neatceros, vidusskolas laika klase
mums bija sadalīta tādos kā grupējumos, īsti laikam neatšķiras no mūsdienām, kā es daudz
dzirdu. Klase bija sadalījusies, un kopumā darījām, ko lika, bet ar ne pārāk lielu vēlmi iesaistīties visā. Tad bija populārie bērni, bet es nebiju populāro bērnu pulkā.
Vai skolotāji atšķīrās no mūsdienu skolotājiem?
Noteikti bija atšķirības, īpaši pamatskolas posmā. Vidusskolas laikā es īpaši neatceros, ka
būtu bijuši stingrāki skolotāji. Pamatskolas laikā mana klases audzinātāja bija skolotāja
V.Grava, un viņa bija ļoti stingra skolotāja it visur, ne tikai mācībās. Viņa uzskatīja, ka
meitenēm nav jālieto kosmētika. Tāpēc pat 9.klasē, ja meitenes uz skolu atnāca tikai uzkrāsojušas skropstas, skolotāja lika doties nomazgāt seju un tad ierasties jau savāktām.
Nagus nedrīkstēja lakot, neko tādu nedrīkstēja darīt.
Kurš mācību priekšmets jums likās visgrūtākais?
Visgrūtākie droši vien bija tie eksaktie mācību priekšmeti. Man labāk padevās humanitārie
mācību priekšmeti, līdz ar to man grūtākie bija fizika, ķīmija un matemātika.
Vai jums bija mīļākā vieta skolā?
Tajā laikā vidusskolā bija interesanti tas, ka mums katram bija savs stundu saraksts. Nebija
tāds kopīgais stundu saraksts, un katram bija kaut kādas stundas, uz kurām bija jāiet, un
bija stundas, kas bija brīvas, jo citiem notika kādas mācību stundas. Piemēram, ģeogrāfijas
man vidusskolas laikā nebija. Mums bija tā, ka bija brīvas klašu telpas skolā, kurās mēs
tajā brīvajā brīdī pavadījām kādu laiku. Drīkstēja tur iet, paņemt atslēgu un atpūsties.”
Kur jums bija klašu kabineti?
Vidusskolā dzīvojāmies 315.kabinets, pamatskolā bija 115.kabinets, bet mazākajās klasītēs - mazo bērnu foajē 2.stāvā.
Vai ir kāds ļoti spilgts notikums, kuru atceraties no skolas laika?
Noteikti, man visspilgtāk atmiņā ir iespiedies Žetonu vakars Es biju sarakstījusi dzejoli,
novēlējumu skolotājiem, un tad es to dzejoli visu priekšā lasīju. Daudzas atmiņas bija saistītas arī ar aerobikas festivāliem, kuri arī ir iespiedušies atmiņā ļoti spilgti. Mums tur bija
visādas “mazas ķibeles”, piemēram, vienu gadu kāda meitene vienīgā bija iemācījusies šo
deju līdz galam un pārējie mēs visi paļāvāmies uz to, ka viņa dejos un mēs sekosim līdzi
viņas kustībām. Meitenei no tā lielā uztraukuma palika slikti, un viņa noskrēja nost no laukuma un aizskrēja prom. Mēs visi tur palikām stāvot un nesaprotot, ko darīt tālāk. Un tad
mēs vienkārši katrs uz savu pusi aizskrējām prom. Vēlāk sporta skolotāja bija
spiesta teikt: “Tā viņiem bija paredzēts!”
(Laura Marija Elksne 10.i)
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VAI ATMIŅU VAR UZLABOT AR BIEZPIENU UN ŠOKOLĀDI?
KATRU

GADU

SKOLĀ

FEBRUĀRIS

UN

MARTS

IR

ZINĀTNISKI

PĒTNIECISKO UN PĒTNIECISKO DARBU PREZENTĀCIJAS LAIKS. SKOLĒNI
DARBOJUŠIES ĻOTI DAŽĀDĀS JOMĀS- VĒSTURE, MĀKSLA, FIZIKA, ĶĪMIJA,
BIOLOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, LITERATŪRA, VALODNIECĪBA, ŽURNĀLISTIKA UN
VĒL CITAS. SKOLAS AVĪZE LŪDZA SKOLĒNUS PASTĀSTĪT PAR SAVIEM
DARBIEM UN TO GAITĀ GŪTO PIEREDZI. 9.M KLASES SKOLNIECE KARĪNA SĪLE
RAKSTĪJA DARBU PSIHOLOĢIJĀ, PĒTOT ATMIŅAS ĪPATNĪBAS, TĀPĒC VAR
LASĪTĀJUS IEPAZĪSTINĀT AR GŪTAJĀM ATZIŅĀM.
Atmiņa ir spēja saglabāt un atcerēties iepriekšējo pieredzi, tāpēc ir svarīgi to trenēt, it
īpaši pusaudžiem, jo šajā dzīves posmā ir daudz stresu mācību dēļ. Jāiegaumē skolā uzņemtā
informācija, jāgatavojas pārbaudes darbiem un eksāmeniem, jāpiedalās dažādos konkursos
un olimpiādēs. Tam visam ir nepieciešama labi trenēta atmiņa, citādi uzņemto informāciju
var viegli aizmirst. Domāju, katrs pusaudzis ir pieredzējis situāciju, kad viss vakars ir
pavadīts, mācoties un gatavojoties kādam kontroldarbam, taču brīdī, kad skolotāja sniedz
testa lapu, galva šķiet tukša. Tas liecina, ka jāpievērš vairāk uzmanības atmiņai.
Balstoties uz dažādos informācijas ieguves avotos atrasto informāciju, atmiņu var
uzlabot, ievērojot veselīgu uzturu un iekļaujot savā ēdienkartē pietiekami daudz glikozes, kas
palielina smadzeņu spēju saglabāt informāciju, kā arī regulāri jāveic fiziskas vai radošas
aktivitātes, lai uzlabotu asinsriti un smadzenes apgādātu ar nepieciešamajām barības vielām.
Zinātnieki, kas veikuši dažādus eksperimentus saistībā ar šo tēmu, apgalvo, ka atmiņu trenēt
nav iespējams, jo atmiņa nav muskulis. Katru dienu iemācoties no galvas dzejoli vai skaitļu
rindu nepalīdzēšot atmiņu uzlabot. Tomēr par to es vēlējos pārliecināties pati, tāpēc veicu
pētījumu jeb eksperimentu par atmiņas uzlabošanas veidiem un to pārbaudi. Pētījumā
piedalījos es un vēl 4 mana vecuma meitenes. Vispirms eksperimenta dalībnieces veica testu,
kas ir galvenais eksperimenta rezultātu rādītājs. Testa pirmajā uzdevumā tika dotas divas
minūtes, lai iegaumētu 20 attēlus, kas pēc tam bija jāiezīmē tiem paredzētajā vietā. Otrajā
uzdevumā tika dotas divas minūtes, lai iegaumētu 20 vārdus, kas pēc tam bija jāieraksta tiem
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paredzētajā vietā.
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ATSKATS UZ ZPD
Sākot ar janvāra otro nedēļu,
katru nedēļu tika veikti noteikti vingrinājumi, piemēram,
katru dienu apēst vismaz 90g
biezpiena, pirms vai uzdevumu pildīšanas laikā klausīties
klasisko mūziku vai alfa viļņus, veikt fiziskās aktivitātes
vai pastaigas svaigā gaisā. Pēc
vingrinājumu veikšanas tika
pildīti dažādi uzdevumi, kas
pārbaudīja maņu (redzes, dzirdes, taustes un ožas) atmiņu. Janvāra pirmajā nedēļā uzdevumi tika veikti, pirms tam neveicot vingrinājumus, lai tās rezultātus var salīdzināt ar tām
nedēļām, kurās pirms uzdevumu pildīšanas tika veikti dažādi vingrinājumi.
Redzes atmiņas uzlabošanas uzdevumā katrai dalībniecei tika dotas bildītes, kas jāiegaumē un pēc tam jānovieto pareizā secībā. Dzirdes atmiņas uzlabošanas uzdevumā bija
jāiegaumē piecrinde, izmantojot tikai audio failu. Taustes atmiņas uzlabošanas uzdevumā
eksperimenta dalībniecei ar ciet acīm, izmantojot tikai tausti, vajadzēja novietot piecus
priekšmetus pareizā secībā. Ožas atmiņas uzlabošanas uzdevumā, izmantojot tikai ožu,
garšvielas bija jānovieto pareizā secībā.
Apmēram 10 grami tumšās šokolādes dienā (vienu nedēļu) pozitīvi ietekmēja atmiņu, jo rezultāti uzlabojās – visi uzdevumi pārsvarā tika izpildīti pareizi. 15 līdz 20 minūšu
gara pastaiga svaigā gaisā, klasiskās mūzikas vai alfa viļņu klausīšanās katru dienu (vienu
nedēļu) arī pozitīvi ietekmēja visas maņu atmiņas. Fiziskie vingrinājumi uzlaboja rezultātus ožas atmiņas uzdevumos – tie pārsvarā tika veikti pareizi. Biezpiena pastiprināta lietošana savā ēdienkartē uzlaboja dzirdes un ožas atmiņu. Daļēji uzlabojās arī dalībnieču redzes atmiņa.
Pirms eksperimenta veiktā testa vidējais punktu skaits no 40 ir 22,8 punkti, kas ir
57% no 100%. Pēc eksperimenta veiktā testa vidējais punktu skaits no 40 ir 26,2 punkti,
kas ir 65,5%. Testa vidējais punktu skaits ir paaugstinājies par 3,4 punktiem jeb 8,5%. Es
uzskatu, ka tās ir pozitīvas izmaiņas, ņemot vērā, ka katrs atmiņas uzlabošanas veids tika
pārbaudīts tikai vienas nedēļas garumā. Dalībnieces gan mēdza aizmirst par uzdevumu
pildīšanu, tādēļ rezultāti varētu atšķirties. Protams, rezultātus ietekmē arī citi apstākļi, tāpēc to precizitāti nav iespējams noteikt.
(Karīna Sīle 9.m)
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PROFESIJAS IZVĒLES SAREŽĢĪTAIS CEĻŠ
VIDUSSKOLAS LAIKS SAISTĀS AR NOPIETNU JAUTĀJUMU RISINĀŠANU,
UN VIENS NO TIEM IR NĀKOTNES PROFESIJAS IZVĒLE. TĀ KĀ ESMU JAU
12.KLASES SKOLNIECE, ŠĪ TĒMA KĻŪST ĪPAŠI AKTUĀLA. BRĪNIŠĶĪGA IESPĒJA
PĀRBAUDĪT IZVĒLĒTĀ NĀKOTNES DARBA ATBILSTĪBU MANAM RAKSTURAM
UN INTERESĒM IR ĒNU DIENAS, KAS KATRU GADU NORISINĀS FEBRUĀRA
VIDŪ.
Tāpēc šī gada 13.februārī es devos uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu, lai
piedalītos Ēnu dienā, ēnojot slimnīcas 6.nodaļas virsmāsu Naģeždu. Tiesa gan, sieviete
atzina, ka viņas darbs vairāk saistīts ar telefonsarunām, papīriem un datoriem, tas neatklāj

„

medmāsas darba īstos pienākumus, tāpēc viņa mūs nodeva medmāsas Diānas pārraudzībā.

ĒNU DIENA IR IESPĒJA
SAPRAST UN IZVĒRTĒT
PROFESIJAS PLUSUS UN
MĪNUSUS, PIEŅEMT LĒMUMU, VAI ŠIS DARBS
PATĪK VAI NĒ, IEJŪTOTIES IKDIENAS DARBĀ,
NEVIS TIKAI DZĪVOJOT
UTOPIJĀ UN DOMĀJOT,
KA VISS NOTIEK KĀ FILprofesiju.
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Jāatzīst, ka nebiju gaidījusi tik sīku un
detalizētu stāstu par katru veikto darbību,
nebiju gaidījusi, ka tiešām redzēšu, kā notiek,
piemēram, katetra ievietošana, sīkas operācijas
vai zāļu ievade mazajiem slimniekiem.
Vēlme kļūt par medmāsu man radās
īsi pirms Ēnu dienas, kad sapratu, ka vēlos
apvienot medicīnu un savu mīlestību pret
bērniem, nonākot pie secinājuma, ka vēlos būt
medmāsa tieši Bērnu Klīniskās universitātes
slimnīcā un nekur citur. Tāpēc pieteicos,
uzrakstot garu un pārdomātu motivācijas
vēstuli, kurā atklāju savu vēlmi iepazīties ar šo

ĒNU DIENA—LIELISKA IESPĒJA

Arī es šī gada Ēnu dienā redzēju skumjus stāstus, noraizējušos vecākus un raudošus bērnus, bet es sapratu, ka tā ir medicīnas darbinieku ikdiena, jo slimnīcā nevar pastāvēt vien laime un smiekli, tā tomēr ir cīņa par veselību, reizēm dzīvību, bet, protams, kā
jau visam dzīvē, arī šeit ir labās dienas, par kurām Diāna stāstīja ar lielu prieku, jo vienmēr, kad kāds pacients dodas mājās vesels, priecājas ne vien vecāki, bet viss personāls.
Ar šo rakstu vēlos ne vien izstāstīt savu pieredzi, bet arī mudināt jūs, lasītāji, izmanotot šo iespēju un ielūkoties dažādu profesiju aizkulisēs, lai saprastu, kas nākotnē vēlaties būt. Protams, jāpiebilst, ka ir normāli šajā dienā saprast ne vien to, ko patiesi vēlas
darīt savā dzīvē, bet arī to, kas neder un nepatīk. Pretējā gadījumā ir liela iespēja nomācīties vienu gadu augstskolā un tad saprast, ka izvēle nav bijusi īstā, jo priekšstats par profesiju ir bijis pavisam greizs. Tas tomēr ir mūsu laiks, ko nevajadzētu izniekot, nesaprātīgi tērējot teorētiskos meklējumuos. Daudz svētīgāk ir gūt priekšstatu par iedomāto darbu Ēnu dienā, redzot gan tā saules puses, gan tumšo ēnu situācijas. Man tas lieliski izdevās.
(Ilona Amanda Pētersone 12.i klase)
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KĀ RŪPĒTIES PAR SAVU LABĀKO DRAUGU
Pavasaris ir atmodas laiks, kad daba pamostas no dziļā ziemas miega un turpina aktīvo
gaitu it kā vasaras režīmā. Mums palīdz visi mīluļi, kuri ir līdzās, padarot mūs laimīgākus, jo
dzīvnieki ir dzīvespriecīgi radījumi, kuriem raksturīgi pieķerties saviem saimniekiem. Tie,
protams, maina cilvēku ikdienu, kas arī apstākļu mijas dēļ piedzīvo pārmaiņas. Parasti mums
ir divi iemīļoti labestības iemiesojumi
Suņi un kaķi ir tie, kuri visbiežāk ir cilvēka draugi. Daudziem patīk vairāk suņi, jo tie
ir aktīvi, uzticīgi un miermīlīgi. Šie četrkājainie dara daudz ko- piedalās militārās darbībās,
nodarbojas ar aklu cilvēku pavadīšanu, medībām, ganīšanu, aizsargā un, protams, priecē.
Esam šo sugu pieradinājuši to darīt jau kopš tūkstošiem gadu. Bet, ja viņu mums nebūtu, vai

„

dzīve nekļūtu drūma? Katram ir savas rūpes un problēmas, nelaimes un veiksmes stundas, kā

MUMS PALĪDZ VISI MĪLUĻI, KURI IR LĪDZĀS,
PADAROT MŪS LAIMĪGĀKUS, JO DZĪVNIEKI
IR DZĪVESPRIECĪGI RADĪJUMI, KURIEM RAKSTURĪGI PIEĶERTIES
SAVIEM SAIMNIEKIEM.

arī skola un darbs. Tādēļ es uzskatu, ka
dzīvnieciņš mājās ir nepieciešams. Atnākot no
skolas, vari redzēt, cik tie ir laimīgi, mūs
sagaidot. Tomēr nekas nav perfekts.
Lai cik labvēlīga būtu suņa ietekme uz
mūsu dzīvi, ir arī savi mīnusi. Piemēram, liels
laika patēriņš kopšani, audzināšanai. It īpaši
kucēna dienās suņa īpašaniekam jau jābūt
stingram, lai mazais būtu paklausīgs, kā arī
neņemtu virsroku pār saimnieku. Pati esmu
sastapusies ar nesavaldīgiem suņiem, kuri
nepadodas uzsauktajām komandām, un tajā
brīdī suņa īpašnieks jūtas neērti, jo nespēj tikt

galā ar savu ķepaini, kas izturas agresīvi. Pār tādu ir grūti valdīt.Manās mājās arī ir mīlulis,
viņš ir maziņš un ar garu spalvu. Viņam ir nepieciešamas lielas rūpes, respektīvi,
ķemmēšana, mazgāšana, regulāra nagu griešana, ausu, zobu tīrīšana. Tas mēdz būt
nogurdinoši, bet man ir bijuši daudzi liela un vidēja auguma suņi, bet nekad mazs, tādēļ man
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ir patīkami un jautri kopt savu pūkaino draugu, jo iemācos daudz ko jaunu par šo
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sugu. Protams, ir jākopj visi, taču pie
citiem ir jādarbojas vairāk nekā pārējiem.

DZĪVNIEKU VĒRTĪBA

Ir tādi, kuri nekad nespēj būt vieni, nepieciešama kompānija, jo vientulībā četrkājainais nebūs apmierināts. Tāpat arī, lai tie neskumtu, kopā jāpavada daudz laika. Spēlēšanās ne tikai uzmundrinās suni, bet arī saimnieku, jo tās būs sirsnīgas atmiņas, kā arī lieliska iespēja atpūtīsieties. Katru dienu jāiet ārā, jo ķepaiņu komunikācija ir svarīga.
Jāatrod pieeja, lai sunim ir pašam savi draugi, jo tā viņu starpā ir socializēšanas. Jāved uz pilsētu, lai pierastu pie transporta līdzekļiem, lielākām ēkām, skaļas kņadas u.c.
Mēs ar pūkaini dzīvojam nomaļā vietā, tādēļ katra pastaiga ārpus sava rajona ir liels piedzīvojums, jo gluži vienkārši viņš pie tā nespēj pierast, bet katrs suns jau ir citāds.
Viss dzīvē prasa pūles, nekas nebūs izdarāms pāris vēzienos, tādēļ uzskatu, ka suns
nemaz nav tik apgrūtinošs radījums, jo, pirmkārt, pienākumi būs vienmēr, otrkārt, kādreiz būs jākopj un jārūpējās ne tikai par dzīvnieku, bet gan par savu atvasi. Laimes stariņš dzīvē noder, kad esi pavisam skumjšs, vienalga, vai tas būtu suns vai kaķis, galvenais, lai esi laimīgs.
(Laura Voliņeca 9.m)
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SKOLĀ JAU VAIRĀKUS GADUS DARBOJAS LASĪTĀJU PULCIŅŠ, UN
MEITENES TAJĀ NE TIKAI APMAINĀS IESPAIDIEM PAR LASĪTO, BET ARĪ PAŠAS
MĒDZ RAKSTĪT. ŠOREIZ TĀ IR DZEJA.
HAIKAS
Es dāvāšu tev
Hidroelektrostaciju,
Lai mīla kā dzirksts.
(Karīna)
Ir vakars drūms, bet
Tu šķīvi ar pankūkām
Dāvā man, mammu.
(Karīna)
Lietussargs krāsains
Mūsu patiesās sejas
Tā nejauši slēpj.
(Karīna)
Pavasaris nāk,
Vasara vēl aiz kalniem,
Saule spīd sirdī.
(Laura)
Ūdens plūst strautā,
Kad sasniedz tālumu tas,
Bezgalības nav.
(Laura)
Te visur kas tumšs,
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Melna nakts klāj zemi šeit,
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DZEJA
DZEJAS PAR VĀRDIEM
***
Mani vārdi ir gudri un klusi,
Mani vārdi nav rupjībām pilni.
Maniem vārdiem vajag brīvības spārnus,
Mani vārdi meklē ausis, kas ir gatavas uzklausīt.
Mani vārdi baidās kļūdu, kas raisīs dusmu un nesaprašanās jūru.
Mani vārdi mīl vakarus un pastaigas dienā, kad tiem izaug brīvības gars.
(Alise 9.m)
***
Mani vārdi ir kā lapas rudens dzestrajā gaisā,
Mani vārdi nav kā ziemas ledus aukstais,
Maniem vārdiem vajag saules stariņu rīta rasā,
Mani vārdi meklē gaišas pavasara domas,
Mani vārdi baidās, kad pienāk vasaras beigas,
Mani vārdi mīl skolas brīvlaika noskaņas.
(Laura 9.m)
***
Mani vārdi ir kārtējā bite,
Mani vārdi nav ne glaimi, ne baisi,
Maniem vārdiem vajag pirkstu, kurā iedzelt,
Mani vārdi meklē ziedu, bet
Mani vārdi baidās garšot rūgtu medu,
Mani vārdi mīl lēkāt no lāses uz lāsi.
(Karīna 9.m)
***
Mani vārdi ir sniegpārslas, saltas un
jautras,
Mani vārdi nav drānas – tīras un baltas,
Maniem vārdiem vajag virpuļot dejā,
Mani vārdi meklē brīvi to ceļā,
Mani vārdi baidās bīties,
Mani vārdi mīl raibos kamolos tīties.
(Renāte 9.m)
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***
Skaisti dzīvot nav liegts
Pretī liktenim daudz ir skriets
Ļauj vaļu runāt ziediem
Un neļaujies pasaules biediem
Dzīve nav akmenī kalta
Grāmata vēl ir balta
Necenties runāt ar kokiem
Nerunā ar pagātnes spokiem
Ver vaļā sirdi
Uz gaidi mazu brīdi
Tad ver vaļā acis
Un tici apkārt būs norimis
Tas dzīves tracis
( Nanija
Gringofa
9.m)
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***
Jo augstāk tu kāp
Jo straujāk tu krīti
Vainas apziņas dzīti
Lai ātrāk izdotu kvīti
Uz vēdera līdi
Pats savu lepnumu mīdi
Nekurini ar vārdiem tu plīti
Tik īsu brīdi spīdi
Pats sev negaidot slīdi
Pavisam glīti
No debesu augstumiem krīti!
(Nanija Gringofa 9.m)

