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Gada skolēns 2016

Pirmās klases skolniece Kristiāna Anspoka demonstrē savu talantu dziedot.

11. martā, skolas aktu zālē
norisinājas
ikgadējais
skolēnu
erudīcijas un talantu konkurs “Gada
skolēns 2016”
Šogad par gada skolēna titulu cīnijās
24 1. - 12. klases skolēni. Vislielākā
atsaucība nākusi no 4. klases skolēniem.
Par gada skolēnu šogad drīkstēja
pretendēt audzēkņi kuriem vidējā atzīme
ir vismaz 7. Dažiem skolēniem šī ir pirmā
reize kad viņi piedalās šadā konkursā,
toties citiem, jau trešā vai pat ceturtā. Arī
skolēnu attieksme atšķiras. Daži uzskata
šādu piedalīšanos vienkārši par izklaidi,
bet citi ir nopietni noskaņoti, jo ir
ieguldījuši laiku un darbu gatavošanās
darbos.
Skolēni
savus
talantus
un
aizraušanās, kā jau katru gadu, izrādīja
dažādi. Kāds spēlēja klavieres, izpildīja

dziesmu, dejoja tautas dejas, skaitīja dzejoļus vai
prozu.
Skolēnus vērtēja sociālā pedagoģe Gunta Šurna,
skolas direktore Anda Liškauska direktores vietniece
mācību jomā Daiga Saka un Svitenes struktūrvienības
vadītāja Gunta Novika.
Pēc sevis prezentēšanas žūrija skolēniem uzdeva
jautājumus par Latviju, kultūru vai politiku. Kopumā
skolēniem veicās labi, jo jautājumiem bija jau iepriekš
kārtīgi sagatavojušies.
Gada skolēna rezultāti tiks paziņoti noslēguma
pasākumā, kur arī uzzināsim, kam šogad būs iespēja
rādīt savas spējas tālāk Bauskā.
Skolēnu dome
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Jauni draugi
Šī gada 5. janvārī, no Itālijas
Angari
pašvaldības,
Rundālē
ieradās 20 jaunieši. Aukstais laiks
netraucēja
jauniešiem
izzināt
laiviešu tradīcijas un kultūru, kā arī
sniegt
nelielu
ieskatu
Itālijas
ikdienā.
Sadarbojoties Rundāles un Angari
pašvaldībām tika īstenots projekts
«Welcome To My Side» ( Laipni lūgts
manā pusē). Projekta mērķis ir
aktivizēt jauniešu ieaistīšanos dažādās
sabiedrības aktivitātes un motivēt viņus
ieņemt aktīvu dzīves pozīciju.
Par projekta aktivitātēm un gūtajām
emocijām stāsta paši jaunieši.
Otrdiena 5. janvāris
Eva
Reinfelde:Pirmajā
dienā
vajadzēja sagaidīt jauniešus. No rīta
braucām uz lidostu viņus sagaidīt ar
jau iepriekš sagatavotiem plakātiem,
dažus vēl veidojām turpat autobusā.
Bija patīkams satraukums, jo nevarēja
zināt vai viņi būs kautrīgi, vai ļoti
runātīgi, vai mēs viņiem patiksim vai
nē. Sagaidījām viņus ar atplestām
rokām un pat ar Rundāles lauvu.
Jauniešus pārsteidza aukstums un
lielais sniega daudzums.
Skolā
spēlējām iepazīšanās spēles un notika
arī grupu darbi un diskusijas neformālā
vidē. Tas arī nostiprināja kontaktu
starp mums. Šajā laikā ļoti labi varēja
iegaumēt vārdus un uzreiz veidot
sarunu.
Viena
no
labākajām
aktivitātēm bija mācīties skaitīt līdz
desmit. Latvieši mācijās skaitīt līdz
desmit itāļu valodā, bet itāļu jaunieši –
latviski. Šajā dienā uzzinājām arī ļoti
daudz viens par otru, piemēram, vai ir
brāļi /māsas, vai māk dziedāt, kur
mācās utt. Vakaru noslēdzām ļoti jauki,
gājām ārā un pikojāmies.
Trešdiena 6. janvāris
Annija Krikščūne:Otrajā projekta dienā
turpinājām iepazīt viens otru, tomēr
plašākā nozīmē – itāļi iepazina
latviešus kā tautu kopumā, bet mēs –
itāļus.
Katrai
delegācijai
bija
sagatavotas interesantas prezentācijas
par savas tautas paradumiem un
īpatnībām. Vēl šajā dienā bija tikšanās

Latviešu un itāļu jauniešu kopbilde pie skolas

ar pašvaldību pārstāvjiem, tomēr otrās dienas aizraujošākā
aktivitāte bija Happy Martini, kurā itāļu jaunieši latviešiem
mācīja kāršu spēles ar īpatnējām kārtīm.
Ceturtdiena 7. janvāris
Sendija Rozenberga:Projekta trešā diena sākās ļoti
interesanti mēs katrs veidojām savu Avatāru,kas raksturoja
mūsu katra personību.Un diskutējām kurā valstī vēlētos
dzīvot, un tajos brīžos mēs viens otru vairāk iepazinām.
Dienas gaitā mums bija jaizveido īsfilma par Svitenes
skolu, spēlējām hokeju kur latviešu jaunieši cīnijās pret
itāļu jauniešiem, vakara beigās iepazīstinājām jauniešus ar
mūsu tautiskajām dejām. Diena bija pozitīvu iespaidu
piepildīta,mēs pārkāpām valodu barjeras nebaidoties
kļūdīties. Tas bija ļoti interesanti tās bija neaizmirstamas
emocijas, brīži ko pavadījām kopā, smiekli, prieks un darbi
mūs vienoja.
Piektdiena 8. janvāris
Mārtiņš Čerļenoks:Šajā dienā apmeklējām Rundāles pils
muzeju. Pilī notika nevis parasta ekskursija gida pavadībā,
bet gan 18. gadsimta stilā. Mūs iepazīstināja ar pils vēsturi,
ar tā laika tradīcijām un dejām, iesaistot darboties. Todien
ārā bija ļoti auksts, aptuveni -20°C, tāpēc šī diena mūsu
itāļu draugiem paliks atmiņā kā aukstākā viņu viesošanās
laikā Latvijā. Nolēmām nedaudz izmainīt plānus un
nebraucām uz Mežotnes pilskalnu, bet gan apspriedām
nākamo kopīgo projektu. Pēc projekta apspriedes notika
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Jauna pieredze
sporta spēles jauktās komandās. Spēlējām itāļiem
raksturīgo futbolu un sacentāmies jautrās stafetēs;
visi balvās saņēma Latvijā ražotus gardumus.
Komandas darbs palīdzēja sadraudzēties vēl vairāk.
Vakarā jautri pavadījām laiku, sacenšoties dejošanas
prasmē, spēlējot "Just dance".
Sestdiena 9. janvāris
Dita Liepiņa:Devāmies uz Saulaini, kur kopā
gatavojām ēdienus no savas nacionālās virtuves. Itāļi
pagatvoja gnocchi di zucca, kas ir kaut kas līdzīgs
klimpām, tikai pagatavots no ķirbjiem. Vēl itāļi
gatavoja putru kuru sauc par polenta. Gan gnocchi di
zucca, gan polentu pasniedza kopā ar gaļas
bumbiņām. Saldajā draugi mums gatavoja fritole, kas
ir kaut kas līdzīgs žagariņiem, tikai ar rozīnēm. Mums
vislabāk garšoja saldais, kaut gan arī daži bija tādi,
kuri prasīja vēl arī gnocchi di zucca un polentu. Mēs
itāļiem pagatavojām rasolu, pīrādziņus, magoņu un
kanēļa maizītes un biezpiena saldo. Itāļiem ļoti
garšoja gan pīrādzīņi, gan arī kanēļa un magoņu
maizītes, un labus vārdus teica arī par biezpiena
saldo.

Svētdiena 10. janvāris
Zanda Iesalniece:Visi devāmies uz Rīgu, kur notika
foto orientēšanās sacensības , apskatot Vecrīgā
izvietotos kultūras objektus. Pēc tam visi devāmies
augšā Pēterbaznīcas tornī apskatīt Rīgas panorāmu.
Drīz jau bija laiks doties uz Lido, kur ne tikai labi

Notiek avatara veidošana aktu zālē

paēdām, bet arī devāmies slidot, ko daudzi
itāļi darīja pirmo reizi, un papildus devāmies
iepirkties uz Molu. Vakarā sadalījāmies trijās
grupās viena Saulainē, otra Svitenē un trešā
Pilsrundālē, kur pie sevis mēs uzņēmām
itāļu jauniešus, jautri pavadījām vakaru,
gatavojām ēst un dziedājām karaoki.
Kopumā diena bija notikumiem bagāta un
neticami auzraujoša.
Pirmdiena 11. janvāris
Kristiāna Āriņa:Pirmdien prezentējām mūsu
skolas 9.-11. klases skolēniem visu, ko
bijām paveikuši nedēļas laikā. No rīta
sadalījāmies jauktās grupās un sākām
veidot prezentācijas par katru dienu. Biju
trešās dienas grupas sastāvā. Kad
centāmies atcerēties, kas notika šajā dienā,
sapratām, ka galvenais notikums bija
iespēja apgūt latviešu tautas deju soļus.
Nolēmām, ka četri itāļu jaunieši (Ilaria,
Valentina, Gianmarco, Nicolo) apgūto arī
nodemonstrēs skolēniem. Kad deju soļi bija
atkārtoti un atbilstošā mūzika piemeklēta,
pie manis pienāca Gianmarco un jautāja,
kādā apģērbā viņi dejos, nedomājot
atbildēju:
“Tautastērpā!”.
Devos
pie
skolotājas Aigas un sākās tērpu izvēle un
pielaikošana, kas izvērtās par ļoti jautru
procesu, jo vajadzēja izlemt gan par
apaviem (pastalas, kurpes/zābaki), gan par
cepurēm un matu sakārtojumu meitenēm.
Kad atgriezāmies aktu zālē, tur jau bija
sapulcējušies skolēni un ieradu- šies
laikraksta “Bauskas Dzīve” pārstāvji.
“Konferences” atklāšanā itāļu delegācijas
vadītāja
Anna
Ruggeri
iepazīstināja
klausītājus ar projektu, bet pēc tam mēs
atrādījām, ko bijām iemācījušies: latvieši
skaitīja no 1 līdz 10 itāļu valodā, toties itāļi
to darīja latviski. Pēc tam kopīgi nodejojām
deju “Macarena”. Visas grupas pastāstīja
par katru dienu, tomēr vislielākos aplausus
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un ovācijas guva itāļu jaunieši, kuri
dejoja
“Līgo
dančus”.
Pēc
šīs
“konferences” visi kopā pavadījām
pēdējo vakaru, spēlējot kārtis, dejojot,
dziedot, zīmējot hennas tetovējumus un
aprunājoties par projektu un iegūto
pieredzi.
Otrdiena 12. janvāris
Ilze Ašmane: Diena iesākās ar kāršu
spēlēm, jaukām sarunām, hennas
tetovējumiem, pēdējām kopīgām bildēm
un ''selfijiem''. Pēc pusdienām virtuves
saimniece itāļiem bija pagatavojusi
nelielu cienastu, ko notiesāt pa ceļam uz
lidostu, itāļi bija ļoti priecīgi un kopīgi
pateicās virtuves darbiniekiem. Pēc
pusdienām mēs, latvieši, itāļiem
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personīgi bijām sarūpējuši katram auduma maisiņu ar
tēju un arī latviskas dāvaniņas. Itāļi bija no sirds laimīgi,
par to liecināja viņu draudzīgās izpausmes - samīļoja,
sabučoja, no prieka pat lēkāja, neiztika arī bez asarām.
Dodoties uz lidostu, katrs projekta ''Welcome To My
Side'' dalībnieks saņēma par piemiņu melnu T-kreklu ar
projekta logo. Lidostā valdīja dažādas emocijas- dažs
neslēpa asaras, cits smaidīja, lēkāja, visus samīļoja,
bijām sadraudzējušies. Cerēsim, ka rudenī apciemosim
mūsu jaunos draugus Itālijā!
Arī itāļu jaunieši atminējās pašas jaukākās
aktivitātes no projekta.
Gretai vislabāk ir patikuši “Līgo danči”, diskusijas ,
kurās varēja uzzināt par Latvijas kultūru un Rundāles
pils apmeklējums.
Gianmarco ir bijis sajūsmā par latviešu tautas dejām,
Rīgas apmeklēšanu un, protams, par jaunu draugu
iegūšanu.

Mēs tev iesakām!
Aplikācija

Banānu pankūkas

Star chart ir aplikācija kas ļauj
aplūkot zvaigznājus. Planetārijs tavā
kabatā. Skatoties savā smartfonā vai
planšetdatorā varēsi redzēt visu
atklāto visumu un aplikācija vēl
pateiks uz ko tu skaties.

Tev vajadzēs:
1 labi nogatavojušos banānu
2 olas
Ceturtdaļtējkaroti cepamā
pulvera
Pagatavošana:
Banānu saspaida ar dakšiņu
kamēr masa kļūst viendabīga,
bez gabaliņiem. Banānu masā
iejauc olas un cepamo pulveri.
Cep karstā, pavisam nedaudz
ar eļļu ieziestā pannā, kamēr
pankūkas apbrūnē un kļūst
kraukšķīgas.

Lai labi garšo!

Zootropole (2016. gada animācijas filma)
Laipni lūgti Zootropolē - pilsētā, kurā mīt visdažādākie dzīvnieki.
Šeit viss notiek tieši tāpat, kā pie cilvēkiem - pilsētas sadalījumā
ir gan elitāri rajoni, gan arī tādi, kuros labāk nebāzt degunu.
Kad Zootropolē parādās jauna policiste - zaķene Džūdija, par
tās kolēģi kļūst pļāpīgais un viltīgais lapsa Niks. Viņiem abiem
nāksies atrisināt kādu sarežģītu lietu, no kuras būs atkarīgs
visas Zootropoles iemītnieku liktenis.
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Jauniešu apmācības
Februārī un Martā, 9. klases skolnieces
Diāna Turka un Eva Reinfelde piedalījā jauniešu
apmācībās Bauskas novadā. Apmācības notika
Lavijas—Šveices
sadarbības
programmas
ietvaros.
Par iegūtajām zināšanām
stāsta pašas meitenes.

un

pieredzi

Es biju seminārā par starpkultūru izglītību. Mums
mācīja, kā sadzīvot kopā sabiedrībā, kas sastāv no
dažādiem cilvēkiem un no dažādām kultūrām.
Izpratām, kas ir stereotipi, aizspriedumi un
diskriminācija. Katrs sastādījām savu vērtību
piramīdu, kas mums ir svarīgākais un mazāk svarīgs.
Izspēlējām vairākas situācijas no naida piramīdas.
Naida piramīda sastāv no vienaldzības, netiešiem
aizspriedumiem, aizspriedumiem, diskriminācijas,
vardarbības un pašā augšā jau dzīvībai apdraudošas
rīcības.
Visvairāk man patika ”torņa celšana” un ”kultūras
leģendas” rakstīšana. Mēs sadalījāmies trīs
komandās pa krāsām – zaļā, baltā un zilā. Katrai
komandai bija jāizdomā savas kultūras īpatnā
leģenda un jāuzbūvē pēc iespējas skaistāks tornis.
Kad tornis un leģenda bija gatava mēs pārrunājām,
kāpēc izvēlējāmies tieši šādu stāstu un torņa
konstrukciju.
Ieguvu ļoti lielu pieredzi. Es sapratu, ka neviena diena
nepaiet, nenotiekot kaut kam no šī visa. Pēc šī
semināra es uz dažādām situācijām skatos savādāk.
Vairs neesmu tas pats cilvēks, kas biju pirms
apmeklēju šīs apmācības. Un, protams, visbeidzot
ieguvu jaunus draugus ar līdzīgām interesēm.
Diāna Turka
Šāda veida apmācības notiek katru mēnesi visā
Latvijā. Piedalies arī Tu! Apmācības meklē
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
mājaslapā jaunatne.gov.lv

Es
piedalījos
seminārā
par
sociālajiem medijiem. Es pieteicos, jo šāda
veida apmācībās jau esmu piedalījusies un
man ļoti patika. Apmācības notika Bruknas
muižā trīs dienu garumā. Šajā laikā ļoti
daudz uzzināju par drošību sociālajos
tīklos, un uzzināju kādi viedokļi par to ir
citiem jauniešiem. Sapratu ka viedokļi starp
maniem vienaudžiem var pilnīgi atšķirties,
pat tad ja intereses ir līdzīgas. Viena no
aktivitātēm bija sava un citu profilu
apskatīšana. Šādā veidā varēja uzzināt ko
citi apskatot manu profilu domā par mani.
Manuprāt, šadas apmācības ir ļoti
izglītojošas un aizraujošas, jo tās notiek
neformālā gaisotnē. Šādā veidā nevienu
nespiež mācīties, viss notiek ļoti brīvi.
Vakaros atslēdza wi-fi un tika rīkoti “Dzīvie
vakari”, kuru laikā mēs spēlējām spēles,
kādas vien zinājām. Galvenais, ko ieguvu,
ir pieredze, piedaloties diskusijās ar citiem
jauniešiem, pievēršu arī lielāku uzmanību
tam, ko publicēju internetā, un noteikti
ieguvu paliekošus draugus.
Eva Reinfelde

6

FONDO

Nr.3

PASĀKUMI DRĪZUMĀ

Piecus gadus vecam puikam prasa, par ko viņš
vēlas kļūt, kad izaugs liels.
- Par lidotāju gribi?
- Nē, viņi nositas.
- Varbūt par kapteini?
- Nē, viņi noslīkst.
- Par ko tad vēlies kļūt?
- Par matraču meistaru..
- Kapēc?
- Pastrādā, paguli, pastrādā, paguli..

LIETUVAS LATVIJAS UN IGAUNIJAS
SADRAUDZĪBAS FESTIVĀLS

Es nesalauzu, es tikai izjaucu tā, ka vairs nevar
salikt.

PĒDĒJAIS ZVANS

Latgaliešu zēns iekrīt grāvī. Viņš bļauj.
- Palīgo, palīgo!
Garām iet večuks un nikni uzsauc.
- Nav ko līgot! Jāiet mājās!

“GADA SKOLĒNS” NOSLĒGUMA
PASĀKUMS

SADRAUDZĪBAS PROJEKTS AR
POLIJU
ĢIMENES DIENAS PASĀKUMS
PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA
Ieteikumus, rakstus vai attēlus lūdzam sūtīt uz
e-pastu:

PVSkolenuDome@inbox.lv
vai rakstiski iesniegt kādam Skolēnu Domes
pārstāvim!

Horoskops Tev
Auns 
Moto: Tur, kur visi
bremzē, es spiežu
pedāli grīdā!

Vērsis 
Moto: Drosmīgais iet
pirmais, bet gudrais
– pēc viņa!

Dvīņi 
Moto: Kuram ir
informācija, tam ir
informācija.

Vēzis 
Moto: Mana
pacietība ir
bezgalīga.

Lauva 
Moto: Viss būs
kārtībā, tas ir – tā,
kā to gribu es.

Jaunava 
Moto: Laime ir tad,
kad turi grožus
savās rokās.

Svari 
Skorpions 
Moto: Ilgi jūdzu, ātri Moto: Lai smaidītu,
braucu.
ir jābūt nopietnam
iemeslam.

Strēlnieks 
Moto: Es neesmu
apzinīgs, toties
brīnišķīgs.

Mežāzis 
Moto: Es esmu
izturēts, gluži kā
dārgs vīns.

Ūdensvīrs 
Moto: Nākotne ir
atkarīga no manis.

Zivis 
Moto: Mana
līdzjūtība jums
maksās bargu
naudu.

Avīzi veidoja: Eva Reinfelde
Vairāk informācijas par pasākumiem: vidusskola.rundale.lv

