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9. un 12. klases audzēkņi atklāšanas pasākumā 

Jauns mācību gada sākums 

      Kā jau katru gadu 9. un 12. klase pirmajā 

septembrī,  svinīgi zālē ieveda mazos 

pirmklasniekus. Pasākumu atklāja skolas 

direktore Anda Liškauska, svinīgi sveicot skolēnus, 

skolotājus un vecākus ar mācību gada sākšanos. 

Šogad mācību gadu skolā uzsāka 271 skolēns.  

Skolas direktore neslēpa gandarījumu par to, ka 

neskatotie uz to, ka valstī kopumā lauku skolās 

audzēkņu skaits samazinās, mūsu skolā tas ir 

palielinājies.  

 Nedaudz nobijušies ,bet tajā pašā laikā patīkami 

satraukti mazie pirmklasnieki no 12. klases skolēniem 

rokās saņēma  svarīgu dokumentu—dienasgrāmatas. 

1. klases audzinātājai Antrai Zelmenei nu būs 

jāsadarbojas ar 25 bērniem. 

 

Skolēnu dome    

 

 

 

9. un 12. klase  pasākuma atklāšanā zālē ieved pirmklasniekus 
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 Šī gada 21.oktobrī notika 10. 
klases ilgi gaidītā uzņemšana 
vidusskolā. 

Mācību gads jau sācies un 
dokumentos rakstīts 10. klase, bet 
zvērests vēl tikai jānodod. 

 Par uzņemšanu parūpējās 11. 
klase, kas organizēja iesvētības. Visas 
dienas garumā 10. klases skolēni bija 
ģērbušies mazuļu tematikā, ar 
knupīšiem, pidžamās un ar citiem 
tēmai atbilstošiem aksesuāriem. Vēl 
viens no viņu uzdevumiem bija 
fotorientēšanās, lai pārbaudītu cik labi 
viņi pazīst skolu un vai ir pietiekami 
vērīgi ikdienā. Stapbrīžos <<mazuļi>>, 
skrēja pa skolu meklēdami un 
fotogrāfēdami, dažādas vietas un 
somu īpašniekus skolā. Beidzot,  6. 
stundas laikā sākas īstā jautrība.  10. 
klase,  kā bērnudārza mazuļi, tika 
ievesti zālē un sadalīti komandās, 
kurām vajadzēja veikt dažādus 
uzdevumus. Noslēgumā tika nodots  
zvērests kas tika apstiprināts ar 
keksiņu kurā bija <<jauks>> 
pārsteigums.  

10. klases skolēnu domas par 
iesvētībām. 

Angelika: Iesvētības manā 
skatījumā bija nepārspējamas. Apkārt 
virmoja priecīga un draudzīga 
gaisotne. Iepriekš nekas nebija 
zināms, tāpēc mēs  bijām pārsteigti par 
pārbaudījumiem ko mums bija 
sagatavojuši vienpadsmitie. Līelākais 
pārsteigums bija par keksiņiem ar 
negaidīto sāls pildījumu, bet - keksiņš 
paliek keksiņš. Paldies jaunajiem 
vecākiem jeb vienpadsmitajai klasei 
par emociju pilno iesvētību dienu! 

Raivo: Manuprāt,  pēc vidusskolas 
iesvētībām mūsu klasē mēs esam 
kļuvuši nedaudz tuvāki viens otram un 
pēc uzdevumu veikšanas arī vienotāki. 

Keita: Iesvētības bija izplānotas ļoti 
saliedēti un saudzīgi. Varbūt iesvētības 
vairs nerīko tik ļoti īpatnēji kā agrāk—
ber miltus vai liek skriet apkārt skolai 
gumijas zābakos kamēr gāž lietus, 
neliek ēst sinepes ar medu, bet 
vienalga iesvētības ir process kas 
pieder pie vidusskolas. Mūsu tēma—

Uzņemšana vidusskolas kolektīvā 

mazuļi, jau tā bija diezgan saudzīga. Skolotāji noteikti jutās 
diezgan amizanti, jo kā gan ne— viņu priekšā sēdēja 21 
mazulis, cenšoties nopietni pievērsties tēmai. Mazāko 
klašu bērni uzjautrinājās un pat jautāja vai var 
nofotogrāfēties. Tas bija jauki! Pārvarējām bailes, 
pārbaudījām mūsu spēkus dažādās stafetēs un interesanti 
pavadījām dienu, smejoties viens par otru. Katrā ziņā, nākt 
uz skolu pidžamā ir ļoti ērti! Vienpadsmitajiem ar humora 
izjūtu viss vislabākajā kārtībā. Nākamreiz kad ēdīsim 
kēksiņus, noteikti pārbaudīsim vai iekšā nav sāls, traumas 
dēļ. 

Beāte: Kēksiņi ilgi paliks atmiņā. Trauma uz visu dzīvi. 

11. klase: Bija vairākas idejas par iesvētību tēmu, bet 
veicot iekšējo balsojumu nonācām pie tēmas - mazuļi. 
Visgrūtāk bija izdomāt uzdevumus, kas būtu jāveic 
10.klasei, lai kļūtu par pilntiesīgiem vidusskolēniem. Lai 
neteaucētu stundas visas nedēļas garumā, iesvētības 
rīkojām tikai vienu dienu. 

 

 

Iesvētības sporta zālē 
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Krāsu nedēļa 

No 17. līdz 21. oktobrim skolā 1.– 4. klašu 
skolēniiesaistījās krāsu nedēļā. 

Pēdējā nedēļa skolā pirms rudens brīvlaiaka 

iezīmējās daudz košāk nekā citas – skolēni katru 

dienu bija tērpušies noteiktas krāsas apģērbā. 

Pirmdien bērni bija dzeltenos tērpos un radošajās 

darbnīcās veidoja saules simbolus. Zilajā dienā tika 

lasītas Imanta Ziedoņa «Krāsainās pasakas». Vienu 

dienu visu apģērbs bija mīlestību simbolizējošajā 

sarkanajā krāsā, un skolēni cits citam sacīja daudz 

labu vārdu. Zaļajā ceturtdienā audzēkņi gatavoja 

salātus, bet piektdien bija rudens karnevāls, ko rīkoja 

9. klases jaunieši. Karnevālā bērni spēlēja jautras 

spēles un dalījās ar stāstiem par to, ko 

darījuši labo darbu nedēļā  

Labo darbu nedēļā varēja piedalīties 

visas skolas klases. Šo iespēju arī 

izmantoja.Skolēni izdarīja arī daudz labu 

darbu – grāba lapas Rundāles pils parkā, 

Svitenes muižā krāmēja malku un devās uz 

dzīvnieku patversmi.  

 

Rudens karnevāls. 

Zilā diena. 

Saules zīmju veidošana dzeltenajā dienā. 
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Mēs tev iesakām! 
Marokas piparmētru tēja ar kanēli 

Tev vajadzēs: 

1 – 2 kanēļa standziņas 

4 krustnagliņas 

apelsīna ,citrona vai laima mīkstums 

žāvēts ingvers (šķēlītes) 

1 laims 

1 – 2 gab. brūnā cukura 

piparmētru buntīte 

3 tējkarotes melnās lapu tējas 

500 ml ūdens 

Pagatavošana: 

Apelsīnam un citronam notīra miziņu, mīkstumu 

sagriež salmiņos, piparmētru lapas saspaida pirkstos vai ieliktas tējkannā saspaida ar stampiņu. Tējkannā 

liek 2 kanēļa standziņas, pievieno krustnagliņas, apelsīna un citrona mīkstumu, sagrieztu citronu vai laimu, 

ingveru, 2 gab brūnā cukura, piparmētras, 3 tējkarotes tējas un aplej ar vārošu ūdeni.  

Lai labi garšo!   

Mis Peregrīnas nams brīnumbērniem ( 2016 )      

Džeikoba bērnība pagāja klausoties vectēva stāstus par kādu bērnunamu, 

kurā dzīvo pavisam neparasti iemītnieki. To vidū ir meitene, kura spēj 

rokās noturēt uguni un meitene, kuras kājas neskar zemi. Bērnunamā esot 

sastopami arī neredzams zēns un dvīņi, kuri prot sazināties bez vārdu 

starpniecības. Kad vectēvs nomirst, Džeikobs saņem mīklainu vēstuli un 

dodas uz salu, kurā bija uzaudzis viņa vectēvs - tur Džeikobs sastop visu 

to, ko agrāk bija redzējis tikai fotogrāfijās. 

Escape istaba 
Komanda (biežāk 2-4 cilvēki, reizēm līdz 8) kļūst par daļu 

no stāsta, kurā Jūs nonākat. Katrai istabai ir sava leģenda 

un savi uzdevumi. Pamatideja ir izkļūt no istabas 60 

minūtēs.  Jūs kļūstat par filmu, vēsturisku notikumu 

varoņiem, vai vienkārši par izdomātu tēlu. Kad spēle 

sākas, Jūsu uzdevums ir meklēt, uzzināt, pamanīt 

līdzības, izmantot loģiku un attapību, tālāk viss ir atkarīgs 

no Jums.  Tas ir ļoti neparasts un pozitīvs laika 

pavadīšanas veids draugu vai ģimenes kompānijā. 
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Kas gaidāms ceturksnī 
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PASĀKUMI DRĪZUMĀ 

Ieteikumus, rakstus vai attēlus lūdzam sūtīt uz 

e-pastu: 

PVSkolenuDome@inbox.lv 

vai rakstiski iesniegt kādam Skolēnu Domes 

pārstāvim! 

Avīzi veidoja: Eva Reinfelde 

Vairāk informācijas par pasākumiem: vidusskola.rundale.lv 

 

APTAUJA 

Horoskops Tev 
 Auns  

 Ideju radītājs 

Neatkarīgs 

Nepastāvīgs 

Vērsis  

Darbīgs 

Praktisks 

Izturīgs 

Dvīņi  

Enerģisks 

Mainīgs 

Jūtīgs 

Vēzis  

Uzņēmīgs 

Neatlaidīgs 

Talantīgs 

Lauva  

Pašpārliecināts 

Izlēmīgs 

Uzticams  

Jaunava  

Neizlēmīgs 

Nosvērts 

Viltīgs 

Svari  

Laipns 

Taktisks 

Viegli aizvainojams  

Skorpions  

Aktīvs 

Pašpārliecināts 

Bagāta fantāzija 

Strēlnieks  

Dzīvespriecīgs 

Augstsirdīgs 

Taisnīgs 

 

Mežāzis  

Centīgs 

Godkārīgs 

Savaldīgs 

Ūdensvīrs  

Uzticams 

Pastāvīgs 

Dāsns 

Zivis  

 Apķērīgs 

Spilgta iztēle 

Līdzjūtīgs 

TIKŠANĀS AR RAKSTNIEKU 

MĀRTIŅDIENAS TIRGUS 

LĀČPLĒŠA KAUSS 

PASĀKUMS VELTĪTS LATVIJAS 

DZIMŠANAS DIENAI 

1.– 5. KLASĒM KRĀSAINO GRAUDU 

NODARBĪBA 

1. –4. KLASĒM LEĻĻU TEĀTRIS 

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS 

KLASE 

Klases audzinātājiem nodot anketas līdz  4. 

novembrim skolēnu domē vai tās 

pārstāvjiem!!! 

Vai ir vajadzīgas filmu pēcpusdienas? 

□ JĀ 

□ NĒ 

Ja ir vajadzīgas, tad kādu žanru filmām 

jābūt repertuārā? 

 


