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V A I  L A T V I J A S  R U D E N S  N Ā K
P A R  L A B U ?

Redaktore prāto

Rudens ir sācies līdz ar jauno mācību gadu. Ja pirmajā skolas dienā
vēl baudījām maigus saules glāstus, tad jau otrajā septembra nedēļā
nācās no skapjiem vilkt laukā mēteļus un šalles. 
Es nesūdzos, jo tie ir mani košākie apģērba gabali, un, ja vien neesi
mani manījis koši rozā zeķubiksēs, tad viennozīmīgi ugunīgi
sarkanais mētelis ir mans to go ietērps.
Mēdz būt arī drūmās dienas, kā jebkuram pilnvērtīgam jaunietim
tas pienākas, tomēr aicinu nevainot rudeni pie tā.
Rudenī ir sastopamas divu stihiju parādības- lietus un uguns lietus.
Saule pagadās tikai starpbrīžos starp tām. Atliek vien baudīt
straujās pārmaiņas, jo pavisam drīz nāks novembris ar plikiem
kokiem un vēju, kas neļaus mierīgi aizdedzināt svecīti pie sienas. 
 
Starp mums, skolēniem, runājot- es domāju, ka cilvēku optimisms
mēdz nokrist līdz ar koku lapām, tādēļ paņem kādu lapu sev, izžāvē
to un turi sev tuvu līdz pirmajiem pumpuriem, kad atkal sāks
smaržot pēc brīvības. Tāda ideja varētu palīdzēt tikt cauri visādiem
šķēršļiem.
                                                          Mieru un skaistu rudeni vēlot, 
                                                          "Muša Medū" redaktore Helēna
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(skatīt attēlu augstāk)
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Sveicam direktoru
dzimšanas dienā!

svētki, kurus ir vērts atzīmēt kalendārā

NOVĒLAM PAT VISDRŪMĀKAJĀ DOMU UN ŠAUBU MĀKONĪ
ATRAST SAVU ZELTA MALIŅU!

"Es izlūdzos vienu bridi miera šajā ņirboņā,
apstāšanās brīdi, vienu sastinguma mirkli"

- Imants Ziedonis
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Ierastā skolēnu rīkotā koncerta

vietā desmitie noorganizēja

erudīcijas spēli, kurā galvenie

dalībnieki bija administrācijas

pārstāvji, kuri stājās pretī

parlamenta komandai- jautrība

uz visiem 100!

JAUNUMS
ŠOGAD:

KĀ PAGĀJA
SKOLOTĀJU DIENA?

Skolotājus svētkos sveica gan skolas parlaments, gan 10.klase
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Šokolāde pāri ziediem?

Skolēniem patīk lutināt skolotājus, un tas ir fakts! Skolotāju dāvanu pilnās palodzes ir

rādītājs ne tikai skolotāju vidū, bet arī klašu starpā- galu galā kādai no klasēm ir vislabākais

skolotājs, vai arī kāda no klasēm ir vislabākā un vēlas parādīt, ka savu skolotāju māk lutināt.

Šī sāncensība nav acīmredzama vai pat nojaušama, jo skolēni rīkojas pēc tīrākās

sirdsapziņas. 

Visskaistākā motivācija dāvanu sniegšanai ir skolotāju siltie smaidi, vieglais sārtums vaigos

un mūsu pašu apziņa, ka īpašajā dienā skolotājs ir samīļots un sabučots.

 

Skolotāji, jūs esat pelnījuši būt tikpat mīlēti ikdienā!

 

Skolēni, jums nav jāpērk šokolādes katru dienu, lai padarītu skolotāju laimīgu. Esiet

paklausīgi un pacietīgi- vieglāk mācībās ies gan jums, gan skolotājiem. Centieties pievērst

uzmanību stundās uzdotajam- ja mēs visi stundās nodarbotos ar to, ko vajag nodarboties,

mēs būtu tik gudri!                         

             MM

Šogad skolotāju galdi likās pārpildīti ar šokolādēm,

bet no ziediem ne miņas.



Mīļie
skolotāji!
Mīļie
skolotāji!

Milzīgs paldies par katru mīļu brīdi, ko
ieguldāt mūsu pilnveidē, mēs to

novērtējam daudz biežāk, nekā jūs to
pamanāt.

Skolotāja darbs nav tikai mācīt – to
nevar atdalīt no visa pārējā. Mācības ir
tikai maza daļa no visa, jo nākas dzīvot

līdzi bērnam dažādās situācijās.
Pedagogs ir vispusīgs un

nepieciešamības gadījumā ir gan
dekorators, gan projektu vadītājs, gan
gids, gan psihologs un daudz kas cits.
Reti kurā profesijā nepieciešamas tik

vispusīgas spējas un iemaņas.
 

Jūs esat mūsu supervaroņi, uz kuriem
skatāmies augšup ikdienā.



Optimisms mācību
gada sākumā 

Profesionāļi spriež
E N D I J A  R O Z E N B A U M A ,  1 1 . A

Ak, beidzot ir sākusies skola! Septembris ir klāt, un viss nav nemaz

tik traki - atkal varam satikt draugus, kurus varbūt tik bieži

vasarā nesatikām, aiziet uz mīļo bufeti (vai vidusskolēniem -

elvīti) un nopirkt kādu bulciņu. Ārā nav nemaz vēl tik auksti, lai

gan domāju, ka visi gaidīja nedaudz siltāku septembri.. Bet arī tā

taču nav liela bēda! Čivina putiniņi, un dzīve ir skaista! 

Protams, katrs noteikti ir apņēmies šajā mācību gadā mācīties ar

pilnu atdevi, pelnīt tikai tās labākās atzīmes. Varbūt beidzot tikt

labinieku sarakstā? Un, lai arī to sakām katru septembri... Šoreiz

pilnīgi nopietni! Visi ir pozitīvi noskaņoti - gan skolēni, gan

skolotāji.

Tomēr, agrāk jāceļas un mājasdarbu lēnām kļūst arvien vairāk. Jaunās

mācību tēmas nedaudz vairāk liek palauzīt galvu. Un tad jau klāt ir

arī pirmie pārbaudes darbi un atzīmes. Pēc atzīmēm jāapmeklē

konsultācijas. Un optimisms lēnām sāk pagaist... 

Ārā paliek aizvien aukstāks - pat ceļš uz Elvi nu jau šķiet kā

pastaiga pa Antarktīdu. Arī putniņi pamazām sāk apklust. Taču

mājasdarbu skaits vēl joprojām aug ģeometriskā progresijā. 

No pozitīvisma un optimisma nu vairs gandrīz nav palicis itin nekā. 

Tāpēc es domāju, ka vajag iemācīties to kaut kā saglabāt visu mācību

gadu. Piemēram, varētu sākt ar laicīgu mājasdarbu pildīšanu vai

gatavošanos kontroldarbiem. 

Protams, ir iespējams arī apmeklēt tuvākās baznīcas/lūgšanu vietas.

Varbūt pajautāt skolotājam, vai apmeklēt konsultācijas uzreiz, kad

rodas jautājums, vai saproti, ka nesaproti neko? 

Domāju, ka tad arī tās labās atzīmes un, protams, mācīšanās prieks

nāks vieglāk. Un to jums arī novēlu!

Mīts vai patiesība? 

S K O L A S  F O T O  T I E K
U Z Ņ E M T I  M Ā C Ī B U  G A D A
S Ā K U M Ā ,  L A I  V I S I
I Z S K A T Ī T O S  P R I E C Ī G Ā K I .
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Iepazīstam sociālo zinību skolotāju Ellu
Kikusti

I N T E R V Ē J A  E M Ī L S  R .  Ē V A L D S ,  9 . A

Mūsu skolā ir vairāki skolotāji, kurus vēl neesam izkoduši. Skolotāju sastāvs kļūst arvien raibāks un
raibāks, rudens lapas nespēj vien turēt līdzi.  

Tad nu iepazīstam skolotāju Ellu, kas pamatskolēniem ir zināma jau ilgāku laiciņu.

Ko Jums visvairāk patīk mācīt sociālajās zinībās?
Jau no saviem skolas laikiem vienmēr ir patikusi politika un vēsture. Tādēļ arī savā mācību
priekšmetā šīs tēmas ir tuvākas.
Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā?
Tā kā paralēli darbam arī studēju, tad brīvā laika ir ļoti maz. Bet ja sanāk laiks, tad mēģinu to
pavadīt kopā ar draugiem un tuvajiem ārpus pilsētas. Patīk apmeklēt arī dažāda veida kultūras
pasākumus.
Valsts, uz kuru noteikti gribētu aizbraukt?
Mani vienmēr ir piesaistījušas Āzijas kultūras, tādēļ savā dzīves laikā vēlos aizceļot uz Japānu un
Dienvidkoreju. 
Ja Jūs varētu savu dzīvi izmainīt par 180 grādiem, ko Jūs izmainītu?
Patiesībā nevēlētos mainīt savu dzīvi. Bet ja būtu iespēja, būtu gribējusi ātrāk saprast, ar ko vēlos
savā dzīvē nodarboties.
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Patiesībā nevēlētos
mainīt savu dzīvi. Bet ja

būtu iespēja, būtu
gribējusi ātrāk saprast
ar ko vēlos savā dzīvē

nodarboties.



Vai ir bijis kādreiz tā, ka kāds skolēns Jūs tā nokaitina, ka pilnīgi vēlaties viņam,
teiksim tā, iesist?
Pagaidām vēl nē. 
 
Kāda, jūsuprāt, ir sliktākā lieta skolas sistēmā mūsdienās?
Ja runājam par mūsu valsti, tad, manuprāt, lielākais mīnusi ir lielais skolēnu skaits
klasēs. Skolotājam nav iespēja pilnvērtīgi pievērsties katra skolēna vajadzībām. Ja
skolēnu skaits klasēs būtu mazāks, varbūt mūsu skolēnu sniegums un zināšanu līmenis
būtu padziļinātāks un pilnvērtīgāks. 
 
Kas Jums likās stilīgi agrāk, bet vairs neliekas stilīgi mūsdienās?
Agrāk “stilīgi” likās sociālie tīkli, kad tikko sāka parādīties internets telefonos. Parādījās
iespēja publicēt bildes un dzīves notikumus tajos. Šobrīd vairs gandrīz nemēdzu tos
izmantot. Tikai saziņai ar draugiem un paziņām
. 
Vai Jums ir draugs?
Jā, šobrīd esmu attiecībās. 
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N e k a d  i e p r i e k š  n e e s m u
s v i n ē j u s i  š o s  s v ē t k u s ,  t ā d ē ļ

n e b ū s  n e k ā d u  t r a k u
p i e d z ī v o j u m u  a r  k o

p a d a l ī t i e s .  

K ā d s  i r  b i j i s  j ū s u  t r a k ā k a i s
p i e d z ī v o j u m s  H e l o v ī n ā ?



Ja Jūs ‘’Augstajiem spēkiem’’ varētu uzdot vienu jautājumu un Jums sniegtu atbildi, ko Jūs
jautātu?

Patiesībā es neko nevēlētos jautāt, jo uzskatu, ka cilvēkiem nav viss jāzina. Ļoti daudz cilvēks
iemācās un atklāj dzīves laikā, kas padara dzīvi tik interesantu un aizraujošu. Būt cilvēkam

nozīmē attīstīties un mācīties. 
Kāda ir Jūsu bērnības mīļākā dziesma un kāda ir Jūsu tagadējā mīļākā dziesma?

Bērnībā ļoti patika Britnija Spīrsa un visas viņas dziesmas. Šobrīd nav mīļākās dziesmas. Klausos
daudz un dažādus māksliniekus, atkarībā no garastāvokļa. Labprāt klausos arī klasisko mūziku.

 
 
Kā vecāki Jūs bērnībā sodīja (ja to darīja) par, pieņemsim, sliktām atzīmēm?
Nekad īsti neesmu sodīta. Ja izdarīju kaut ko “sliktu”, tad vienmēr kopā to izrunājām. Man
vienmēr ir bijis liels respekts pret vecākiem. Pirms rīkojos, vienmēr padomāju par saviem
vecākiem, un to, kā viņi justos, ja es iekultos nepatikšanās.
 
 

Kā, Jūsuprāt, mēs varētu palīdzēt pasaulei samazināt plastmasu okeānos un ledāju kušanu?
Mums kā sabiedrībai kopumā ir jāsāk samazināt plastmasas produktu izmantošanu un arī

atkritumu šķirošanai jāpievērš lielāka uzmanība. Kaut vai, dodoties uz veikalu, ņemt līdzi savu
auduma maisiņu. Tas būtiski var izmainīt plastmasas maisiņu piesārņojumu dabā, kā arī

samazināt to ražošanas apjomus.  Vēl jāsāk samazināt lopkopības apjomi, kas rada vienu no
lielākajiem piesārņojumiem dabā un temperatūras izmaiņas, kas liek kust ledājiem un iznīcina

arī daudzas dzīvnieku un augu sugas.  
 
 

Viens novēlējums mūsdienu skolēniem.
Novēlu doties uz skolu nevis tādēļ, ka vecāki liek un jāpelna atzīmes, bet lai iegūtu zināšanas un
atrastu sevi! Šis ir tas laiks, kad iespējams iepazīt sevi un saprast, kas dzīvē padodas un patīk. 
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Uzskatu, ka cilvēkiem nav viss jāzina.
Ļoti daudz cilvēks iemācās un atklāj
dzīves laikā, kas padara dzīvi tik

interesantu un aizraujošu.



Skolēni // Students
Mareike Waldbaur, 11.B
Mācīsies mūsu skolā līdz 1. decembrim

Joshua Andre Walter, 11.A
Mācīsies mūsu skolā visu mācību gadu 

Kas ir mūsu jaunie skolas
biedri no Vācijas?

Introducing with the new schoolmates from Germany
Nu jau otro gadu mūsu skola ar atplestām rokām uzņem skolēnus no ārvalstīm. Ja
pagājušogad tie bija skolēni no Vjetnamas, tad šogad tie ir divi jaunieši no
Vācijas. Laiks iepazīties! Abiem uzdevām vienādus jautājumus, nu atliek vien vērot,
cik atšķirīgi ir viņu skatījumi.// This is the second year in a row when our school
welcomes students from abroad. Last year those were students from Vietnam, this
year- from Germany. Time to get to know them closer! We gave them similar questions,
now let's see how different their opinions are .

Intervēja un tulkoja Helēna Marija Jēģere (11.B) un Endija Rozenbauma (11.A)

What was your f irst impression about Latvia? // Kāds bija
tavs pirmais iespaids par Latvi ju?
Everyone is kind and open to help you.//
Ikviens šeit ir gatavs palīdzēt tev.

Very green country, a lot of soviet influence like Eastern
Germany, bad roads, Latvians are very busy compared to
German youth, very musical country, big schools // 
Ļoti zaļa valsts, liela padomju laiku ietekme gluži kā
AustrumVācijā, slikti ceļi, latvieši ir ļoti aizņemti salīdzinājumā
ar Vācijas jauniešiem, muzikāla valsts, lielas skolas.
 



Have you tried some national meals?
Vai esat izmēģinājuši  latviešu virtuvi?
I have tried frikadeļu zupa, rasols,
debesmanna, kartupeļu pankūkas, žāvēta
vista, cūku pupas // 
Vai mums tiešām būtu jātulko šis?
 

Yes I tried latvian food or I eat typical
latvian food, but usually I eat normal food
which you can find in Germany too // 
Jā, es esmu mēģinājis latviešu virtuvi, bet
parasti es ēdu ēdienu, kas ir sastopams arī
Vācijā.
 

What is the thing you definitely want to do in a foreign
country? // Ko tu viennozīmīgi gribi  izdarīt/paveikt svešā
valstī?
Gain new friends, learn the language and
visit the highlights. // 
Iegūt jaunus draugus, iemācīties valodu,
apmeklēt atpazīstamākās vietas.

Start a new hobby, learn latvian language,
try new things like food and sports // 
Sākt jaunu hobiju, iemācīties latviešu
valodu, izmēģināt jaunas lietas (sporta
veidus, ēdienus utt.)
 Are there any tips you want to share about studying

abroad? // Vai ir  kādi ieteikumi saistībā ar mācībām
ārzemēs?
You should bring to mind that it is harder
to folow the lessons when its not in your
native language. And you will need good
friends who help you.//
 Atceries, ka ir grūtāk izsekot līdzi
stundām, ja tas nav tavā dzimtajā valodā.
Un tev vajadzēs labus draugus, kas
izpalīdzēs.

Don't be afraid of language and get started
in speaking no matter how little you know. 
Try out new learning techniques and find
out what works for you.// 
Nebaidies no valodas un sāc runāt,
neskatoties uz to, cik maz zini. Izmēģini
jaunas mācību metodes un saproti, kas tev
der vislabāk. 
 What is the biggest difference between latvian and

german personality? // Kāda ir  l ielākā atšķirība starp
latviešu un vācu personību? 
I think the latvian people are more kind and
open to help than the german people.//
Es domāju, ka latvieši ir laipnāki un vairāk
gatavi palīdzēt.

In Germany people are quite open and
welcoming, whereas latvians are rather cool
and everybody does their own thing.//
Vācijā cilvēki ir atvērti un viesmīlīgi, turpretī,
latvieši ir vēsi, un katrs dara savu.
 



What do you l ike in our school? How do you feel in it?//
Kas jums patīk mūsu skolā? Kā jūs jūtaties šeit?
 I like that everybody is very kind and
wants to help me where they can. I feel
good because I understand the important
things in lessons because my friends
translate for me.//
Man patīk, ka visi ir laipni un grib
palīdzēt, kur vien var. Es jūtos labi, jo
saprotu svarīgās lietas stundās, jo draugi
man iztulko.
 
 

Teachers try to encourage into the lessons.
Classmates are friendly.//
Skolotāji mēģina iedrošināt stundās.
Klasesbiedri ir draudzīgi.

What has been the most impressing place in Latvia that
you've been to?// Kas ir  bi jusi  iespaidīgākā vieta Latvi jā ,
kur esat bi juši?
So far it has been Kolka because of his
amazing and beautiful view.// 
Pagaidām tā ir Kolka brīnišķīgo un skaisto
skatu dēļ.
 

Sigulda and The Nacional Library.//
Sigulda un Nacionālā bibliotēka.

Which subject is your favourite in school? Why? // Kāds
ir tavs mīļākais mācību priekšmets? Kāpēc?
My favourite subjects in latvian school are
Maths and Physics because I understand
it and I like Maths and Physics//
Šajā skolā mani mīļākie priekšmeti ir
matemātika un fizika, jo es tos labi
saprotu, un tie man patīk.
 

English is the easiest to understand. My
favorite subject in school is PE because you
can be fit and have some fun.// 
Angļu valoda ir visvieglākā. Mans mīļākais
priekšmets ir sports, jo tu vari jautri pavadīt
laiku un saglabāt sevi formā vienlaicīgi.

What is your hidden talent?// Kāds ir  tavs slēptais
talants?
Baking cookies and solve a jigsaw (puzzle)
are my hidden talents.//
Cept cepumus un likt puzles.
 

My hidden talent is not found yet.// 
Es vēl neesmu atradis savu slēpto talantu.



Is there anything that experience in Latvia has already
thought you?// Vai pieredze šeit jau ir  kaut ko sniegusi
tev? 
To be open minded to everything and try
new things.// 
Būt atvērtai it visam un izmēģināt jaunas
lietas.
 
 

 After this short amount of time I already
have huge experience.// 
Jau pēc īsā laika posma, ko esmu pavadījis
šeit, esmu guvis lielu pieredzi.

What is one thing you MUST do in autumn?// Kāda l ieta ir
obligāti  jāpaveic rudenī?
I've heard about that the National parks
are beautiful in Autumn so I want to visit
an National park in autumn.// 
Es esmu dzirdējusi, ka nacionālie parki
esot skaisti rudenī, tāpēc gribu doties uz
tādu.
 
 

I want to travel with friends and visit
latvian cities.//
Es vēlos ceļot ar draugiem un apskatīt
Latvijas pilsētas.

What could you wish for al l  the students in our school?//
Ko tu varētu novēlēt mūsu skolas skolēniem?
I wish that everybody achieves their goals
in school and has a great time in
school.// 
Es novēlu katram sasniegt viņu mērķus
un pavadīt labu laiku skolā.
 
 

I wish everyone a good school year and a
nice experience.// 
Novēlu visiem labu mācību gadu un jauku
pieredzi! 

Mareike,  How did you learn to say good morning in such
latvian way?
 I think because I've heard it often and so I know how it should be pronounced.//
 Man liekas, kas es tik bieži to esmu dzirdējusi, ka nu jau zinu, kā to izrunāt.
 



Mūsu skolas
skolēni raksta
dzejoļus

SEPTEMBRIS- DZEJAS
MĒNESIS

Ieskats dzejas dienās mūsu skolā
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Alise Rakiša 6.d

Neīstā  pasaule

 

Neīstā pasaulē neīsti cilvēki

Neīstā pilsētā neīstas dvēseles

Neīstā rokā zīmulis īsts

Tas plīst un plīst, un plīst

 

Neīstā mājā neīsti cilvēki

Viens vienīgs cilvēks īsts

Tas tur rokās lelli ar izrautām acīm

Un asaras tikai līst un līst , un līst

 

Asinis līst un cilvēki klīst

Viens vienīgs sāpju lietus šķīst

Neīsti stikli netīšām plīst

Neīstā pasaulē cilvēks īsts.

Valters Krūmiņš 6.b
Mājasdarbi

 
Katru dienu nāku mājās,
Skatos, mājas darbs ir

uzdots
Pabeigt šo, pabeigt to

Nesaprotu it neko.
 

Matemātikā –šis un tas
Litenē – vēl domu raksts

Vēl tur kaut kāds projekts
ir

Arī dziesma jāatmin…
 

Sāku rakstīt, sāku domāt
Sāku pētīt, sāku dziedāt

Beidzot  tas viss pabeigts
ir

Un šis dzejolītis ar!

Valters Mezītis 6. a klase
***

Es šodien skolā dzeju rakstu.
Šķiet , ka tikai solu bakstu.
Kad nu stunda atkal beidzās,
Visi ātri projām steidzās.

 
Kamēr skolā dzeju lasu,
Domīgi es galvu kasu.
Skolas solā rāmi sēžu.
Nerātnības galvā plēšu.

Kārlis Griķis 6. a klase
Gadalaiki

 
Sniega pārslas uz jumta krīt,

Krusa loga rūtīs sit.
Aukstums liels gar mājam staigā.

Ir ziema.
 

 Mazi, mazi pumpuriņi,
Ak, cik sīki plankumiņi.
Ziema māj ar ledus sirpi.

Ir pavasaris.
 

Nu ir tagad karsti, karsti.
Daba zied un priecājas.

Pavasaris māj atā!
Ir vasara.

 
Lapas kokos sārtojas.

Tās oranžas, dzeltenas top.
Vasaras elpa aukstāka kļūst.

Ir rudens.
 

Visi četri radinieki,
Viens otram tuvinieki.

Visi četri laimīgi,
Ka viens otram svarīgi.



Mušiņu dzejas
rindu izlase
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“Rīt es raudāšu — to es zinu,
Bet šonakt es purpura dzīras svinu,
Šonakt es dejoju raganu deju!”

"Ceļu staigāt var pa lietu,
Mērķi sasniegt var pret vētru,
Priecāties var gaišā saulē. —”

"Virs zemes tad zelta stunda
Kā tāli zvani to junda,
Viss iegrimis rožainā puskrēslā,
Starp dienu un vakaru pusgaismā."

"Kā gaidāmas laimes juta
Tev uzpūš viegla pūta,
Tu gan vēl nedari it nekā,
Bet visi spēki tev apziņā"
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GLĀBJAM
BRUŅURUPUČUS?

E K O - T R E N D S ,  K A S  Ā T R I  V I E N
K Ļ U V I S  P A R  A T P A Z Ī S T A M U  J O K U

P L A S T M A S A S  S A L M I Ņ I  V S
B R U Ņ U R U P U Č I



VAI TU VARI
GLĀBT
BRUŅURUPUČUS,
NESAKOT
"SKSKSKSK"?
HELĒNA MARIJA JĒĢERE, 11.B

Ir izveidojusies vesela

bruņurupuču glābēju suga-

VSCO girls.

Latvijā šīs sugas pārstāvji nav

tik izplatīti, jo klimats šeit nav

atbilstošs šortu nēsāšanai, un,

kā zināms, VSCO meitenes 

 nevar izdzīvot ar garām biksēm

mugurā. 

VAI MUMS IR
JĀSMEJAS PAR
VSCO
MEITENĒM?
Nē, vismaz kādam rūp

plastmasas piesārņojuma

samazināšana ikdienā.

Tomēr, ja tu vēlies profesionāli un varonīgi
vēlies pārņemt šīs sugas misiju, tev ir
jāapgūst daži elementi:
- Scrunchies- lielās matu gumijas, kas nāk no 90-

tajiem gadiem, vēl joprojām ir topā. Jo vairāk

tev tādu ir, jo labāk.

- Izspūrusi matu cope- apkārt klīst mīti, ka

meitenes izskatās ļoti mīlīgi ar mazliet

izspūrušām copēm.. pamēģini! Pielūdzēju loks

strauji paplašināsies!

- H2O blašķe- latviskais tulkojums priekš

 hydroflask. Metāliska vairākkārt lietojama

ūdens pudele- SVARĪGĀKAIS SOLIS

BRUŅURUPUČIEM

- Metāla salmiņi- nav obligāti, bet bonusa punkti

no VSCO meiteņu puses garantēti!

- Lūpu spīdums- lai cik izspūrusi un izmisusi tu

arī neizskatītos, tavām lūpām ir JĀMIRDZ!

Bet, ja mēs runājam par dabas

aizsardzību pilnībā nopietni,

metāla salmiņš nesāpētu, un

līdzi ņemamā pudele izmaksā

krietni lētāk nekā "Mangaļi "

pudele ūdens  dienā.

 

Ja tu mīli dabu, kaut vai tās

skaistuma dēļ, centies darīt it

visu, lai tas saglabātos ;)



MUŠA ATBILD
Gaidītākās atbildes ir klāt!

KĀPĒC VISI RUNĀ TIKAI PAR MANI!? 
- POPULĀRĀ

Jābūt prikolīgam, jāizceļas publikā.

KĀ MAINĪSIES SKOLAS DZĪVE 
LĪDZ AR PARLAMENTA
 VADĪBAS MAIŅU?
 
- PARLAMENTA FANS

Sintijas augumam tiks pielāgotas
parlamenta telpas mēbeles.

KURŠ AROMĀTS MODĒ MEITENĒM NO
12.KLASES?

- PUISIS NO 10.

Puišu hūdiju odekolons

KURĀ KLASĒ ĢĒRBJAS VISMELNĀK?
- KARĪNA (MEKLĒJU FAVORĪTKLASI)

Tajā, kur eksāmeni.

KĀPĒC EKSTRASENSI PAŠI NEVAR PAREĢOT,
KURŠ UZVARĒS EKSTRASENSU CĪŅĀS? -FANĪTE

Par to viņiem nemaksā.

NO KURAS MĀCĪBU DAĻAS
VADĪTĀJAS DABŪT PA MIZU
VISMAZĀK BĪSTAMI?  -NESEKMĪGĀ

Kalnbērza Elita 

KAS JĀDARA, LAI DABŪTU INTERVIJU SKOLAS
AVĪZĒ?                 - SKOLAS ZVAIGZNE

Es, piemēram, par Tevi nerunāju, kas Tu esi?
Ja mūsu redakcijā par tevi vēl neko nezin, tad viss vēl
ir kontroles robežās.

VAI TIEŠĀM ES DEJOJU
VISTIZLĀK JUST DANCE?

- YMCA FANS

Nē, es Carnikavā redzēju vienu 
tizlāk dejojam.

KĀPĒC SIEVIETES ATVER MUTI, KAMĒR KRĀSO
SKROPSTAS?            -NORAIZĒJIES BRĀLIS

Lai atcerētos, ka tagad jākrāso skropstas.

KĀ IEKAROT MEITENES SIRDI?
- JAUNIŅAIS

Nopērc viņai nagetus. 
Vai uzraksti dzejoli.

KURŠ VARĒTU IZPILDĪT MANU
MATEMĀTIKAS UN FIZIKAS 
MĀJASDARBU 9.KLASĒ? -LATENES FANS

Ansis G., Anete B., Marta D., Linda B., 
Sintija R., Ksenija, Betija, Helēna u.c. Izvēlies!

KURĀ DATUMĀ SĀKT NĒSĀT CEPURI?
- MODES IKONA

Rīt.

KUR KRABJIEM IR NŪJIŅAS?
- NĀKAMAIS BIOLOGS

Krabji nenūjo.

KĀPĒC ES BAIDOS NO DIREKTORA? VIŅŠ TAČU
NEKOŽ!                     -KAVĒTĀJS

Ne jau tikai no kodējiem jābaidās!

IESŪTI JAUTĀJUMUS,
SAŅEM ATBILDES!

Jautājumu kastīte gaida 203.kab



SKOLA  ĪSUMĀ
Vai septembris  t iešām ir  īsais  mēnesis?
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- Šajā mācību gadā ievērojami vairāk skolēnu piedalās

un darbojās pulciņos, protams, lai (vienlaicīgi varētu

pavadīt labu laiku ar draugiem un nepildīt mājas

darbus) izglītotos un iegūtu jaunas prasmes

- Par jauno aktu zāli turpina augt ziņkārība un runas

- Klīst mīti, ka līdz ar pirmo sniegu informātikas klasē

ar ledus vējiem un zobu klaboņu aizvērsies logs

- Fizikas klasē- fizikas brīnumi- solu izvietojums

mainās katru nedēļu.

- 10. klase, mūsu jaunie vidusskolēni, iesvētības

gaidot, pazuduši! Tā vismaz vēsta brīvie pusdienu

galdi

- Sports ir patiešām viens no labākajiem veidiem, kā

izlādēties un uzlādēties pēc mācību nedēļas, tādēļ

ņemiet nūjas (bet, protams, nedariet neko pārāk

drastisku)

- Jaunākās klases, ieplūstot lielajā pamatskolas dzīvē,

kļūst arvien aktīvākas un drosmīgākas, kā liecina arī

jaunie parlamentārieši

- Klīst runas, ka tie, kas piedalās ‘’Just Dance’’, kļūst

veiklāki sportā un mācībās

- Skola tiek uzlabota un atjaunota, bet atmiņas, ko mēs

šeit esam ieguvuši, paliek

 

prātā, domās, brīvdienās,

pie galda, mašīnā un ārā…

SKOLA  V ISUR-

PIENĀCIS ATKAL TAS

LA IKS ,  KAD

DOMĀŠANAS SPĒKA

REZERVES IEDALĀS :

"nav mājasdarbu, urrā!"

(0,8%)

"mājas darbi, bet būs laiks

pagulēt.." (20,2%)

"RĪTĀ PĀRBAUDES

DARBI… eju gulēt"(79%)

- Rotācijas aplis krustojumā

pie skolas skolēniem un

šoferiem liek vien mest

apļos acis un rotēt

smadzenēs paredzējumu ratu



NEĻAUJ DRŪMAJAI
NOSKAŅAI ĀRĀ
PĀRŅEMT TAVU

NOSKAŅOJUMU SKOLĀ

NEĻAUJ DRŪMAJAI
NOSKAŅAI ĀRĀ
PĀRŅEMT TAVU

NOSKAŅOJUMU SKOLĀ

Atbildīgā skolotāja
Ina Ve lberga 

galvenā redaktore/  datorsalikums
Helēna Mar i ja  Jēģere ,  1 1 .B

Atbildīgā par noformējumu ,  apsveikumiem
Santa Kr is t iāna Ze l t iņa ,  1 1 .B

P A L D I E S  K A T R A M ,  K U R Š  I R  I E G U L D Ī J I S  S A V U

L A I K U  Š Ī  I Z D E V U M A  T A P ŠA N Ā  

galvenā fotogrāfe

Žurnālisti

Dar ja Gr igor jeva ,  10 .

Emī ls  Rihards Ēva lds ,  9 .A ;  Beāte Bružāne ,  9 .A ;  Šar lo te  B id iņa ,  9 .A ;

Endi ja  Rozenbauma,  1 1 .A ;  Santa Kr is t iāna Ze l t iņa ,  1 1 .B ;  He lēna Mar i ja

Jēģere ,  1 1 .B ;  L inda Borba le ,  1 2 . ;  V lad is lavs Poddubni js ,  1 2 . ;  Kseni ja

Vasi ļ jeva ,  1 2 . ;  S in t i ja  Rodze ,  1 2 .


