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Grāmatu nedēļa 2020 

 Grāmatu nedēļa mūsu skolā 

norisinās katru gadu. Tā ir nedēļa, 

kurā mēs uzzinām jaunu par dažā-

diem autoriem, viņu dzīvesvietām, 

sarakstītajām grāmatām, nozīmi lat-

viešu literatūrā un vēl daudz ko inte-

resantu. Šogad es vairāk iepazinu Fri-

ci Bārdu un Garlību Merķeli. Kā katru 

gadu, arī šoreiz 7.klase prezentēja 

savus dzimtas kokus. Interesanti ir 

tas, ka 7.klasē ir tikai zēni, nav ne-

vienas meitenes, izņemot klases skolotāju. Bija dažādas prezentācijas, piemēram, tādas, ku-

ras man ļoti patika, jo izskatījās rūpīgi gatavotas un saprotamas. Mums, 5.klasei, bija vizu-

ālās mākslas konkurss. Šajā konkursā bija jāzīmē kāds no Friča Bārdas dzejoļiem. Es iedves-

mu smēlos no grāmatas „Mazais ganiņš”, jo mans dzejolis bija par veco pirtiņu, un es nemā-

cēju to zīmēt, tāpēc apskatījos grāmatā, lai nošpikotu kādu ideju. Šī ideja bija ļoti intere-

santa, un man tā ļoti patika. Radošajās stundās mēs uzzinājām jaunu informāciju par dzej-

niekiem. Mācījāmies arī dažādas dziesmas. Man patīk dziedāt, jo man ir laba balss un dziedu 

ansamblī. Esmu bēdīga, ka piektdien nevarējām iet uz skolu vīrusa dēļ! Mums ar klasi bija 

paredzēts uzstāties. Man pietrūkst klasesbiedru, skolas un skolotāju, jo skola man patīk la-

bāk nekā tālmācība. Evelīna 5.1.kl. 

Pēdējā mācību nedēļā pirms brīvlaika mūsu skolā notika Grāmatu nedēļa. Šī gada tēma bija 

„Kas kopīgs Fricim Bārdam un Garlībam Merķelim”. Līdz šim man šīs personas nebija zinā-

mas, tāpēc ļoti interesanta likās literārā stunda Ķekavas bibliotēkā. Tur es uzzināju, ka Fricis 

Bārda ir dzejnieks. Mēs katrs izvēlējāmies vienu autora dzejoli un pēc tam no tiem veidojām 

dzejas gleznas. Es uzgleznoju dzejoli „Dzīvības koks”. Man šī ideja likās ļoti saistoša. Šīs ne-

dēļas ietvaros mēs devāmies ekskursijā uz Katlakalnu, kur apmeklējām Garlība Merķeļa kapa-

vietu un Depkina muižu.Tur mums pastāstīja, ka Garlībs Merķelis bija rakstnieks, kurš uzrak-

stīja darbu „Latvieši”. Es domāju, ka mēs būtu uzzinājuši vēl vairāk par minētajiem auto-

riem, bet vīrusa dēļ tika atcelti visi pasākumi. Gaidīšu, kad literatūras stundā mācīsimies par 

Frici Bārdu un Garlību Merķeli. Jānis 5.1.kl. 

Vai jūs zināt, kas ir Grāmatu nedēļa? Grāmatu nedēļa ir laiks, kad „Gaismas tilts 97” izvēlas rakstnie-

ku, kuram ir apaļa jubileja.Tāpēc 1.-5. klasei šogad bija jāmācās par Frici Bārdu. Otrdien notika lite-

rārā stunda par F.Bārdu Ķekavas bibliotēkā. Trešdien es un visi skolēni devāmies uz Katlakalna baznī-

cu, kurā agrāk F.Bārda spēlēja ērģeles. Īpašība šai baznīcai bija tā, ka tā bija apaļa. Skolā 1.-5. kla-

sēm bija zīmēšanas konkurss, kurā bija jāzīmē F. Bārdas dzejoļi, jo viņš rakstīja savus dzejoļus, ska-

toties dabā. Ceturtdien es norunāju savu dzejoli „Ozoliņš un beka” skolas priekšā, bet piektdien ma-

na klase bija ieplānojusi priekšnesumu, kurā man bija gan jādzied, gan jāspēlē klarnete, gan jāspēlē 

metalofons. Man ļoti patika Grāmatu nedēļa, bet žēl, ka piektdien aizvēra skolu uz karantīnu.  

Kristers 5.1.kl. 

 

 
 

5.1. klase5.1. klase5.1. klase   
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Grāmatu nedēļa 2020 

Grāmatu nedēļā bija forša, žēl, ka pēdējo dienu 

atcēla vīrusa COVID-19 dēļ. Mēs mācījāmies 

dziesmas, ko mēs dziedātu piektdien. Man pati-

ka ekskursija, mēs aizbraucām uz Katlakalna 

apaļo baznīcu. Tad mēs bijām vienā mājā, kurā 

varejām iet iekšā.  Bija arī forši zīmēt zīmējumu 

par F.Bārdas dzeju. Es biju izvēlejies 

“Lūgšanu”, kas bija dzejolis par to, ka nedrīkst 

piesārņot. Latviešu valodas olimpiāde bija forša, 

es dabūju labu atzīmi, bet tā bija diezgan grūta 

un gara, bet es biju tēmas labi izmācījies, tāpēc dabūju labu atzīmi. Man patika Grāmatu ne-

dēļa, jo bija mazāk stundu. Un es domāju, ka vajadzētu mazāk radošō stundu un vēl kaut kā-

dus pasākumus.  Anrijs 5.1.kl. 

Pēdējā nedēļā pirms brīvlaika bija 

Grāmatu nedēļa jeb Projektu ne-

dēļa. Mēs šajā nedēļā daudz ko 

piedzīvojām. 5. klasē mēs nedēļu 

sākām ar latviešu valodas olimpi-

ādi un 8. klases stāstījumu par 

muzejiem. Man patika olimpiāde, 

arī stāstījumus par muzejiem bija 

interesanti klausīties. Otrdiena 

mūs sagaidīja ar literatūras stun-

du par Frici Bārdu un gājienu uz 

bibliotēku. Taču trešdien mums bija jāzīmē Friča Bārdas dzejolis un jābrauc mazā ekskursijā. 

Man patika zīmēt dzejoli, jo tas bija interesanti un varēja izpausties. Ekskursija man nepati-

ka, jo baznīcā bija auksti, taču man patika, ka varēja apskatīt, kā izskatījās krāsojums vai kas 

cits, kas ir saglabājies tāds, kāds tas bija pirms ļoti daudziem gadiem. Ceturtdien mums bija 

radošās stundas un dzimtas koku prezentācijas. Grāmatu nedēļa bija interesanta, bet man da-

žas nodarbības nepatika. Tikai žēl, ka atcēlās piektdienas pasākums. Lita 5.1.kl. 

Tas ir svarīgi, lai skolēni uz Grāmatu nedēļu neraudzītos kā parastu nedēļu, kur mācāmies par 

kādu dzejnieku. Par pirmdienu man īsti nav vārdu, jo nebiju skolā. Bet par otrdienu, kur atra-

dāmies Ķekavas bibliotēkā, prasītos mazliet vairāk uzdevumu. Nevis tādi, kur vienkārši iedod 

lapu, lai atbildētu uz jautājumiem, bet gan ko foršu, kas patiktu arī pašiem skolēniem. Pie-

mēram, lai sadalītos komandās un sacenstos salikt F.Bārdas dzīvesstāstu pareizā secībā. Ja 

godīgi, esmu diezgan bēdīgs, ka šis laiks ir beidzies. Man ļoti patika stundas, kur bijām abas 

klases kopā un ka tās pašas bija vieglas un foršas. Mazliet brīnos, kā skolotājas izturēja mūsu 

“labo” uzvedību, kas nāca no abām grupām. Ceru, ka nākamgad arī kaut kas būs pamainījies, 

vismaz mazliet! Kristaps 5.1.kl. 

 

5.1. klase5.1. klase5.1. klase   
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Grāmatu nedēļa 2020 
5.2. klase5.2. klase5.2. klase   

Ik gadu mums skolā 
ir Grāmatu nedēļa, 
kurai katru reizi ir 
cita tēma. Šoreiz -  
‘’Kas kopīgs G. Mer-
ķelim un F. Bār-
dam?” 
Manuprāt, šīs nedē-
ļas vērtības ir tā-
das, ka var uzzināt 
kaut ko jaunu, ko 
nezināji pirms tam. 
Man atgādināja in-
teresantus faktus 
par F. Bādu, ko jau 
zināju, bet biju pie-
mirsusi. Piemēram, 
atcerējos, ka F. Bārda bija devies uz Vīni studēt filozofiju. Man gribējās, lai mēs vairāk runātu 
par G. Merķeli nekā F. Bārdu, jo par F. Bārdu biju jau mācījusies literatūrā. 
Trūkumi man likās tādi, ka bija tikai viena latviešu valoda un citi mācību priekšmeti, jo man ap-
nika tas, ka gandrīz visu laiku bija klases stundas. Es biju pārsteigta, jo mūsu klases skolotāja 
ļoti gatavojās mūsu plānotajam piektdienas pasākumam. Viņa uzrakstīja mūziku F. Bārdas dze-
jolim ,,Rasas princesīte’’, ko visa klase iemācījās no galvas! Un tad atklājās tas, ka piektdien 
nebūs jāiet uz skolu, un mūsu klases skolotāja kļuva bēdīga. Es arī noskumu, jo dziesma man 
ļoti patika.  
Īstenībā šī nedēļa man ļoti patika, jo tās bija pārmaiņas skolas ikdienā. Gabriēla 5.kl. 

Man patikās, ka bijām abas 5. klases  kopā, un mēs arī dziedājām, mācījāmies par F. Bārdu. ]
Melānija 5.kl. 

Man visvairāk patika Markusa dzimtas koks – stāstījums un izpildījums. Baznīcā bija ļoti auksts. 
Reinis 5.kl. 
Man ļoti patika Grāmatu nedēļa, jo mēs radoši darbojāmies - dziedājām, devāmies ekskursijā, 
piedalījāmies divās olimpiādēs: latviešu valodas un vizuālās mākslas. Vēl tādēļ, ka skola beidzās 
agrāk un pārsvarā bija radošās stundas. 
Mēs radoši izpaudāmies dziesmā, ko mūsu skolotāja ar F.Bārdas dzeju bija sacerējusi. Mani tas 
ļoti pārsteidza. Dziesmiņa ātri vien man pielipa, un es to dziedāju kā skolā, tā arī mājās. Kādu 
laiku to dungojot un gavilējot, tā drīz vien pielipa arī manai mammai. 
Protams, nevar aizmirst par jauko, izglītojošo ekskursiju Katlakalnā. Mēs bijām Katlakalna ka-
pos, baznīcā, mazajā draudzes skolā, kurā par palīgskolotāju strādāja F.Bārda, un vēl Depkina 
muižā, kurā bija daudzas vecmodīgās lietas, kas saglabājušās vēl no tā laika. Man tas šķita ļoti 
intriģējoši. 
Un visbeidzot par olimpiādēm. Par latviešu valodas olimpiādi es ieguvu devītnieku. Vizuālās 
mākslas olimpiādē mums vajadzēja atrast F.Bārdas dzejoli un to ilustrēt. Tam mēs varējām iz-
mantot jebkādus materiālus, un ideju bija daudz. Tas bija jādara šādi, jo F.Bārda vispirms re-
dzēja ilustrāciju dzīvē un tad uzrakstīja dzejoli. Man ļoti patika savs darbs - veidoju ilustrāciju 
par dzejoli “Bukurags”.  
Diemžēl beigu beigās atcēla piektdienas stundas, tātad dziesmas prezentēšanu. Kad to uzzināja 
mūsu klase, daži priecājās, toties visi pārējie jutās nedaudz noskumuši, jo ļoti centās, mācījās 
un darbojās. Viktorija 5.kl. 
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Grāmatu nedēļa 2020 
6. klase6. klase6. klase   

Mūsu skolā ir tāda tradīcija kā Grāmatu 
nedēļa. Tas ir radošs un izglītojošs darba 
process, kas parasti notiek pēdējā nedēļā 
pirms pavasara brīvdienām. Šī mūsu skolas 
tradīcija man ļoti patīk, jo tad notiek maz 
stundu un nav tik grūta mācīšanās. Man 
patīk, ka mēs arī braucam uz rakstnieku 
muzejiem. Šajā gadā mums nebija 
jāprezentē darbs vīrusa dēļ. Man tas 
patika, jo man nebija jāmācās teksts. Bet 
tomēr es labāk ietu uz skolu nekā sēdētu 
mājās. Šīs Grāmatu nedēļas tēma bija 
Garlībs Merķelis. Viņš bija vācietis, kurš 
rakstīja par latviešiem. Man patika baznīca, kur mēs bijām. Tur bija interesants veidojums. Vai Jums 
patika baznīca? Es gribētu, lai Grāmatu nedēļās būtu jādara vēl kaut kas, izņemot tikai projekts. Varētu 
vēl kādu spēli pielikt. Kā Jums liekas? Šī tradīcija rosina iesaistīšanos kopējā darbā, attīstīta radošo 
fantāziju, tiek apgūta jauna informācija. Dāvids 6.kl. 
Viena no vietām, kuru mēs apmeklējām šajā Grāmatu nedēļā, bija Garlība Helviga Merķeļa 
kapa vieta. Šis rakstnieks, publicists, viens no spilgtākajiem apgaismības ideju pārstāvjiem 
Baltijā man spilgti iespiedās atmiņā. Šim cilvēkam ir izcila nozīme dzimtbūšanas atcelšanā 
Latvijā un Baltijā. Stāstījums par viņu lika man aizdomāties par lietām, kuras viņš savas dzī-
ves laikā ir paveicis. Pie Garlība Helviga Merķeļa kapakmeņa atradās maza zaldāta figūriņa 
zilā terpā, ar kuru kādreiz Merķelis ir cīnījies. Mūsu gide pieminēja, ka šo zaldāta figūriņu bi-
ja nolicis  kāds gides pazīstams cilvēks ar domu, ja tā nostavēs ilgu laiku, tad šie divi cilvēki 
debesīs  salabs. Pie viņa kapa vietas bija milzīgs akmens, kurš tika izvikts no Daugavas.  Lai 
šo akmeni novietotu šajā vietā, bija jānojauc kapsētas mūris. Pēc tam mēs devāmies uz Kat-
lakalna baznīcu, par kuras esamību es nebiju zinājis, kaut vai es dzīvoju pāris kilometru attā-
lumā no tās. Kad mēs iegājām  baznīcā, tur bija ļoti auksts, bet šīs baznīcas greznums man 
lika aizmirst par to. Šīs baznīcas griesti ir tik krāšņi un augsti, ka tie lika manai elpai aizrau-
ties. Pēc baznīcas apmeklējuma mēs braucām uz Rāmavas muižu. Šo muižu es apmeklēju pir-
mo rezi. Es to biju redzējis no ārpuses un zināju par tādas eksistenci,  bet pirmo reizi to ap-
meklēju no iekšpuses. Telpas mani nepārsteidza, jo tās  izskatījās vairāk pēc viesu nama ne-
kā pēc muižas. Man šajā Grāmatu nedēļā patika viss, izņemot laikapstākļus, kuri nebija no 
tiem  labākajiem. Manuprāt, Grāmatu nedēļa ir ļoti vērtīga visiem Latvijas skolēniem, jo tieši  
šajā nedēļā mēs uzzinām ļoti daudz interesantu lietu un faktu par vēsturi un braucam uz vie-
tām, kurās vēl nekad neesam pabijuši. Ralfs 6.kl. 

Mūsu skolā notika Grāmatu nedēļa, kura beidzās dienu ātrāk valsts ārkārtas situācijas dēļ. 

Grāmatu nedēļā mēs uzzinājām par Garlību Merķeli, devāmies uz Depkina muižu, kā arī brau-

cām uz dažādām vietām Katlakalnā, lai uzzinātu vairāk par G.Merķeli. Vēl mēs katru dienu 

skatījāmies prezentācijas skolas zālē. Astotā klase stāstīja par muzejiem, kuros viņi bija va-

sarā, bet septītā klase stāstīja par savu dzimtas koku. Grāmatu nedēļā man nepatika, ka 

starp radošajām stundām bija arī parastās mācību stundas. Mēs uztraucāmies, ka visu nepa-

spēsim, bet visu paspējām izdarīt laikā. Man patika, jo varēja pavadīt vairāk laika ar saviem 

klasesbiedriem. Mums bija kopīgs darbs, un visu idejas, pretenzijas bija svarīgas. Žēl, ka viss 

beidzās tik strauji. Bija jautri un interesanti uzzināt kaut ko jaunu. Cerams, nākamā Grāmatu 

nedēļa būs jautrāka un nebeigsies tik strauji. Līva 6.kl. 
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Grāmatu nedēļa 2020 
6. klase6. klase6. klase   

Pirmdien mēs devāmies uz muzeju, kur mums vairāk pa-
stāstīja par G.Merķeli. Mūs muzejā sagaidīja neliels pār-
steigums, jo mūsu 1.-4. klases skolotāja tur strādāja. Šī 
diena man patika vislabāk. Otrdien mums bija latviešu 
valodas olimpiāde, kura bija diezgan viegla. Trešdiena 
bija pienākusi, un mēs braucām ekskursijā uz kapiem un 
baznīcu. Vienīgais, ko es vēl joprojām nesaprotu, ir tas, 
vai tad, kad spēlēja ērģeles, tas bija ieraksts vai īsts cil-
vēks. Kapos man un Kristiānam no 7. klases bija tas gods 
aizdedzināt sveces. Bija ceturtdiena, un 7. klase prezen-
tēja dzimtas koku. Par piektdienu nerunāsim, bet, ja jūs 
gribas uzzināt, kas notika, tad visu atcēla vīrusa dēļ, ku-
ra dēļ es tagad sēžu mājās un garlaikojos. Kopumā šī bi-
ja viena no interesantākajām Grāmatu nedēļām, ko jeb-
kad biju piedzīvojis. Kevins 6.kl. 
Nedēļu pirms skolēnu brīvlaika mūsu skolā norisinājās 
projekts „Grāmatu nedēļa 2020”. Projekta mērķis bija 
labāk iepazīt latviešu rakstniekus G. Merķeli un F. Bārdu. 
Pirmdien no rīta mūsu klase gāja uz muzeju. Tur mūs 
sadalīja komandās, un katrai komandai bija jāuztaisa 
žurnāls par vienu no šiem rakstniekiem. Man ar Danielu 
vajadzēja izpildīt darbu par G. Merķeli. Mēs paši ar savu darbu nebijām apmierināti, bet vis-
maz bija jautri. Katru dienu mums bija radošās stundas, kurās kopīgiem spēkiem veidojām 
prezentāciju par šiem rakstniekiem. Bija plānots šo prezentāciju parādīt skolai piektdienā, bet 
tad notika nedēļas labākais moments – skolotāja paziņoja, ka piektdien uz skolu nav jānāk. 
Godīgi sakot, man šī nedēļa nepatika, jo es neesmu liels grāmatu lasītājs. Šādu nedēļu varētu 
veltīt vizuālajai mākslai, māksliniekiem un skulptūru veidotājiem. Deins 6.kl. 
Mūsu skolā ir tradīcija, ko sauc par Grāmatu nedēļu. Šajā nedēļā bērni kaut ko vairāk uzzina 
par kādu no rakstniekiem. Tiek rīkotas ekskursijas,pasākumi un muzeju apmeklējumi. Šī gada 
tēma bija Garlībs Merķelis un viņa biogrāfija. Katru dienu es aizvien vairāk iemācījos par šo 
rakstnieku. Pirmdien mēs bijām muzejā. Šis muzeja apmeklējums bija neparasts,jo mums ne 
tikai parādīja un pastāstīja,bet arī lika darboties. Mums lika uztaisīt plakātus, kuros bija vairā-
ki vēstures fakti par G.Merķeli. Nākamajā dienā mēs devāmies ekskursijā, kuru vadīja mana 
ome Aija. Šajā ekskursijā mēs apciemojām Katlakalna baznīcu un G.Merķeļa kapu. Manuprāt, 
šī nedēļa bija ļoti izdevusies.Viss bija ļoti aizraujoši. Es labprāt vēl gribētu uzzināt par rakst-
niekiem, kas bijuši saistīti ar Ķekavas novadu. Es noteikti ar  lielu prieku gaidīšu nākošā gada 
Grāmatu nedēļu. Monta 6.kl. 
Grāmatu nedēļā mūsu skolas skolēni ieguva jaunas zināšanas par Garlību Merķeli. Devāmies uz 
muzejnodarbību, ekskursiju, skolā skatījāmies lielāko klašu prezentācijas. Manuprāt, Grāmatu 
nedēļa ir laiks, kurā gan mutiski, gan rakstiski, gan radoši var uzzināt informāciju par rakstnie-
ku. Mums bija iespēja apskatīt G. Merķeļa muzeju, vietu, kurā viņš dzīvoja, baznīcu, uz kuru 
viņš devās, viņa kapsētu. Man vislabāk patika apskatīt Depkina muižu, kurā viņš dzīvoja no 
1808. līdz 1850. gadam. Šī ēka atrodas Rāmavā. Pašreizējā muižas ēka nav tā, kurā G. Merķe-
lis dzīvoja- māja, kurā dzīvojis, atradās turpat blakus. Vēl bija interesanti uzzināt dažus fak-
tus, kad stāvējām pie kapsētas. Akmens, kurš nolikts kā piemineklis, ir izvilks no blakus esošās 
Daugavas un novietots kapsētā.  Šogad pirmo reizi piedalījos Grāmatu nedēļā, man šī nedēļa 
šķita noderīga, interesanta skolas nedēļa, kurā jebkuram skolēnam derētu piedalīties.  

Ketrīna 6.kl. 
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Grāmatu nedēļa 2020 
7. klase7. klase7. klase   

Grāmatu nedēļa mēs runājām par Garlību Helvigu 
Merķeli un Frici Bārdu. Abi šie rakstnieki bija nozī-
mīgi latviešu tautas pašapziņai. 
Mēs braucām uz G. Merķeļa kapiem Katlakalnā, ap-
skatījām Katlakalna Evanģēliski luterisko baznīcu, 
kuru diezgan bieži G. Merķelis apmeklēja, kā arī de-
vāmies papētīt viņa dzīvi uz Ķekavas novadpētniecī-
bas muzeju. Radošajās stundās mana klase veidoja 
prezentāciju par visiem pasākumiem, kas notika G. 
Merķeļa 250. jubilejā, un pat ne tikai to, bet arī ve-

selu priekšnesumu. Bet diemžēl līdz prezentēšanas dienai mēs netikām.  
Gandrīz katrs mans klasesbiedrs veidoja dzimtas koku līdz pat pēdējai dienai. To darīt bija ļoti 
izglītojoši un aizraujoši. Es iesaistīju gan vecākus, gan arī vecvecākus. Tomēr lielākā palīdzība 
bija manas tantes dzimtas koks, ar kura palīdzība mammas pusē izpētīju 7 paaudzes. 
Šī Grāmatu nedēļa bija ļoti, ļoti darbīga un arī jautra. Daniels 7.kl. 
Man Grāmatu nedēļā patika taisīt prezentāciju par Garlību Merķeli grupās un patika arī apska-
tīt Depkina muižu. Veidojot prezentāciju par Garlību Merķeli, es uzzināju par viņu daudz ko, jo 
es neko pirms tam nezināju. 
Man arī patika klausīties 8. klasi stāstām par muzejiem, kuros viņi ir bijuši, jo tas arī deva 
mazliet informāciju par dažādiem dzejniekiem. 
Es ceru, ka nākamajā Grāmatu nedēļā būs interesantāks dzejnieks, par ko mācīties, un arī būs 
daudz ekskursiju. Hugo 7.kl. 
Grāmatu nedēļa bija interesanta, jo es uzzināju nedaudz par rakstnieku  Garlību Merķeli, kurš 
bija viens no spilgtākajiem apgaismības ideju pārstāvjiem Baltijā. Merķelim bija izcila nozīme 
dzimtbūšanas atcelšanā. Viņš bija žurnālists un arī rakstnieks, pēc tautības bija vācietis. Mēs 
braucām arī uz Katlakalna kapiem, kur viņš tika apglabāts. Kristiāns 7.kl. 
Šī gada tēma bija par Garlību Merķeli – rakstnieku, kura populārākais darbs bija “Latvieši“.  
“Grāmatu nedēļa” iesākas ar iešanu uz muzeju, kur mums vajadzēja veidot prezentāciju par 
G. Merķeļa biogrāfiju. Vēlāk notika radošas stundas, kur gatavojām priekšnesumu. Visintere-
santākais notikums bija tad, kad mēs braucām uz G. Merķeļa kapiem, Depkina  muižu un Katla-
kalna baznīcu. 
Es ļoti daudz uzzināju par to, ko viņš ir paveicis mūsu tautas labā, un es esmu ļoti pateicīgs. 
Katru gadu es nevaru sagaidīt Grāmatu nedēļu, jo tās vienmēr ir tik interesantas un pilnas ar 
notikumiem. Un es ceru, ka nākamgad būs labāka nedēļa nekā šogad. Kristofers 7.kl. 
9.martā sākās grāmatu nedēļa veltīta Garlībam Merķelim un Fricim Bārdam.  
Ceturtdien notika stāstīšana par dzimtas kokiem, ko prezentēja 7.klase. Stress bija, bet, kad 
bija mana kārta, es kļuvu mierīgs. Man ļoti patika dzimtas koku pētīt, jo uzzināju daudz par 
savu ģimeni un esmu priecīgs par to. 
Šogad nelikās, ka Grāmatu nedēļa būtu tik informatīva par rakstniekiem, bet, cerams, ka nā-
kamgad būs. Lazars 7.kl. 
Manuprāt, Grāmatu nedēļa ir ļoti noderīga, jo var iegūt ļoti daudz informācijas par kādu rakst-
nieku. 
Grāmatu nedēļā mēs ar klasi mācījāmies par Garlību Merķeli. Man ļoti interesanti likās tas, ka 
darbs “Latvieši” kļuva pazīstams ne tikai Vācijā, bet arī Francijā un Skandināvijas valstīs. 
Skolā notika radošās stundas, kur ieguvām informāciju par Garlību Merķeli. Vienu stundu mēs 
arī prezentējām žurnālus, kurus izveidojām muzejā. Šādi strādāt bija ļoti aizraujoši un intere-
santi. Ieguvām ļoti daudz informācijas ne tikai par Garlību Merķeli, bet arī par Napoleonu.  Ma-
nuprāt, visinteresantākais bija brauciens uz Katlakalna kapiem un muižu. 
Man patika viss. Tā bija Ļoti superīga nedēļa. Markuss 7.kl. 
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Grāmatu nedēļa 2020 
8. klase8. klase8. klase   

Būšu godīgs - jo es vairāk piedzīvoju visādas Grāmatu nedēļas, Lāčplēša dienas un visu tādu, jo 
lielāka sajūta, ka viss katru gadu atkārtojas - nekā jauna nav. Mans viedoklis ir tāds, ka tas viss 
ir jābeidz un vienkārši jāmācās. Man, protams, patīk ,ka stundas nenotiek un ka ir tāda nedēļa, 
kad īsti nekas nav jādara, bet, ja skatās no tās puses, kas  labāk attīsta smadzenes - ap 35 mā-
cību stundas vai 1 nedēļa, kur mums stāsta par vienu īpašu cilvēku, šajā gadījumā Merķeli, tad 
labāk nākotnei būs nedēļa ar mācību stundām. Artūrs 8.kl. 
Šīs Grāmatu nedēļas sākums man gāja grūtāk nekā parastas skolas nedēļas. Pat paši uzdevumi 
nebija grūti, bet pašsajūta un vēlme kaut ko darīt bija ļoti sīka. Taču, noliekot to malā, bija 
ļoti lieliski izplānota. Mums pietika laika klases priekšnesuma sagatavošanai un mācībām, kā arī 
muzeju apmeklēšanai. 
8. klasei bija jāprezentē par saviem muzejiem, ko apmeklēja vasarā, un es tam galīgi nebiju 
gatava. Tā bija briesmīga izgāšanās man un arī milzīga kauna sajūta. Es todien vispār nespēju 
normāli parunāt, bet nu ko lai dara, jāmācās no savām kļūdām.  
Bija arī jāveido avīzes lapa par Garlību Merķeli, kas bija jautri, bet gribējās, pirms mēs sākam 
darboties, lai mums pastāsta par viņu, jo tas man liktu vairāk ieinteresēties viņā un cītīgāk lasīt 
dotos tekstus. Man šogad ļoti patika muzeja apmeklējums. 
Visvairāk man patika 9. klases Žetonu vakars. Tas bija brīnišķīgi izplānots pasākums, un tur ne-
vienu brīdi nebija garlaicīgi. Pēc tam visu sakārtot, protams, bija grūti, bet klasesbiedru klāt-
būtne to padarīja jautru. 
Šī nedēļa man noteikti paliks atmiņā. Tai nebija daudz trūkumu, un, ja bija tie bija, tad niecīgi 
un viegli aizmirstami. Alise 8.kl. 
Kā jau katru gadu, mūsu skolā norisinājās ikgadējā “Grāmatu nedēļa” , un šogad mēs uzzinājām 
par 2 personībām - Frici Bārdu un Garlību Merķeli. Mūsu klasei tika uzticēta M.Zālītes poēma 
“Tiesa”, kur viens no galvenajiem tēliem bija Garlībs Merķelis. 
Šogad mūsu 9tie gan gatavojās Žetonu vakaram, gan pašai Grāmatu nedēļai, ko, manuprāt, vēl 
nebija darījusi neviena 9.klase. Arī man tika tas gods būt daļai no teātra izrādes kopā ar 
9.klasi. Visu nedēļu ar savu klasi gatavojos prezentācijai, manuprāt, bijām izdomājuši ļoti oriģi-
nālu pieeju M.Zālītes poēmai, bet es un Megija arī papildus devāmies uz Žetona vakara mēģinā-
jumiem. 
 Atskatoties atpakaļ, šī nedēļa paskrēja patiešām zibenīgi, kaut darba bija milzum daudz, man 
šķiet, ka mēs ar to tikām galā gana labi. Ceturtdien ar skolu devāmies uz Katlakalnu, uz Garlība 
Merķeļa kapa vietu un baznīcu, kur Fricis Bārda kādreiz bija spēlējis ērģeles.  
Žetonu vakars, man šķiet, mums izdevās lieliski, kaut arī dažreiz kāds kaut ko piemirsa, skolo-
tāja Silvija mums izpalīdzēja, un skatītāji knapi juta, ka teksts ir aizmirsies. Kad izrāde bija ga-
lā, es jutu milzīgu gandarījumu, jo ilgie mēģinājumi 
beidzot bija atmaksājušies, tādēļ liels liels paldies 
skolotājai Silvijai, kura mums palīdzēja un bija lie-
lisks režisors izrādei “Minhauzena precības”! Pēc 
priekšnesuma mēs, 8.klase, palīdzējām sakopt tel-
pas un tad vēlajā, vētrainājā vakarā devāmies mā-
jās, un, pirms izgājām pa durvīm, sapratām, ka sko-
la tiks slēgta līdz 14.aprīlim “COVID-19” dēļ, tādēļ 
mums pat nebija iespēja  “Grāmatu nedēļu” pa-
beigt. 
Šīs 4 dienas bija tiešām neaizmirstamas, jo es ne-
kad nebiju iedomājusies, ka uzstāšos kopā ar 9.klasi 
Žetonu vakarā un ka vairs nevarēšu nākt uz skolu 3 
nedēļas. 
Paldies skolotājām, bez kurām šis nebūtu izdevies! 
Katrīna 8.kl. 
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Grāmatu nedēļa 2020 
8. klase8. klase8. klase   

Šogad Grāmatu nedēļa tika veltīta Gar-
lībam Merķelim un viņa paveiktajam 
latviešu tautas labā. Visvairāk man pa-
tika tas ,ka par G.Merķeli mēs uzzinā-
jām daudz ārpus skolas - devāmies uz 
novadpētniecības muzeju, tur veido-
jām plakātus par G.Merķeli, skatoties 
no informatīvās planšetes, uz kuras bi-
ja izvietoti svarīgi dzīves fakti. 
Interesanti bija klausīties stāstus Katla-
kalna atjaunotajā baznīcā gan par 
G.Merķeli, gan  Frici Bārdu. 
Muzeju apmeklējumu prezentēšana arī 

ir ļoti laba gan  pašiem autoriem, gan skatītājiem, jo tādā veidā mēs attīstām savas prasmes 
runāt publikas priekšā, un skatītāji no mazākajām klasēm var skatīties, kā to darī,t un saprast 
to, kas viņiem būs pēc pāris gadiem jādara. 
Es ceru, ka arī nākamā Grāmatu nedēļa būs tikpat interesanta. Kārlis G. 8.kl. 

Kopumā nedēļa manā klasē tika pavadīta pozitīvā noskaņojumā. Visi bijām priecīgi par tuvojošos brīvlai-
ku. Kristers E. 8.kl. 
Visvairāk man patika doties uz muzeju, kur mums bija jāizmanto informatīvais plakāts, lai iz-
veidotu paši savu avīzes atvērumu, kuru vēlāk prezentējām. Šādi varējām uzzināt jaunus un 
interesantus faktus par G. Merķeli. 
Šogad bez stresa skatījāmies septītās klases dzimtas koku prezentācijas, jo savu paveicām ie-
priekšējā gadā. Diemžēl Covid-19 dēļ tika atcelts noslēguma pasākums, kuram cītīgi gatavojā-
mies. 
Domāju, ka nākamgad jāpasaka - kad notiek prezentācijas, lai nāk tikai tie, kam interesē, jo 
pārējie traucē. Markuss 8.kl. 
Parasti Grāmatu nedēļas paiet bez uztraukuma, ar interesantiem muzeju apmeklējumiem, 
bet šogad vīrusa dēļ stress pieauga ar katru dienu, pat ja pati to nenojautu. Tomēr tas neiz-
bojāja pirmās trīs dienas, kurās mācījāmies par Garlību Merķeli, kurš bija rakstnieks ar  lab-
sirdīgu sirdi.  
Visvairāk man patika apskatīt Garlība Merķeļa agrāko īpašumu - Depkina muižu. Tā bija izro-
tāta ar gaismiņām, un tur bija ļoti mājīgi. Muižas kāpnes saglabājušās, kādas tās bija pirms 
100 gadiem. Uz tām visi nobildējāmies. Netālu atrodas kapi, kuros apglabāts Garlībs Merķelis.  
Nolikām  puķītes un pieminējām rakstnieku, kurš iepazīstināja pasauli ar latviešu tautu.  
 Skolā,  radošajās stundās,  ar klasi domājām priekšnesumu lugai ‘’Tiesa’’, kuru diemžēl ne-
varējām parādīt. Darba procesā sapratu, ka rakstnieks bijis ļoti augstsirdīgs un piedodošs  un 
katrā cilvēkā saskatīja kaut ko labu.  Vēl viens lielisks pasākums bija 9. klases Žetonu vakars. 
Bija ļoti smieklīgi, bet reizē arī skumji, jo šie talantīgie skolasbiedri nākamgad mācīsies citur. 
Protams, nepatīkami, ka Grāmatu nedēļu nevarēju pilnībā izbaudīt, bet man ir palicis ļoti 
daudz labu atmiņu.  Marta 8.kl. 
Viena no lielākajām vērtībām ir katra ģimene, dzimta. Šogad savu dzimtas koku prezentēja 
7.klase. Man atmiņā palika Lazara prezentācija, viņš skaidri un skaļi runāja. Viņa dzimtā ir 
hokejists Sandis Ozoliņš! 
Skolas priekšā bija jāprezentē savi muzeji, kurus mēs vasarā apmeklējām. Es būtu stāstījis 
par Rūdolfa Blaumaņa “Brakiem”, bet, kad izgāju zāles priekšā, kaut kas notika ar datoru. 
Kopumā man šīGgrāmatu nedēļa patika, tikai žēl, ka piektdien nebija jāiet uz skolu un mums 
nesanāca parādīt sagatavoto priekšnesumu, jo tas bija interesants. 
Manuprāt, trūkumu šajā Grāmatu nedēļā nebija. Mārcis  8.kl. 
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Grāmatu nedēļa 2020 
8. klase8. klase8. klase   

Šogad bija jauna lieta, ko mēģināja 8. un 9. 
klase. Tas nebija nekas grūts. Mēs stāstījām 
par muzejiem, kurus vasarā apmeklējām. 
Man bija neliels uztraukums, kad runāju, bet 
nezinu, kāpēc. Visiem neizdevās pastāstīt, jo 
laiku pa laikam datoram kaut kas notika. 
Man šī Grāmatu nedēļa patika, jo uzzināju 
daudz jauna par Merķeli - kur viņš dzīvojis, 
ko darījis un kāpēc darījis. Mārtiņš 8.kl. 
 

Mana mīļāka daļa no šīs nedēļas bija Žetonu va-
kars, jo es beidzot tādā varēju piedalīties. Vien-
mēr, 

skatoties no malas, likās tie priekšnesumi tik interesanti,bet, 
ja tu vari tajā piedalīties, tas tiešām ir kas jauns un intere-
sants. 
Nespēju noticēt, ka pēc šīs nedēļas vairs nav iespējas nevienu 
satikt. Es ļoti ceru, ka nākamgad varēsim visu pabeigt. Megija 
8.kl. 
 
Šī Grāmatu nedēļa tika veltīta Garlībam Merķelim – vā-
cietim, kas aizstāvēja latviešus, un Fricim Bārdam- sko-
lotājam un dzejniekam. 
Es nevarēju saprast, kas ir Garlībs Merķelis, jo nebiju 
šo vārdu pat dzirdējis, bet, uzzinot, kas viņš bija, radās 
cieņa pret šo cilvēku.Viņam ir izcila nozīme dzimtbūša-
nas atcelšanā Baltijā.  
Patika nodarbība mūsu muzejā ar skolotāju Santu, tur 
vajadzēja gatavot rakstu par Merķeli, un katrai grupai 
bija dota atšķirīga informācija. Es biju ar Katrīnu, un 
liekas, ka mums sanāca vislabāk. Atceros, ka viņš sauca 

sevi par Veco no Depkinmui-
žas mūža nogalē. Miris 
1850. gadā un apglabāts 
Katlakalnā, latvieši esot vi-
ņu apbedījuši kailām rokām. 
Kas gan varēja zināt, ka vā-
cietis kļūs par kvēlāko lat-
viešu aizstāvi... 
Kā man liekas, Garlībs Mer-
ķelis ir ļoti interesants un 
neparasts cilvēks, kas gāja 
pret straumi. Varēja viņam 
veltīt visu nedēļu...  

Ričards 8.kl. 
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Grāmatu nedēļa 2020 
9. klase9. klase9. klase   

Grāmatu nedēļa ir mūsu skolas tradīcija 
– sava veida adatācija projektu nedēļai. 
Jau no pirmajām klasē tā man palikusi 
atmiņā kā viena no jaukākajām un ģime-
niskākajām nedēļām visā mācību gadā. 
Klases kopā ar audzinātāju gatavo 
priekšnesumus, ir dzimtas koku prezen-
tācijas, mēs braucam uz muzejiem, cit-
reiz ir kāds neparasts viesis.  
Šogad tēma bija veltīta Garlībam Merķe-
lim par godu viņa 250 gadu jubilejai, kas 
bija 2019.gadā. Veidojām prezentāciju 
par Merķeli un viņa darbu ietekmi  lat-
viešu literatūrā. Nolikām ziedus pie viņa 
pieminekļa, kuru, man par lielu pārstei-

gumu, rotā maza Napoleona galva. Šis bija pirmais gads, kad man arī ierastā muzeju nodarbī-
ba likās patiešām interesanta. Vajadzēja veidot savu avīzes atvērumu, izmantojot informāciju 
no plakātiem. Es gatavoju par Garlību Merķeļa laikabiedriem. Līdz šim man nebija ne jausmas, 
ka viņš saticies ar tādiem pasaules dižgariem kā Gēte un Šillers.  
Es tikai tagad saprotu un tiešām apzinos, ka šī Grāmatu nedēļa bija mūsu pēdējā. Šķiet, ka vēl 
tik nesen bijām Blaumaņa velniņi frizētavā un Pifa priekšnesumā biju krustmāte Agate. Vēl 
tagad atceros mūsu ,,Ar zilu tinti uz balta rakstāmpapīra’’ Gāmatu nedēļu, tautasdziesmu 
videomontāžu, jautrās viktorīnas, atminos savu 7. klases dzimtas koka prezentāciju, nedēļu 
kopā ar lietuviešiem, Popielu Grāmatu nedēļas ietvaros un labi pavadīto laiku ar klasesbied-
riem, uzzinot tik daudz ko jaunu. Grāmatu nedēļa ir viens skaists laiks. Elizabete 9.kl.  
Šis koncepts, ka vispārizglītojošie mācību priekšmeti vairs netiek ņemti tik nopietni to vienu 
nedēļu, nu vispār tikai četras dienas, bet literatūra, radošās stundas un dažnedažādas ekskur-
sijas aizpilda teju vai visu laiku, ir ļoti interesants un neparasts. Šāda veida pasākums mūsu 
skolai noteikti ir liels pluss, jo skolēni tiek izglītoti dažādos veidos. Ekskursijās, radošajās 
stundās, kur kopā ar klasesbiedriem un klases audzinātāju nodarbojas ar informācijas pētīša-
nu, lasīšanu, rakstīšanu, savstarpēju apspriešanos un prezentācijas veidošanu. 
Šeit gan vispār varētu minēt vienu, manuprāt, trūkumu, taču nelielu. Šis nelielais posmiņš sko-
lā pirms pavasara brīv-
laika man mīļāks bija 
sākumskolā. Tas laikam 
tāpēc, ka priekšnesums, 
kas tagad pamatskolā 
pārtapis par prezentāci-
ju, bija jautrāks un ska-
tītājiem baudāmāks. Es 
domāju, ka lielie arī šad 
un tad varētu izdomāt 
un uzmeistarot kādu jes-
trāku uzvedumu, lai to-
mēr tas Grāmatu nedē-
ļas noslēgums būtu spil-
gtāks un priecīgāks!  

Līna 9.kl. 
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Popiela 2020 

Apsveicam uzvarētājus  
Popiela 2020 ! 

 

Grand Prix - 7. klase /filma "Spoku med-

nieki"/ 

1. vieta -5.1.  /filma "Mērija Popinsa"/ 

2. vieta 2. klase /filma "Troļļi"/ 

3. vieta 6. klase  / filma "Titāniks"/ 

Atzinības- 2. klase   /filma "Troļļi"/; 3. klase  / 

filma "Rozā pantera"/; 4. klase /filma 

"Skaistā sieviete"/; 8. klase  /filma "Nejaukais 

es"/; 9. klase /filma "Vajadzīga soliste"; Anna, 

Maija, Raina no 3. klases /filma "Dullais Dau-

ka"; Beate ar draudzenēm no 5. klases /filma 

"Graustu miljonārs"/ 

Skatītāju simpātija- 3. klasei! 

Rīko Skolēnu pašpārvalde 
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ZZ čempionāts 2020 

Šī gada sauklis bija:Šī gada sauklis bija:Šī gada sauklis bija:   

Ko nevar viens, to var klase Ko nevar viens, to var klase Ko nevar viens, to var klase    

Mūsu 6. klases un Mūsu 6. klases un Mūsu 6. klases un    

7. klases7. klases7. klases   

mājas darbimājas darbimājas darbi   

Mēs būtu startējuši Mēs būtu startējuši Mēs būtu startējuši 

FINĀLĀ FINĀLĀ FINĀLĀ 

Salacgrīvā!Salacgrīvā!Salacgrīvā!   
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Sākumskolā 

Ēnu diena sākumskolā. Iepazīstam profesijas. 

Viesos  
Mud Club 4x4 pārstāvis Aivars Ozols 

un tērpu dizainere Ieva Ādamsone 
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Sākumskolā 

Fotokonkurss “Mana zeme skaistā 2020” 

3. klasē turpinās  
Labo darbu akcija! 

Vilbaros, bijušās zivju miltu ra-
žotnes teritorijā, dzīvo kaķu ko-
lonija, kas dzīvo un pārtiek no 
apkārtējo māju iedzīvotāju lab-
vēlības. Tos ikdienā baro Vilbaru 
veikala pārdevēja Ausma. 3. kla-
se nolēma palīdzēt! Sarūpēja 
pārtikas krājumus, ziedoja nau-
diņu 2 kaķenīšu sterilizācijai. 
Paldies! Bet ir jāsaprot, ka tas ir 
ikdienišķs darbs, par tiem,  par 
kuriem  esam uzņēmušies rū-
pes, ir aprūpējami patstāvīgi. 
Vēl ir vismaz 2 kaķenītes, kas 
tūlīt, tūlīt sasniegs pieaugušo 
vecumu.... Īpašs paldies Ralfa 
mammai Kristīne , kas lika saro-
sīties mums, pārējiem! Ceru, ka 
labie darbi turpināsies! 

Gundegas mamma Anda 
 

Ralfs Rudzinskis 3. klase 

 

11. martā  
Šodien tika apbalvoti fotokonkursa "Mana zeme 
skaistā" darbi: 
1.vieta Ričards Ķ., 
2.vieta Pauls, 
3.vieta Lote, 
simpātiju balva Luīzei. 
Visiem dāvanas un naudas balvas. Izstādē apskatāmas 
arī Eduarda H., Gundegas, Annas, Rainas, Elizabetes, 
Ričarda K., Zanes, Maijas, Ralfafotogrāfijas! Bija vērts 
piedalīties!!! 
Ar rezultātiem un apskatīt darbus elektroniski var : 
https://manazemeskaista.lv/skolas/136/konkurss  
 

https://manazemeskaista.lv/skolas/136/konkurss
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Sākumskolā 

Burtu Grāmatas svētki 1. klasē  

1. klase Grāmatu nedēļu ieskandināja ar Burtu 

grāmatas prezentāciju, kurā katrs pirmklasnieks 

stāstīja un rādīja savu Burtu grāmatu. Bija arī 

dziesmas par burtiem un grāmatu, garda torte un 

sertifikāts 
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Mans Žetonu vakars 2020 – pirms un pēc... 

Parasti Žetonu vakars tiek rīkots 12. klasē, bet mums ir tāda privilēģija šo pasākumu piedzīvot 
2 reizes mūžā. Nemaz nezināju, kas tas tāds ir un kāds tam sakars ar žetoniem. Pagājušogad, 
redzot šībrīža absolventus mēģinājumos, tapa nedaudz skaidrāks. Sapratu, ka būs jāiestudē iz-
rāde un no tā izbēgt nevarēs. 1. daļa vēl ar vien bija miglā tīta. Kādu ilgu laiku par to nemaz 
nedomāju, bet tad pienāca laiks, kad skolotāja jautāja mums par izrādes izvēli. Nu sapratu, ka 
būs traki! 
Izrādei varianti bija daudz un dažādi, bet nolēmām palikt pie komēdijas "Minhauzena precī-
bas". Redzēju lugas 1 cēlienu un sapratu, ka tā ir diezgan pagara. Nopriecājos, ka nebiju aizgā-
jis uz skolu dienā, kad dalīja lomas - visas grūtās bija jau paņemtas. Tā kā vēl nezināju, ka tiks 
iestudēti visi 3 cēlieni, domāju, ka man jāizvēlas starp Johannas Elizabetes un Kaina kundzes 
lomām. Tad padzirdēju, ka iestudēsim visus 3 cēlienus. No vienas puses, biju priecīgs, ka varu 
spēlēt kņazu Dolgorukovu, kuram, par laimi, nebija daudz uznācienu, bet, no otras puses, sa-
pratu, ka citi nevarēs iemācīties tik daudz teksta. Vēl atlika izdomāt, ko darīsim mistiskajā 1. 
daļā.  
Bija ideja visiem raksturot katru no saviem klasesbiedriem. Uzrakstījām savus aprakstus, bet 
tad izdomājām, ka tas nekam neder. Palikām pie risinājuma, ka par katru cilvēku tiek apko-
pots mazs stāstiņš un to arī viens par otru pastāstīsim. Klāt pielikām somiešu dzejnieces Heli 
Lāksonenas neparastos dzejoļus, vēl pāris šādus tādus pantiņus, mūsu pašu izvēlēto nopietno 
dzeju un dziesmas, kuras dziedājām kopā ar "Ķoci". Viss sāka izskatīties cerīgi! Bet tad nāca 
mēģinājumi... 
Sākumā - pa starpbrīžiem un klases stundām, bet beigās jau svētdienās nācām uz skolu. Paši 
mēģinājumi arī nebija no tiem vieglajiem. Ar 
1. daļu gāja tīri labi, bet izrāde - tas bija 
traki. Katru reizi bija galvā viena doma: 
''Kam šis viss vajadzīgs? Mēs taču neesam ne-
kāda teātra skola. ". Ar mani viss vēl bija la-
bi, bet es nevēlētos būt Artūra, Elizabetes 
vai Oresta ādā. Beigās vēl sanāca uztaisīt ne-
lielu balansu,  kad man iedeva 1. cēliena Ju-
kuma tekstu. Pēc vairākiem mēģinājumiem 
tikām pie garas izrādes. Esmu sapratis vienu 
- mēs (vismaz lielākā daļa) neesam nekādi 
teātra mākslinieki. Nu tad beidzot laiks pie-
likt punktu šim visam - ir pienācis 12. marts. 
Kad ierados skolā, zāle jau bija sakārtota 
Šeit mūsos valdīja jauktas sajūtas, jo tikko bija pienākusi ziņa, ka nedz rīt, nedz citās dienas 
līdz 14. aprīlim nebūs jāiet uz skolu. Laiks beigt lasīt medijus un iet zālē. Bijām gatavojušies, 
ka būs vairāk cilvēku, īpaši skolotāju, bet ārkārtas situācijas dēļ pārējie laikam izvēlējās laiku 
pavadīt, drūzmējoties “Rimi” rindās. 1. daļa, kā prognozēju, bez aizķeršanās.  Vienīgi pāri pa-
lika daudz bilžu rāmīšu un podiņu puķu, kuras bija paredzētas neatnākušajiem viesiem. 
Pirmais cēliens tā, bez aizķeršanās; tas jau bija noslīpēts. Daudz arī palīdzēja Kārļa pielīmētais 
scenārijs. Otrais arī sanāca gluži ciešams, bet grūtāk gāja ar trešo. To mēģinājām vismazāk, un 
dažs labs pat nezināja, kurās vietās jārunā. Ceru, ka vismaz skatītāji varēja pasmaidīt par 
mums - 9. klases aktieriem. Cepuri nost to priekšā, kas nepadevās un iemācījās šo sarežģīto 
lugu! 
Kopumā pasākums izdevās un nenoskrēja no sliedēm. Bet es nevaru vērtēt, jo nav, ar ko salī-
dzināt. Tagad saprotu, no kurienes šāds nosaukums - pasākuma beigās mums pasniedza žetonus 
piemiņai par mūsu skolas gadiem. Pēc tam biju atvieglots, ka nu viss ir galā un ka var mācīties 
eksāmeniem!  

Kalvis  
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Mans Žetonu vakars 2020 – pirms un pēc... 

Pastāstīšu, kā gāja mūsu 
priekšnesuma inkubācijas peri-
ods. Patiesībā sākām gatavoties 
jau gada sākumā, trenējot sa-
vas balsis katru ceturtdienu 
dziedot. Mēs to darījām ar sk. 
Elīnas palīdzību. Bija jāizvēlas 
dziesmas, kuras gribētu dzie-
dāt. Kādu laiku tās bija tikai 
“Muļķe sirds” un “Ai, jel manu 
vieglu prātu”, jo vēlāk nāca 
repertuārā klāt citas. 
Dziesmas dziedot, pienāca jan-
vāra sākums, kad bija jārakstu-
ro katrs klasesbiedrs, kā arī se-
vi, kas bija visgrūtākais. Zvanī-
ju draugiem, jautāju, ko viņi 
domā par mani. Atbildes bija nebija nopietnas. Tāpēc sapratu – labāk to visu izdarīt pašam. 
Bija daži indivīdi, kuri nevarēja nekādā veidā uzrakstīt laicīgi. Kad mēģinājām visu salikt kopā, 
dramatizēt un iestudēt, radās gandrīz vai bezcerīga situācija. Vēlāk nolēmām, ka runāsim dze-
ju, bet būs jāraksturo katrs klasesbiedrs tāpat. Tad, janvāra beigās, pienāca lugas kārta.  
Skolotāja izvēlējas iestudēt “Minhauzena precības”. Kad dalīja lomas, man gribēja dot Nariški-
nu, bet mana balss bija neatbilstoša, tad ieguvu paša Minhauzena lomu. Uksens bija Kārlis 
Knospiņš, Irme - Līna, Jukums - Kārlis Egle, Dolgurukovs - Kalvis, Saltikovs - Matīss, Nariškins - 
Orests jeb Orests bija Nariškins (lasiet tālāk, lai uzzinātu, kāpēc tas tā ir) un baronese Jakobī-
ne - Elizabete. 
Aptuveni līdz februāra vidum mums bija tikai 1. cēliens. To mēs visilgāk mēģinājām, salīdzinot 
ar pārējiem diviem. Nekad savā mūžā vēl nebiju mācījies tik daudz teksta. Mēģinājumos, kuri 
notika katru svētdienu, kā arī katru garo starpbrīdi, mums ar kustībām veicās visvājāk.  
Protams, mēs neesam aktieri, vismaz lielākā daļa no mums, tāpēc man pašam bija ļoti grūti 
laiki. Skolotājai bija pat jādemonstrē, kas būtu jādara gandrīz katrā situācijā. Un ne tikai 
man... Lasot otro cēlienu, sāku iepazīt Minhauzena tēlu vēl vairāk. Tad atvēru trešo cēlienu, 
pāršķirstīju lapas, lai saprastu, cik aptuveni daudz teksta tur ir. Atveru vidu - 3 lapas!!! Nebiju 
pārāk laimīgs, uzzinot, ka tas ir Minhauzena monologs. Katrs svētdienas mēģinājums bija grūts 
un nogurdinošs, jo nezinājām tekstu. Bija gadījumi, ka uz tikšanos nedēļas nogalē negribējās 
iet, izdomāju atrunu, ka braucu uz laukiem, bet beigās tāpat uzzināja, jo, kā saka, meliem ir 
īsas kājas. 
Atceros, ka vienīgais mēģinājums, kurš bija patīkams un baudāms, bija lugas ģenerālmēģinā-
jums. Tad visi zināja tekstus, kā arī bija iejutušies savās lomās, it īpaši Orests, kurš gandrīz 
visu nedēļu pirms Žetonu vakara īstajā dzīvē dzīvoja un runāja kā Nariškins - šis tēls viņam ļoti 
patika.  
Pienāca pats Žetonu vakars. Īsi pirms tā sākuma bija Saeimas sēde, kur paziņoja, ka valstī ir 
ārkārtas situācija, tas nozīmē, ka nebūs jāiet uz skolu. Tad visi par to bija ļoti priecīgi, jo ne-
apzinājās, ka šis ārkārtas stāvoklis stingri ierobežos visu valsts iedzīvotāju dzīvi. Kad viss sā-
kās, visspilgtāk atceros to, ka Orests ar Matīsu nenormāli stresoja, bija pat smieklīgi skatīties, 
cik tālu viņi ir aizceļojuši prom no komforta zonas. 
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Mans Žetonu vakars 2020 – pirms un pēc... 

Kad pasniedza mums visiem žetonus, galva 
bija pilna skolas atmiņu, kuras veidojušās pa 
šiem deviņiem gadiem. Bija patīkama sajūta. 
Redzēju, ka visiem bija priecīgs noskaņo-
jums. Apsveicām skolotājus, vecākus, kā arī 
pārējos, kuri palīdzēja mums, lai šis vakars 
būtu iespējams. Bija otrās daļas laiks. Iestā-
jās patīkams satraukums, daudziem bija 
emociju kulminācija, jo tieši šim brīdim mēs 
neskaitāmas stundas mācījāmies tekstus no 
galvas, neskaitāmas stundas mēģinājām ie-
studēt izrādi, neskaitāmas stundas gaidījām 
šo mirkli. Patiesi bija patīkami, ka šis brīdis ir beidzot pienācis. 
Pirmā iesaistīšanās vieta pirmajā cēlienā bija trompetes spēlēšana. Zinu, ka dažiem kolēģiem 
patika, ka šī metāla caurule skan tik skaļi. Manuprāt, tas deva interesantu efektu. Vienīgā 
vieta, par kuru pats nebiju apmierināts šajā izrādes daļā, bija kāršu spēlēšana pie galda ar 
Uksenu. Manuprāt, mums divatā vajadzēja vēl vairākas reizes iziet tam visam cauri, jo tas, 
pieņemu, izskatījās tizli. Ar šo momentu arī beidzās šis cēliens. Pienāca otrā daļa, kura atkal 
sākās ar trompetes spēlēšanu, tikai šoreiz bija interesantāk, jo tieši tad, kad beidzu spēlēt, 
man bija jābūt uz skatuves. Viss iznāca apmēram tā – beidzu spēlēt, pats ‘desoju’ nolikt 
trompeti. Nebiju vēl paspējis to izdarīt, Fīke saka “Kur ir Minhauzens?” - tā bija zīme, ka man 
nāk uz skatuves. Tad zālē iestājās klusums. 
Es zinu, ka tajā klusumā diezgan labi varēja dzirdēt, kā es bizoju uz skatuvi. Tad pienāca sa-
derināšanās moments ar Jakobīni, kurš izskatījās no malas labi (informācijas avots – skatītā-
ji). Otrā cēliena pirmās ainas beigās man bija viens uzdevums – pateikt pareizi: “Sākums ne-
bija slikts, bet turpinājums varēja būt labāks.” Es to pašu salaidu dēlī. Trešajā cēlienā bija 

slavenais trīs lapaspušu monologs. Tikai 
pašās beigās no galvas pilnībā izskrēja 
teksts, skatītājos bija tāda atmosfēra, kas 
atļāva man paskatīties lapās, kuras bija 
skolotājai Silvijai. Ceru, ka tas bija piedo-
dami.  
Pēc šī vakara man bija vislabākais miegs, 
kādu esmu jebkad piedzīvojis. Bija atvieg-
lojums neizsakāmā daudzumā, kā arī gan-
darījuma sajūta. Šī patiesi bija svētīga 
pieredze. Domāju, ka šī visa ņemšanās 
man palīdzēs 12. klases Žetonu vakarā. To 
ceturtdienu es nekad neaizmirsīšu. Artūrs 
Žetonu vakars, gluži tāpat kā Skolotāju 

diena, bija tas pasākums, par kuru laiku pa laikam ieminējāmies jau 8. un pat 7. klasē, domā-
jot par priekšdienām un mūsu kārtu. Tā, kā jau allaž, pienāca daudz ātrāk, kā bijām gaidījuši 
vai aptvēruši. 
Kārtīgi mēs sākām gatavoties februāra sākumā, kad izkristalizējās pirmās daļas ideja un vei-
dols. Tad arī nonācām pie radošajām svētdienām. Tās varētu raksturot dažādi, taču īsumā – 
mums gāja raibi, un nebūt nebija viegli. Bet, kā mēdz teikt, tikai caur grūtībām rodas īsti di-
manti, vai ne?  
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Mans Žetonu vakars 2020 – pirms un pēc... 

12. martam tuvojoties, manāmi palielinā-
jās arī uztraukums. Arī Grāmatu nedēļā 
domas rosījās tikai par un ap gaidāmo pa-
sākumu. Mēs spējām sadarboties un strā-
dāt vienoti kā klase. Karinājām lidmašīnas 
zālē, kas bija daudz laikietilpīgāk, kā bi-
jām plānojuši. Veidojām foto, ko dāvināt 
skolotājām (rāmītī!). Kārtojām zāli un Ag-
neses klasi. Vēl pēdējie mēģinājumi, un 
lielā diena bija klāt.         
Skolā ierodoties, galvā bija tikai viena do-
ma:,, Kaut nu viss šovakar izdotos!’’ Cil-
vēku izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ 
bija maz, bet tas neatturēja no darboša-
nās. Kopā ar ,,Ķoci’’ uzsākām dzie-
dāt ,,Lilioma dziesmu”, un Žetonu vakars 

2020 bija atklāts. Manuprāt, Lāksonenas dzeja izskanēja ļoti labi, pārsteigtie skatītāji bija, tā 
teikt, bez sou gal. Arī stāstījumi vienam par otru un trioletas bija interesanti, atraktīvi un pa-
visam noteikti piesaistīja uzmanību. Atceros, ka, tiklīdz kā ienācu zālē, bailes pazuda, tālāk 
runājot vai dziedot, paskatījos brīžiem uz mammu, skolotāju vai klasesbiedriem un nodomāju, 
ka ir jau skaisti. Apsveicām skolotājas un vecākus, bijām sagatavojuši arī Silvijai ko īpašu, var-
būt nebija tik liels pārsteigums, bet iecere bija raksturot viņu tāpat kā mūs. Saņēmuši piederī-
bas zīmi, žetonus, steidzām pārģērbties izrādes tērpos, viesi, savukārt, devās augšā skatīties 
filmu par šo aizvadīto deviņu gadu atmiņām un spilgtākajiem notikumiem, kuru pirms tam vi-
sai ilgi gatavojām. Tikmēr paši pārkārtojām skatuvi. 
 Izrādē ,,Minhauzena precības’’ man bija uzticēta Jakobīnes loma. Sieviete, kura nelaimīgi 
kļuvusi atraitne savos 22 gados, pēkšņi spiesta precēties ar Minhauzenu, izvairoties no Nariški-
na un mēģinot samaksāt Uksenam vīra parādus. Man liekas, ka sanāca labi. Viss bija raiti. 
Priekšnesums nebija trīs stundas garš, par ko pirms tam šausminājāmies. Smējās gan skatītāji, 
gan mēs paši. Pavisam no-
teikti varam lepoties ar 
paveikto. 
Esmu ļoti pateicīga, ka 
mūsu Žetonu vakaru neat-
cēla. Atskatoties uz pada-
rīto, jūtu lielu gandarīju-
mu. Tagad saprotu, ka 
skaists bija ne tikai pats 
pasākums, bet arī viss 
process. Liels pal-
dies ,,Ķocim’’ par neiero-
bežoto atsaucību un palī-
dzību, paldies Patrikam 
un Elīnai, paldies maniem 
klasesbiedriem un liels 
paldies skolotājai Silvijai, 
bez kuras nekas nebūtu 
izdevies!  Elizabete 
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Atceros, kad jau no sākum-
skolas gadiem nācu līdzi 
mammai uz 9. klases Žeto-
nu vakariem, un redzēju, kā 
lielie ir iemācījušies dzejoļu 
rindiņas vakara pirmajā da-
ļā un garos tekstus izrādēs. 
Zinot, ka man arī reiz būs 
tas viss jāpiedzīvo, es biju 
enerģijas pilns. 
Un, kad sākām mācības 9. 
klasē, mēs zinājām, ka 
mums priekšā būs daudz 
darba, bet es biju gatavs un 
nevarēju sagaidīt. Tomēr 
gatavošanos bijām atlikuši 
uz pēdējo brīdi, jā, mēs jau 
no novembra sākām dziedāt, bet tas bija tikai maza daļa no tā, kas vēl mums bija jāizdara. 
Pēdējais mēnesis bija vissaspringtākais. Ja daudziem varētu likties, ka mēs esam tā klase, kas 
varēs izdarīt visu laikā un ļoti labi, tad taisnības viņiem nav. Domāju, ka visu sagatavošanās 
mēnesi, gandrīz katru mācību stundu, aizdomājos par to, kā būs. Jo vairāk domāju, jo vairāk 
šķita, ka labāk būtu padoties un atmest ar roku, jo ir 10 dienas līdz Žetonu vakaram, un vēl 
neesam sākuši veidot izrādes III cēlienu, neesam nofotografējušies, lai dāvinātu skolotājiem 
savu foto, un vēl ir tik daudz kas jāizdara... 
Tad pienāca 12. marts, un, man par pārsteigumu, jutos, ka esam visu esam paspējuši izdarīt 
laikā. Zāle izskatījās lieliski, projektors uzstādīts, skola ir sagatavota, teksti ir galvā. Un tie-
šām viss notika, kā plānots, protams, bija dažas aizķeršanās, bet tas jau ir sīkums. Mani pār-
steidza tik pozitīvās atsauksmes no skatītājiem. Man prieks, ka mūsu darbs tika novērtēts. 
Šis bija kā pēdējais pieturas punkts pārdomāt, atcerēties, novērtēt tos 9 gadus, kuros esmu 
mācījies šeit ar saviem klasesbiedriem, skolotājām, novērtēt pašu skolu pirms diviem pēdē-
jiem mēnešiem šeit – “Gaismas tiltā”. Kārlis K.  
 
Tas patiešām bija vakars, ko es nekad neaizmirsīšu. Sirsnīgs, smieklpilns un ļoti jauks, ja pa-
sākums jāraksturo trīs vārdos. Piņķerīgs mudžeklis, kuru pinām vaļā dažu mēnešu garumā. Tā 
teikt, mūsu Žetonu vakars, kurš gandrīz vai nemaz nenotika tā draņķa kovida dēļ. Bet par to 
labāk nerunāsim. 
Es stāstīšu secīgi. Varētu teikt, ka gatavoties sākām pēc Jaunā gada, kad svētku rotājumi bija 
jāvāc nost. Tā kā es nekad iepriekš neesmu piedzīvojusi vai baudījusi pat vienu Žetonu vaka-
ru, īsti nezināju, ko sagaidīt. Šoreiz es gandrīz vai tikai sekoju pēc pārējo norādēm. Kas, kur, 
kad un kā jādara, to es nezināju. Bet viss ritēja tīri labi, tā bija vismaz sākumā. Skolotājai 
Silvijai iešāvās prātā brīnišķīga doma par dzejoļiem dialektā. Tā kā mēs vēlamies būt oriģinā-
li, tas ir, izdomāt allaž ko jaunu un svaigu, , nolēmām, ka pirmajā daļā mēs varētu viens par 
otru ko pastāstīt un pasmieties par mūsu amizantajiem piedzīvojumiem un trūkumiem. Šim 
mēs patiesībā veltījām daudz laika, jo nevarējām saprasties par stāstījumu formātu. Beigu 
beigās nonācām pie lēmuma sapludināt katra aprakstu par katru vienā, kas nozīmēja, ka viens 
stāstīs par vienu. Ar dzejoļiem mums klājās viegli, jo pašiem tie ļoti patika. Bet ne visu laiku 
bija tikai “hi-hi” un “ha-ha”. 
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Lielākās bailes bija, kā jau paši noprotat, 
par izrādi. Varētu mēģināt uzskaitīt, cik 
daudz skolasbiedru, skolotāju, radinieku 
teica, ka mums jau noteikti būs fenomenāla 
performance. Tas, protams, bija ļoti patīka-
mi, taču radīja nelielu spiedienu, jo sākām 
satraukties par mums atlikušo laiku un ne-
daudz apšaubāmo aktierprasmes līmeni. Kad 
visu tikai sākām, teksta lasīšana vien mūs 
jau sabiedēja par lugas apjomu. Mēģinājumi 
notika gan no rītiem, gan starpbrīžos, gan 
stundās, gan pēc stundām, gan svētdienās. 
Tas viss bija diezgan grūti, taču rezultāts 
bija tā vērts. Protams, tie mēģinājumi nebi-
ja gluži priekpilni un brīnišķīgi, citreiz sko-
lotāja bija tik ļoti vīlusies mūsu sniegumā, 
ka likās, ka sliktāk vairs nevarētu būt. Bet, 
zināms, pēc nakts atkal nāk diena, pēc zie-
mas seko vasara. 
Žetonu vakars parādīja man to, cik ļoti ilgo-
šos pēc šīs skolas. Tas bija kā tāds atmiņu 
karuselis, kurā vizinājāmies visi kopā. Lejā, 
tad atkal augšā, bet visu laiku kopā. Un tik 
uz priekšu. Tas viss – mūsu dzejoļi, luga, ap-
sveikumi, dziesmas, stāstījumi, skolotāju 
Silvijas un Signes vārdi – radīja aizkustināju-
mu. Man pat sāka sāpēt vaigi no smaidīša-
nas! Es vēlos vēlreiz pateikt sirdsmīļu pal-
dies mūsu skolotājai Silvijai. Mums ir neizsa-
kāmi paveicies, ka viņa ir mūsu klases 
audzinātāja. Tas, ko viņa mums ir sniegusi 
un iemācījusi, ir patiešām fantastiski. Kā 
jau viņa pati teica vakara noslēgumā, mēs 
viņu patīkami pārsteidzām. Un, ziniet, man 
šķiet, ka tā ir mūsu klases īpašība. Šad un 
tad mēs mēdzam pārsteigt. Līna 
Tad, kad pateica, ka jāsāk gatavoties Žeto-
nu vakaram un kad tas notiks, tas tāpat bija 
pārsteigums, kaut arī jau pašā gada sākumā  
bija zināms, ka tas būs jāveido. Likās, ka 
mēs ļoti vēlu, atšķirībā  no citām klasēm, 
sākām gatavoties  un mācīties tekstus. Sā-
kumā  un aptuveni pusē, man likās, ka tā 
būs izgāšanās un ka mums nekas nesanāks. 
Bet ar laiku, kad viss teksts sāka iet galvā 
un kustības arī jau likās brīvākas, beidzot 
izskatījās, ka vakars tomēr būs izdevies.  
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Ar pirmās daļas tekstu man gāja visgrū-
tāk, kaut gan biju domājis, ka tieši grū-
tāk būs ar lugu. Nekādi  neatcerējos, pēc 
kā man  jāsaka sava rindiņa. Luga man  
likās diezgan vienkārša. Jau ļoti agri biju 
sācis mācīties savas lomas tekstu, tāpēc 
nemocījos, salīdzinot ar dažiem citiem. 
Kustības no sākuma bija grūti iegaumēt, 
bet ar vairākiem mēģinājumiem arī tās 
jau sāka likties vieglākas. Vēl, protams, 
bija tērpi. Man manējais īstenībā ļoti pa-
tika -nebija ilgi jāpārģērbjas un varēja 
justies brīvi žaketē. Vienīgais, par ko ne-
biju starā, bija tas, ka sākumā vajadzēja 
ierasties pižikā, un šis salikums man neli-
kās labs, bet izrādes dēļ ,protams, jebko 
var nēsāt. 
Visu laiku domāju, kaut nu Žetonu vakaru 
pārceltu vai pat atceltu... Bet tad, kad 
pienāca nedēļa, kurā jāuzstājas, es do-
māju - kaut nu tas ātrāk pienāktu! Gribē-
ju drīzāk kāpt uz skatuves un uzstāties 
cilvēku priekšā, un redzēt, cik labi mums 
izdosies vai neizdosies. 
Tad jau arī pienāca lielā diena. Tad galvā 
lidoja domas, kas notiks, ja nu es izgāzī-
šos vai man nesanāks. bet es vēlāk sapra-
tu, ka par to nevajag domāt. Pēc šādas 
iekšējās motivācijas arī viss kļuva vieg-
lāk. 
Pirmā daļa, liekas, izdevās ļoti labi, var-
būt tikai Matīss  varēja dažās vietās neiz-
mirst savu rindiņu vai pat veselu dzejoli. 
Bet kopumā bija labi, un es pat nedomā-
ju, ka kāds ļoti ievēroja to, ka Matīss ne-
norunāja dzejoli. 
Un izrāde man ļoti patika -bija jautri gan 
uzstāties, gan  skatīties no malas. Pēc 
manām domām, savu lomu nospēlēju ļoti 
labi, tāpēc varēju būt priecīgs. Man ļoti 
patika, kā mēs ar Elizabeti nodejojām 
valsi, manuprāt, no malas izskatījās  ļoti 
skaisti. 
Kopumā man patika, kā izdevās mūsu Že-
tonu vakars. Vienīgais mīnuss - nebija 
daudz cilvēku ieradušies uz to, salīdzinot 
ar citiem vakariem, bet pārējais mums 
notika tā, kā tam bija jānotiek. Es to ne-
aizmirsīšu. Orests 
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Skolotāja Silvija Zītare 
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Kalvim Lazdiņam (9. kl.) 1. vieta 

Paldies skolotājam Dāvim Timermanim 
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