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Skolotāju diena 2019 

Es biju skolotājs - 9. klase 
Ak, Skolotāju diena! Ar tevi saistās tik daudz – gan laba, gan 
draiska, gan pilnīgi ārprātīga. Vēl atceros to trako piektdienu, 
kad mūsu skolotāja bija Letīcija, kuras man šodien ir ļoti žēl. Kad 
viņa izgāja uz mirklīti laukā no klases, mēs metām no otrā stāva 
logiem laukā visu, kas pagadījās! Rezultātā skolas dārzā lidoja 
gan zīmuļi, gan penāļi, burtnīcas, lapas, mīkstās rotaļlietas un pat 
tualetes papīri. Vai, cik man tevis ir žēl, Letīcija, piedod, mums! 
No visa šī un pārējo Skolotāju dienu vēstures es biju izsecinājusi, 
ka man ies grūti, jo parasti mazo klašu skolnieki (it sevišķi puiši) 
neklausa skolotājas-meitenes. Sākotnēji vispār biju izvēlējusies kā 
savus padotos 8. klasi, bet tad pēc klasesbiedru lūgumiem 
samainījos. Tā nu ieguvu abas 5. klases. „Nekas, nekas. Viss būs 
kārtībā, tev taču ies labi. Viņi ir tikai deviņpadsmit,” teica man citi. 
Es cerēju, ka spēšu viņus kaut cik savaldīt un varbūt pat 
ieinteresēt mācību darbā. 
Gatavojoties šai zīmīgajai dienai, pūliņus mēs, devītie, skolotāja 
Silvija un vecāki patērējām ne pa jokam. Katra sīkākā detaļiņa 
tika izrunāta, izplānota un sagatavota. Astotie, es jums teikšu tā – 

gatavojieties tik tiešām laicīgi, bet netiecieties pēc ideāla, citādāk jums būs milzīgs satraukums, ka 
kaut kas noies greizi. Domāju, mēs noteikti tiecāmies pēc ideāla, sākot no pareizo salvešu izvēles, 
skaistāko zariņu kompozīcijas sastādīšanas vāzēs, izmisīgās pīlādžu meklēšanas un beidzot ar 
dziedātājas Elzas Rozentāles uzaicināšanu piedalīties šajā pasākumā. Bet tas viss bija tā vērts! 
Klāt bija piektdiena. Apsēdos skolotājas Silvijas krēslā un sāku mācīt piektajiem latviešu valodu. Tā 
kā mēs jau bijām pazīstami pirms šīs dienas, gandrīz visi zināja, ka esmu diezgan mīļa, tomēr viens 
vēl pateica: „Tu taču nebūsi tik stingra kā skolotāja Silvija?” Par to man uznāca drusku smiekli, un 
es atbildēju: „Nu tādā gadījumā man būtu ļoti, ļoti jācenšas.” Tā kā mācīju par gramatisko centru, 
iedevu katram trīs darba lapas, kur jāsvītro teikuma priekšmeti un izteicēji. Visi tik ārkārtīgi 
pretojās, īdēja un nošļuka, es pat nebiju iedomājusies, ka kaut kas tāds varētu notikt! Bet, tā kā 
man viņu kļuva drusku žēl un tā tomēr bija svētku diena, es piekāpos un atļāvu nepildīt vienu lapu, 
- bet tikai vienu! Angļu valodā mums gāja jautrāk, jo bija jāsastāda dialogi par dažādām tēmām – 
visamizantākais bija par zeķēm. Tas visiem, protams, likās ļoti smieklīgs uzdevums. Bet visvairāk 
viņiem patika vizuālā māksla. Uzdevums bija kustību māksla – vienam bija jādejo priekšā pie 
mūzikas, kamēr pārējie viņu zīmē. Beigās izvēlējāmies labākos darbiņus un izveidojām kolāžas. 
Es biju iedomājusies, ka būs daudz sliktāk, tāpēc man ir liels prieks par 5-tajiem, ka viņi strādāja un 
darbojās it visā. Biju patīkami pārsteigta par to, ka viņi itin nemaz neklusēja, nekautrējās, nebija 
sabijušies vai satraukušies. Paldies jums, piektie, ka bijāt tik forši skolēni! Šī diena man atmiņā 
paliks vienmēr. Līna 
Tas ir katrā skolā – katru gadu šajā dienā vecākā klase māca pārējās. Mūsu skolā ir viena cita fīča – 
mēs arī izklaidējam skolotājus, kamēr mācām katram dotās klases. Šeit jābūt kreatīviem, lai 
interesanti būtu gan skolēniem, gan arī skolotājiem. 
Pats biju 
izdomājis jau 
labu laiku pirms 
šīs dienas 
vairākus 
iznākumus, 
sapratu, ka labāk 
nevienam neko 
nespiest. Tam 
būtu negatīvs un 
nevajadzīgs 
efekts.  

>>> 
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Tādēļ pašā sākuma analizēju, kuri cilvēki labprātīgi kaut 
ko stundas laikā darītu un kuri neko neparko nedarītu. Pašā labākajā variantā visi būtu ieinteresēti, 
bet to ir grūti panākt bez piespiešanas. Pats pamēģināju – sanāca, biju priecīgs, ka varēju panākt, 
ka pilnībā visa klase uzmanīgi fokusējās uz to, ko saku, un arī paši iesaistījās, bet šis moments 
nebija ļoti ilgs. Varbūt kādas 20 minūtes. Bet tomēr. Esmu priecīgs par savu panākumu. Pat nav 
nekādu sūdzību par 
skolēniem, jo visu taču var 
sarunāt. Vēl biju iegājis 
citās klasēs. Redzēju - 
daudzi skatījās filmas, lai 
nomierinātu. Manuprāt, tā 
nav ļoti laba lieta, jo tas 
laiks tiek pazaudēts ne ar 
kādu ‘pievienoto vērtību’. 
Pa to laiku varēja parunāt 
par vērtīgām lietām.  
Pēc manām domām, grūtākā, vislaikietilpīgākā daļa bija saistībā ar mūsu skolotājiem – visa 
plānošana, lielā šaubīšanās, realizēšana, kā arī skolas izdaiļošana. Tagad vēlos ko teikt kopīgo 
sveikšanu. Pasākums zālē bija interesants visu dzīvo dvēseļu skatupunktā (esmu ar dažiem 
parunājies par šo. Ir bijušas tikai labas atsauksmes). Kopējais sveiciens bija ļoti kodolīgs, kā teica 
sk. Iveta pēc pasākuma. Visiem taču patika “Lielais sprādziens”, vai ne? 
Viens no trūkumiem - bija plānots, ka uz vārtiem, pie skolas durvīm, kā arī zālē būs vairāki baloni. 
Šie baloni netika uzlikti pilnībā, jo kāds atbildīgais par baloniem bija aizmirsis par to eksistenci. 
Vismaz varēja kādu sarunāt lai uzpūš šos “pufīgos” brīnumus. Tie, manuprāt, kopējā izskatā ļoti 
pietrūka.  Kopumā šajā laikā bija dažādas emocijas. Pats arī sapratu, ka man pašam ar bērniem 
nemaz tik slikti neiet. Tagad ir priekšstats par skolotāja profesiju. Ir daudzi plusi, tajā skaitā, ka tā ir 
ļoti cienījama un augstu godājama. Bet viens liels mīnuss ir pati alga. Mūsu skolotāju algas ir 
nenormāli zemas. Tāpēc mums valstī ir problēmas ar skolotājiem. Nav daudz tādu cilvēku, kuri 
patiesi mīl šādu profesiju. Es nesaku, ka man nepatīk šī nodarbe profesionālā līmenī, bet ir arī citas 

lietas, kuras man interesē. Artūrs 
Astoņus gadus gaidīju šo dienu. Katru 
reizi, kad rakstīju par Skolotāju dienu, 
piebildu, ka nevaru vien sagaidīt, kad 
pats iešu 9. klasē un varēšu rīkot šo 
pasākumu. Tad, kad beidzot tikām pie 
rīkošanas, sapratu, ka tas būs grūtāk, 
nekā domāju. 
Pēc vairāku nedēļu gatavošanās pienāca 
ilgi gaidītā diena. Ierados agri, lai varētu 
sagatavoties un  iejusties savā klasē, 
stundas pasniedzu 2.klasei. Mājās 
sagatavoju uzdevumus matemātikā, bet 
izmantoju arī sk. Santas atstātās darba 

lapas. Vizuālajā māksla man prātā ienāca laba ideja - zīmēt zīmējumus par tēmu "Ko es vēlētos 
uzdāvināt savai skolotājai?". Vēlāk bērni tos uzdāvinātu kopā ar puķēm. Pēc svinīgās daļas sapratu, 
ka daži tos ar uzrakstu "Santai" uzdāvināja citiem skolotājiem... 
Pēc klases stundas, kurā mācījāmies dziesmu, kamēr daži nepaklausīgākie skraidīja apkārt, gājām 
uz svinīgo pasākumu zālē. Tas sākās ar dziesmu, kuru dziedāja skatuves runas pulciņš "Ķocis". Pēc 
tam bija klašu koppriekšnesums - dzejolis. Pēc ievadrunas spēlējām pašu sagatavotu spēli ar 
kastes padošanu. Viss sanāca labi, it īpaši konfeti salūts beigās. 30 minūšu garā svinīgā daļa 
beidzās ar dziesmu "Alvas zaldātiņi", kuru dziedājām mēs visi. 
Manuprāt, viss izdevās labi, patika, ka pasākums zālē bija īss un kodolīgs. Atceros - tad, kad pats 
biju mazs, nepatika ilgie, stundu garie pasākumi, neredzēju tiem ne gala, ne malas. Šogad likās, ka 
neviens negarlaikojās. Labi, ka pasākums galā. Tagad, ja būtu iespēja, negribētu rīkot Skolotāju 
dienu vēlreiz. Vēlu veiksmi nākamajiem devītajiem! Kalvis 

“Mēs bijām skolotāji” 

3. klase kopā ar skolotāju Kārli E. 
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4. oktobris nāca un nāca, beidzot atnāca. 
Skolotāju dienas gatavošanās sākās jau no otrās mācību gada dienas 
un vēl iepriekš, pārrunājot ar klasesbiedriem idejas, scenāriju, mācību 
stundas ar savām klasēm, dekorācijas vai pat ko tādu, ka nevar likt 
sesto klasi skolotājām blakus telpā vai - kādā krāsā būs plaukšķeņu 
lapiņas, un, piemēram, kad pēkšņi stundas laikā iešaujas ideja galvā, tā 
uzreiz ir jāpastāsta citiem. Domāju, ka sagatavošanās process varbūt 
pat bija aizraujošāks nekā pati Skolotāju diena. 
Man tika iedalīta 7. klase, kuru gan arī pats vēlējos, jo zināju, ka es 
būšu tas, kurš diemžēl nespēs būt kopā ar savu klasi visu laiku daudzo 
pienākumu dēļ, bet varēšu viņiem uzticēties un atstāt vienus uz kādu 
laiku. Man paveicās, ka septītie paši neko negribēja darīt, jo galu galā 
Skolotāju diena ir arī skolēnu svētki. Pirmā mājturības stunda, kurā 
piedalījās visi, ievilkās divās, jo bija jācep pankūkas, Manuprāt, es 
iemācījos visvairāk no visiem, tāpēc ka pankūkas ne pats cepu, ne arī 
ēdu. Informātikā, trešajā stundā, pie datora bija jāizveido skolotājiem 
apsveikums savas profesijas svētkos. Klases stundā pašam uznāca 
neliels stress, jo tūlīt jāsākas dienas kulminācijai – kopīgajai mūsu 
skolotāju sveikšanai zālē.  
Pasākums skolas zālē man patika, ceru, ka skolēniem un skolotājiem 
arī, it īpaši viešņas Elzas Rozentāles priekšnesums, kā arī dzejolis un 
kopīgā dziesma, ko jau sākām mēģināt iepriekšējā nedēļā. Lielais 
plaukšķeņu salūts beigās bija lielisks nobeigums. 
Mēs šo uzdevumu paveicām godam, tomēr nedaudz skumji, ka tik 
daudz pūļu ir pielikts Skolotāju dienai, bet nu viss ir beidzies. Protams, 
šogad viss vēl viss lielais ir priekšā. Kārlis K. 
Vēl viens gads, vēl viena Skolotāju diena, un šogad bija mūsu kārta 
skolot mazākās klases. Man tika 4.klase. No sākuma nezināju, ko 
domāt, jo īsti nepazīstu nevienu no mazākajām klasēm. Beigās 
izrādījās, ka man bija ļoti paveicies.  
Visu nedēļu pirms Skolotāju dienas man bija diezgan liels stress, 
domājot, ko viņiem mācīt vai arī kaut ko ne tā izdarīt mācību stundās. 
Kā apgūstamos trīs priekšmetus izvēlējos angļu valodu, jo man liekas, 
ka visi jaunieši to ļoti labi saprot, tāpēc būtu ļoti viegli mācīt. Tad 

matemātiku, jo es novēroju, ka lielākā daļa klasesbiedru izvēlas matemātiku, un pie tam sk. 
Agnese teica, ka viņiem esot spēle, ko viņiem patīkot spēlēt matemātikas stundā. Un beigās es 
izvēlējos vizuālo mākslu, kurā es gribēju, lai visi uzzīmē kādu dāvanu savai skolotājai. 
Manas stundas noritēja ļoti labi. Visi bija paklausīgi, nebija tādu, kuri grib izrādīties. Elizabete no 
blakus kabineta neesot dzirdējusi nekādu trokšņošanu, mēs esam bijuši  ļoti mierīgi. Viss noritēja 
tieši tā, kā gribēju, un pat labāk.  
Izrādās, ka skolotāja darbam ir svarīga loma ikkatra bērna dzīvē, kas ir arī ļoti smags darbs, un 
žēl, ka tas ir tik nenovērtēts, līdz ar 
to ir arī liels skolotāju trūkums, 
tāpēc ir jāpasakās visām, kuras 
tomēr ir, jo bez viņu darba es 
nevaru iedomāties,  kādi tad būtu 
bērni. Orests 
 

Skolotāju diena 2019 

Skolotāju spēle  
“Dzimšanas diena” 

ar pārsteigumu 
kasti 

Skolotājs Orests ar 4. klasi 
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Skolotāju diena bija tas pasākumus, par kuru 
jau 8. klases sākumā, varbūt pat 7-tās beigās 
teicām: ,,Jā, arī mēs to rīkosim un mācīsim 
pārējās klases.” Taču pēdējā mācību gada 
septembris pienāca visai ātri, un lielais 
gatavošanās prieks pārvērtās jau par 
uztraukumu.  
Līdz 4. oktobrim vēl daudz kas bija jāpaspēj. 
Kad beidzot izlēmām par afišām un 
ielūgumiem, tad nevarējām vienoties, kā 
liksim galdus bioloģijas kabinetā, par 
kopīgajiem mēģinājumiem nemaz nerunājot.  
Sākumā mazliet pastrīdējāmies, bet tad 
sākām arvien nopietnāk gatavoties. 
Visrosīgākā bija pēdējā nedēļa pirms lielās 
dienas. Vajadzēja vēl izdomāt jautājumus un izmēģināt pašiem spēli. Kopā ar visām klasēm zālē 
dziedājām dziesmu. 

Vakarā pirms Skolotāju dienas kārtojām skolu, tur mums 
palīdzēja arī vecāki, un, manuprāt, viss izskatījās ļoti labi. 
Nākamajā rīta es biju ļoti satraukusies, taču uztraukums 
pazuda, kad iegāju savā – 1. klasē. Es gribēju, lai viņiem paliek 
labas atmiņas par pirmo šādu mūsu skolas pasākumu. 
Apsēžoties skolotājas Signes krēslā un skatoties uz bērniem, 
es jutos mazliet jocīgi. Tā bija arī mana klase kādreiz, un es 
atceros, kad biju viņu vietā un skatījos uz savu “skolotāju” no 
9. klases. Liekas, ka tas bija jau tik sen. Tad vēl kāds pajautāja, 
vai mani ir jāsauc par skolotāju. Es gan atbildēju, ka droši 
saukt vārdā, bet šis jautājums man spilgti palicis atmiņā.  
Skolas zālē vispirms visi izmēģinājām dziesmu. Skolēni gan 
agrāk kopīgajos mēģinājumos, gan tagad bija ļoti atsaucīgi 
un lieliski iemācījās to. Kopā ar Elzu viss izklausījās vēl labāk. 
Tad ieradās skolotājas. Dzejoli mēs sākām mazliet par ātru, 
bet tas izskanēja skaļi un 
gana izteiksmīgi. Man liekas, 
ka spēlē patiešām bija 
interesanta, arī konkrētie 
jautājumi gadījās 

vispiemērotākajai skolotājai. Lielais sprādziens, kas mums bija 
konfeti, izskatījās iespaidīgi. Pat to gan vairāk sajūsma bija 
skolēni. ,,Alvas zaldātiņi’’ bija mīļš nobeigums.   
Skolotāju diena mums sanāca ļoti laba. Protams, 
daudz ko vēl varētu uzlabot, bet bija skaists un 
sirsnīgs pasākums zālē, jauks video apsveikums 
no skolēniem un arī absolventiem. Kā 
skolotājiem mums, devītajiem, arī viss 
izdevās. Un, galvenais, ka skolotājām patika, 
jo tas viss bija veltīts tieši viņām. Elizabete 

“Mēs bijām skolotāji” 

Paldies par domrakstu rakstīšanu  

Blaumaņa literārās prēmijas 15.konkursā  

Līnai Valijevai, Kalvim Lazdiņam, Martai Grīnvaldei, 

Markusam Jansonam, Katrīnai Katei Millerei, Elizabetei 

Līvai Puzulei un Orestam Pastaram 

Skolotāju dienas viešņa - 
skolas absolvente, 

dziedātāja Elza Rozentāle 

1. klase kopā ar skolotāju Elizabeti 

Skolotāju sveikšana 
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Katru mācību gadu mana skola dodas divos lielos 
braucienos - Rudens un Pavasara ekskursijā. Šoruden braucām uz Amatas novadu, 

kur atrodas Partizānu taka un Melānijas Vanagas muzejs. Pirms ekskursijas 
vecākās klases noskatījās filmu “Melānijas hronika”, kas ir balstīta viņas grāmatā. 
Papriekš devāmies uz Melānijas Vanagas muzeju, kas atrodas viņas bērnības 

skolā. Tas ir ierīkots, jo viņa sarakstīja septiņas publicētas grāmatas par savu dzīvi 
Latvijā un   izsūtījumu Sibīrijā. Skolas teritorijā uzbūvēta zemnīca. Tā izskatās tieši 
tā kā Sibīrijā. Man ļoti patika, kā par visu stāstīja un paskaidroja, kādēļ viņu 

izsūtīja.  
Pēc tā mēs braucām uz Partizānu taku, 
tur atradās Otrā pasaules kara bunkurs, 
kurā kādreiz mežabrāļi mitinājās. Tajā 
bija arī daudz ieroču, krāsns un radio. 
Vēlāk mūs aizveda pie dzelzceļa tilta, 
un mēs atpūtāmies lejā pie ozola. Tur 
bija ļoti skaisti! Mazs dīķis, dižozols un 
mežs fonā. Burvīgi! Mums teica, ka 
iesim “karot”. Es nesapratu, ko darīsim. 
Izrādās, ka mēs pildīsim visādus 
uzdevumus. Komanda, kurā es biju, 
uzvarēja. Es jūtu, ka Pavasara ekskursija 
būs jautra. Daniels 7.kl. 

Skaists agrs rīts. Kā jau zināms ir rudens, kurā parasti krīt dažnedažādas lapas. Nevarēju sagaidīt, 
kad šī diena sāksies. Vai nojaušat - kāpēc? Tā taču ir tā diena, kad visa mūsu skola brauc Rudens 
ekskursijā!  
Nonācām neparastā lauku teritorijā, kur,  kā jau zināms, ir neparastas mājiņas. 
Mūs sadalīja komandās. Pārspējām “Delfīnus.” Šo piestātni pametām un braucām 
tālāk. Nākamā pietura man likās ne pārāk interesanta. “Rakstnieku parks. Tur bija  
koki, ko stādīja rakstnieki. Vislabāk man Ezerpils - mājiņas uz ūdens. Tur 
spēlējām paslēpes. Beāte 5.2. kl. 
Ceļš uz Amatu tika pavadīts ar jautrām dziesmām, kas man patiešām ļoti 
patika - dziedāt kopā ar citiem. 
“Melānijas Vanagas muzejs” man arī ļoti 
patika, un mani pašu patīkami pārsteidza. 
Gida stāstījums par rakstnieci bija ļoti 
aizraujošs. Ja godīgi, tad es pirmo reizi satiku 
dzīvē kādu, kurš ir atgriezies no Sibīrijas. 
Par partizāniem es pirms muzeja 
apmeklējuma zināju diezgan maz, bet beigās 
sapratu, ka viņi ir bijuši ļoti drosmīgi cilvēki, 
un mani tiešām izbrīnīja tas, kā viņi tādos 
apstākļos vispār spēja izdzīvot. Tas bija ļoti  
labi - uzzināt par viņiem ko vairāk. 
Pēdējā ekskursijas daļa man patika vislabāk. 
Dievīgi bija pastaigāties pa mežu un veikt 
vadītāju sagatavotās aktivitātes. Tas bija labs veids, kā pavadīt laiku ar 8. klasi, un vadītājas 
stāstījums par cīņu man arī ļoti patika.  
Atpakaļ ceļš uz skolu bija daudz mierīgāks dziesmu ziņā, tā īsti sākām dziedāt tikai uz 

beigām, un kopumā šī ekskursija likās ļoti noderīga un, cerams, palīdzēs kādā 
eksāmenā. Orests 9. kl. 

Man pēdējā laikā ir vēlme iet uz muzejiem un it īpaši teātriem, uzzināt ko 
jaunu. Tātad šī ekskursija man ir tikai ieguvums. 

         Šī diena īsti neatšķīrās no citām mūsu skolas ekskursijām, jo vienmēr 
uzzinām ko jaunu un darām interesantas aktivitātes. >>> 

Skolas rudens ekskursija 
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Mēs devāmies uz 
Melānijas Vanagas muzeju, 
uz bunkuru  un Cēsīm. 
Vislabāk es atceros 
Bunkuru, man patika tas, 
ka varēja ne tikai apskatīt, 
bet arī ieiet tajā un 
klausīties cilvēkā, kurš ar 
prieku un interesi stāsta. Es 
biju izbrīnīta, kā tas 
bunkurs izskatījās no ārpuses, to vispār pamanīt pat nevarēja. 
Kā arī man ļoti patika Melānijas Vanagas muzejs,es biju sajūsmā, ka mums abi gidi bija pazīstami 
ar pašu dzejnieci. Tas, manuprāt, ir ļoti liels pluss pašam muzejam. Marsela 8.kl. 
Šis pasākums bija vairāk orientēts uz zināšanu ieguvi, bet bija arī izklaidējoši brīži. Pirmo 
apmeklējām Melānijas Vanagas muzeju Amatas novadā. Tur uzzinājām par izsūtīšanām  un par 
Melāniju Vanagu un viņai tuviem cilvēkiem. Gidu stāstījums bija citādāks nekā daudzos citos 
muzejos, jo viņi paši bija pazinuši Melāniju Vanagu. Bija apskatāma arī līdzīga zemnīca tām, kurās 
dzīvojuši sibīrieši.  
Kopumā šī ekskursija atgādināja par to, kas bija jāizcieš latviešiem. Kārlis E. 9. kl. 
Šogad bijām Melānijas Vanagas muzejā un meža brāļu bunkurā. Ekskursija bija ļoti interesanta un 
izglītojoša.  
Pirmais muzejs man visvairāk patika un ar lielu interesi klausījos, ko gide mums stāstīja. Viņa 
mācēja ātri un izklaidējoši pastāstīt par Melānijas dzīvi, un, zinot to, ka viņa pazina Melāniju 
personīgi, lika man justies tuvāk Melānijai. Klausoties par viņas bērnību, sapratu, cik mūsdienās 
esam izlutināti un cik vienkārša mums ir dzīve. Varējām arī parunāt ar Sibīrijas bērnu, kurā es arī 
ar paplestām acīm klausījos. Biju redzējusi filmu ‘’Melānijas hronika’,’ un man parādītais šķita 
briesmīgs un necilvēcisks, tāpēc biju pārsteigta, kad pateica, ka filmā neattēloja, cik patiesi 
briesmīgi bija Sibīrijā. Izsaku milzīgu līdzjūtību tiem latviešiem, kas tur tika izsūtīti, un esmu 
pārlaimīga un pateicīga, ka man tas nebija jāpārdzīvo. Bija arī jauki uzzināt, kāda Melānija bija kā 
cilvēks. 
Pēdējā vieta man patika, jo varēja labi izkustēties, pildot uzdevumus. Kad stāstīja par to vietu, 
atzīšos, ka neklausījos, tāpēc ka biju nogurusi no visas ekskursijas un kaķis likās interesantāks. 
Nepalīdzēja gides garlaicīgā balss.  
Kopumā man patika viss pasākums, un ceru, ka 6. klases puišu dēļ neatcels pavasara ekskursiju. 
Daudz ko uzzināju un iepazinu. Alise 8.kl. 
Mums ar visu skolu bija pirmā skolas ekskursija 2019. gadā. Mēs devāmies uz Cēsu novadu un tur 
pavadījām visu dienu. 
No sākuma mēs devāmies uz vietu - “Meža kaujas”. Tad, kad atnācām un nomierinājāmies, mums 
stāstīja par kauju, kurā notika Latvijas un Igaunijas karavīri cīnījās pret vāciešiem. Tur mums rādija 
īstu munīciju un granātas, kas bija atrastas mežā, no kurienes uzbruka vācieši. 
Pēc tam mēs devāmies uz Rakstnieku parku. Man tur visvairāk patika siena ruļļi, uz kuriem lielākā 
daļa kāpa. Pēdējā vieta kur mēs braucām bija uz Āraišu ezers. Gājām uz pilsdrupām, pēc tam uz 
akmens laikmeta būdiņām, kas bija taisītas no zariem un koka, tad uz tādām mājām, kas celtas no 

baļķiem. 
Man ļoti patika Cēsu 
novadā. Gribētu vēlreiz 
aizbraukt un uzzināt par 
vēsturi. Dainis 5.2. kl. 
 

Amatas novadā 
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Iebraucot Amatas novadā, pirmais, kas ienāca prātā, bija 
tas, cik tur ir kluss un mierīgs, tikai daba un veclaicīgas mājas. 
Melānijas skola no ārpuses izskatījās ļoti maza, bet no iekšpuses tā bija plaša, ar 
lielu klasi un vairākām mazākām istabām. Man patika gides stāstījums par 
Melānijas dzīves gājumu, skološanos internātā, mīlestību, ģimeni, darba izvēli, 
rakstīšanu un skarbajiem laikiem. Tas lika atvērt acis un saprast to, cik mums viss ir 
labi. Ārpus skolas, dārzā, bija uztaisīta replika Melānijas zemes būdiņai no dzīves 

Tjuhtjetā - Sibīrijā. Tajā ieejot, es varēju tikai apbrīnot šīs sievietes spēku un izturību. 
Dzīvošana šajā “istabiņā” sešpadsmit gadus 
– tas mani tiešām pārsteidza. Interesanti 
bija dzirdēt arī viņas māsas dēla Andra 
stāstus un viedokli par filmu „Melānijas 
hronika”, kura ir uzņemta pēc Melānijas 
Vanagas grāmatas „Veļupes krastā” 
motīviem.  
Pēc muzeja apmeklējuma braucām uz 
partizānu bunkuru, lai redzētu, kā partizāni 
dzīvoja visu ziemu, sargājot mūsu zemi. Tur 
nu gan man nekas ne interesēja, ne patika. 
Visbeidzot devāmies izkustēties meža 
kaujās. Tika pārbaudīta mūsu veiklību un 
spēki dažādos uzdevumos. Visinteresantāk 

bija Melānijas Vanagas muzejā. Līna 9. kl. 
Es kopā klases un skolasbiedriem braucu 2. oktobrī uz 3 vietām - Veco skolu Amatas novadā, kas 
tagad ir muzejs; vienu no Latvijas partizānu bunkuriem un uz māju, kur bija karavīru kaujas 
punkts. 
Muzeja vadītāja bija agrāk skolotāja, mācīja Melāniju Vanagu, pirms viņu 
izsūtīja. Tajā vietā bija uzbūvēta gandrīz tāda zemnīca, kāda tā bija Sibīrijā. 
Melānija Vanaga bija rakstījusi grāmatas rokrakstā, un to ir 105, stāstot par 
laikiem Sibīrijā. No tām publicētas tikai septiņas. Ekskursija bija interesanta, un es 
daudz uzzināju par iepriekšējo gadsimtu. Dzintars 7.kl.  
Devāmies uz Meža 
kaujas muzeju, 
Rakstnieku parku un 
Āraišu ezerpili. 
Rakstnieku parkā mēs 
sadevāmies 
čukčukbānītī, rāpāmies 
siena ruļļos, es palīdzēju 
mazajiem uzkāpt. Tur 
bija apskatāmi 
rakstnieku stādīti koki. 
Manuprāt, ekskursija ir 
izdevusies! Daba bija tik krāsaina un skaista. Viss notika ārā! Gabriēla 5.2. kl. 
Sākumā apmeklējām rakstnieces Melānijas Vanagas muzeju. Šo muzeju es apmeklēju pirmo reizi. 
Mums stāstīja rakstnieces biogrāfiju un rādīja bildes. Man patika klausīties, kā stāstīja savas 
atmiņas vīrietis, kurš pats bija izsūtīts piecu gadu vecumā. Ja pareizi atceros, tad viņš bija izsūtīts 
kopā ar Melāniju Vanagu vienā vagonā. 
Tālāk mēs braucām uz Mežabrāļu bunkuru. Arī šeit es biju pirmo reizi. Šī bija interesanta, 

maza vieta, skaisti iekārtota. Apmeklējot bunkuru, varēja saprast, kā mežabrāļi tur 
slēpās. Varēja apskatīt ieročus, bildes, apģērbus u.c. lietas.  
Pēdējo mēs apmeklējām vietu, kur sākās Cēsu kaujas. Šeit man patika tas, ka 

varēja vairāk darboties. Bija interesanti uzdevumi. 
Visa ekskursija bija interesanta, bet visvairāk man patika pēdējā vieta, kur 
notika Cēsu kaujas. Mārcis 8.kl. 

Skolas rudens ekskursija 
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No saulainā 
septembra, 

kurš tomēr izrādījās lietains, ekskursija 
tika pārcelta uz rudenīgo oktobri.  

Otrais oktobris pārsteidza mūs ar 
brīnišķīgu un rudenim neraksturīgi 

siltu dienu. 
Lai šogad visa skola dotos ekskursijā, bija 
nepieciešami trīs autobusi. Kad visi bija sakāpuši, mēs 
devāmies ceļā. Braucot mēs vērojām rudenīgas 
ainavas. Bija jauki, jo ārā spīdēja saule. 
Viens no apskates objektiem, bija “Meža kaujas”. Tur 
mūs sadalīja 2 komandās, zilajā un sarkanajā. Es biju 
zilajā komandā. Mums vajadzēja cīnīties ar īpašiem 
ieročiem, iet pa virvi un mest pa ierāmētu papīra lapu 
ar tenisa bumbiņām. Man vislabāk padevās iešana pa 
virvi. Diemžēl mūsu komanda zaudēja. 
Apmeklējām arī īpašu parku, kura kokus ir stādījuši 
rakstnieki. Aleksandrs Čaks ir viens no viņiem. Blakus 
parkam atradās skola bērniem ar īpašām vajadzībām.  
Bet visjautrāk laiku mēs pavadījām Āraišu ezerpilī, kur mēs, 5.klase, spēlējām paslēpes mājiņās, kas 
celtas bez naglām. Interesanti, kā var uzcelt māju no koka, neizmantojot naglas? 
Pēc rudens ekskursijas jutos patīkami nogurusi. Tiesa gan, nokavēju mūzikas literatūru, bet vismaz 
paspēju uz stīgu instrumentu ansambli. Varbūt nākamgad Rudens ekskursijā dosimies uz 
Valmieru vai Liepāju. Viktorija 5.2. kl. 
Melānijas Vanagas muzejs - man tas bija mīļākais muzejs, kurā mēs bijām tajā dienā. Man patika, 
kā stāstīja tā skolotāja-gide, un liekas, ka citiem arī bija interesanti un bija pat patīkams klusums.  
Bunkurs man patika vismazāk, bet patika izskriet partizānu taku. Un tad mēs devāmies uz kara 
vietu, kur latvieši ar igauņiem cīnījās pret vāciešiem. Cīnījāmies arī paši. Tad atnācām uz lauku ar 
mīnām, mums bija jākāpj pa striķiem, ja nokritīsi, tad uzsprāgsi. Šajā uzdevumā uzvarējām. Dziļāk 
mežā bija ar bumbiņām jāmet mērķī, kura komanda pirmā izšāva caurumu, tā uzvar. Te gan mēs 
zaudējām. Ričards  8.kl. 
Šogad braucām uz Cēsu pusi. Par laimi, laiks bija visai silts, un nokrišņi, kuru dēļ pārcēla 
ekskursiju, nebija.  
Amatas novadā bijām Melānijas Vanagas muzejā. Pirms tam es biju redzējusi filmu “Melānijas 
hronika”, bet te uzzināju vairāk par viņas dzīvi pirms izsūtīšanas, par bērnību, skolas gadiem. 
Nezināju, ka Sibīrijā viņa pati mācīja bērniem latviešu valodu un palīdzēja saslimušajiem un 
vārgajiem. Man jaunums bija arī tas, ka Melānija kājām izstaigājusi Amatas krastus un sarakstījusi 
pētniecisku grāmatu par upi. Runājām arī ar Andri Eglīti, cilvēku, kurš pieredzējis to pašu, kā 
piecgadīgs bērns braucis vienā lopu vagonā ar izsūtītajiem. Viņš mums pastāstīja savas atmiņas 
par ceļu uz turieni un dzīvi zemnīcā, kā arī atgriešanos Latvijā. Muzejā uzstādīts piemiņas akmens, 
kurā ir no Amatas izsūtīto vārdi, tā, protams, arī bija Melānijas vēlme un ideja. Man ļoti patika šī 

muzeja gide. 
Apmeklējām arī Mežabrāļu 
bunkuru. Tur varēja apskatīt 
partizānu fotogrāfijas, 
ieročus un mantas. Grūti 
iedomāties, ka tur kopā 
dzīvo 
sešpadsmit 
cilvēki visu 
ziemu.  
>>> 

Amatas novadā 
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Man interesantas likās metodes, kā mežabrāļi 
slēpa pēdas – gāja līdz ceļam ar ķekatām, kurām 
bija stirnas pēdas, pirms devās uz bunkuru, 
izmeta lielu apļveida līkumu, tā pārbaudot, vai 
neviens neseko. Izgājām arī partizānu taku.  
Vēl bijām arī Cēsu kauju vietā, tur mums rādīja 
dažādu tautu karavīru tērpus, apskatījām 
granātas un lodes. Visjautrāk gāja mežā, kurā, 
daloties divās komandās, pārbaudījām savus 
spēkus cīnoties, ejot pa trosēm starp kokiem un 
metot mērķī.  
Šī nebija mana vismīļākā skolas Rudens 
ekskursija, bet man patika. Visspilgtāk atmiņā 
palicis Melānijas Vanagas muzejs. Viņa patiešām 
ļoti mīlēja, kā arī pētīja savu novadu – Amatu. 
Elizabete 9. kl. 
Pirmā vieta, kur devāmies, ir ''Meža kaujas''. Man 

tur patika staigāt pa virvēm, tās ir aptuveni 0,5 metrus augstu, tāpēc man nebija bail. Tur mēs 
bijām sadalīti divās komandās, es biju sarkanajā. Negribu lielīties, bet mūsu komanda vinnēja. Pēc 
virvēm mēs devāmies uz Rakstniek dārzu. Tur gandrīz visi devās uz siena ruļļiem, ieskaitot mani. 
Man nepatika, ka daudzi grūstījās uz siena ruļļiem, mani tas kaitināja, jo kāds mazais varēja 
satraumēties. Reinis 5.2. kl. 
Šogad skolas ekskursija bija daudz tālāk. Devāmies līdz Cēsīm. Ceļš bija garš un ilgs, bet tomēr 
bija tā vērts.  
Mēs devāmies uz M. Vanagas muzeju, tur gan nebija viņas māja, bet skola. Gide ļoti daudz mums 
pastāstija par viņu un parādīja bildes, kā arī redzējām, kur tad Melānija mācījās. Mēs gan paši jau 
zinājām nedaudz, visa skola redzējām filmu “Melānijas hronika” jau pagājušajā mācību gadā. 
Pēdējā vietā mums bija jāsacenšās visādās sporta aktivitātēs. Mūsu komandas nosaukums bija 
“Mākonīši”, bijām ļoti izveicīgi un prātīgi, tā arī mēs uzvarējām to otru komandu. Kad visas sporta 
spēles pabeidzām, paēdām pusdienas, un mums nedaudz par 1.pasaules kara laiku pastāstīja, 
parādīja bildes, kas notika Cēsīs. Man ļoti patika šī ekskursija. Uzzināju kaut ko jaunu un bija ļoti 
jautri. Megija 8.kl.  
Muzeja pirmajā daļā es uzzināju ļoti, ļoti daudz par Melāniju Vanagu un dzīvi Sibīrijā. Melānija 
nekad nepadevās, viņa bija “izdzīvotāja”, kura pavadīja 16 gadus Sibīrija un, kad atbrauca mājās, 
uzrakstīja grāmatu par Sibīriju, kas, manuprāt, bija ļoti liela uzdrīkstēšanās, varonība. 
Vēlāk mēs braucām uz Mežabrāļu bunkuru. Mums 
pastāstīja visu - kāda bija dzīve tur un kāds bija risks 
dzīvībai. Atceros, ka stāstīja par to, ka viņus sauca 
padoties ar “miera” līgumu. Ja viņi tā izdarītu, tad 
apmēram pusgadu dzīvotu mierā. Taču pēc šiem 6 
mēnešiem viņus sagrābtu ciet čekisti, tad būtu 
spīdzināšana, lai iegūtu informāciju par pārējiem 
mežabrāļiem. 
Trešajā muzejā mums stāstīja par svarīgajām Cēsu 
kaujām - kā tās tika organizētas, kādi bija zaudējumi, 
kāda bija ietekme uz Latvijas nākotni. 
Visnecilvēciskākais moments, kā arī visspožākais, kurš 
palicis atmiņā, ir “ģenerāļu pārrunas”, kurās vācieši 
atklāja uguni pret latviešiem, kas ir gļēvulības pazīme.  

Šī ekskursija bija diezgan interesanta. 
Varbūt mana uztvere par muzejiem ir 
mainījusies, taču mani ļoti ieinteresēja. 

Daudz ko uzzināju jaunu, nenožēloju, 
ka biju šajā ekskursijā. Artūrs 9. kl. 
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Man liekas, kad mēs aizbraucām ekskursijā 
visskaistākajā brīdī, kas ir rudenī, jo lapas bija nokrāsojušās dzeltenas un oranžas. 
Es uzzināju par Latvijas dabu. Rakstnieku parks likās loti vēsturisks, jo tur bijuši 
ļoti liela dala no Latvijas rakstniekiem, patika stāsts par Rakstnieku parku. 
Ezerpils likās īpaša ar to, ka tur apkārt bija vēsturisks guļbaļķu ciemats, bet pavisam citā pusē - 
seno cilvēku ciemats. 
Kopuma man nepatika tas, ka Rakstnieku parkā nosmērēju džemperi, bet visa ekskursija bija 
jautra. Gustavs 5.2. kl. 
Šis pasākums bija vairāk 
izglītojošs nekā 
izklaidējošs. Kā pirmo 
apmeklējām Melānijas 
Vanagas memoriālo 
muzeju Amatas novadā. 
Gidu stāstījums bija 
citādāks, personiskāks 
nekā citos muzejos, jo 
viņi paši bija pazinuši 
Melāniju Vanagu. Varēja 
apskatīt arī līdzīgu 
zemnīcu, kādā dzīvoja represētie. 
Pēc tam pa Amatas novada kalnainajiem ceļiem devāmies uz partizānu bunkuru. Šajā apkārtnē 
esmu bijis, bet pašā bunkurā iekšā gan tiku pirmo reizi. Varēja apskatīt ieročus un citus 

priekšmetus, kuri piederējuši mežabrāļiem. Uzzināju vairāk par 
viņu darbību, apstākļiem, kuros viņi dzīvoja. Ar šo vēstures tēmu 
man nācies saskarties bieži, jo slēpņojot esmu apmeklējis daudz 
kauju vietu visā Latvijā. Slēpņi bieži izvietoti gan pie piemiņas 
vietām, gan dziļi mežos, kur bijuši mežabrāļu bunkuri. 
Aizbraucām līdz dzelzceļa tiltam pār Amatu. Sākumā 2 
komandās izpildījām 3 veiklības uzdevumus. Tad, pēc 
pusdienām pie tilta, mums pastāstīja par Meža un Cēsu kaujām, 
kas norisinājās 1919. gadā. Šajās kaujās Latvijai daudz palīdzēja 
Igaunijas vienības. Latvijā ir norisinājušās daudzas kaujas. Katrā 
novadā ir daudz karavīru kapu, ierakumu un tranšeju, kas jau 
apaugušas ar mežu. Ir svarīgi saglabāt šo cīnītāju piemiņu un 
saprast, ka viņi cīnījās uz dzīvību un nāvi.  
Kalvis 9. kl. 

Amatas novadā 

Arī 2. klase piedalās konkursā “Pārsteidz 
Drako” un otrajā kārtā "Pārsteidz savu 
klasesbiedru" iegūst saldo balvu!  
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31.oktobrī, kā zināms, visā pasaulē bērni un jaunieši 
aizrautīgi svin Halovīnu. 

Arī 6.klase šogad nolēma doties pēc 
svētku saldumiem visi kopā. 
Skolā ieeja bija skaisti izgreznota. Uz 
dežurantes galda stāvēja ķirbis ar 
izgrebtu seju, un tajā bija ielikta svece. 
Bija arī daži baloni un citi rotājumi. 
Stundas notika kā parasti, bet varēja 
atstāt savu Halovīna elementu arī tad. 
Lielākai daļai skolēnu bija kaut kas 
saistīts ar Halovīnu, piemēram, kāds 
zirneklis uz sejas, raganas cepure, baiss 
apģērbs, klauna seja, velna ragi, apzīmēta 
seja vai kas cits. Arī katra klase 
nofotografējās. Man vislabāk patika 
rotājumi pie ieejas, jo, kad kāds ienāca skolā, tie uzreiz radīja Halovīna noskaņu. Ketrīna  
Halovīns no rīta notika skolā. Ieejot skolā, bija salikti dekori. Liela daļa bija saģērbuši kaut ko 
saistītu ar Halovīnu. Vakarā daļa klases gāja Halovīnā, bet daļa citur. Man patika. Alise 

Halovīna svinības notika visā Ķekavā, mēs ar klasesbiedriem satikāmies plkst. 19.45  pie skolas un 
devāmies pēc končām. Man patika, ka mēs gājām pie citiem cilvēkiem, lai saņemtu  konfektes, kā 
arī man patika cilvēku reakcija. Viņi bija jautri noskaņoti, un pilsētā bija svētku sajūta. Gustavs 

Halovīnā es ar klasesbiedriem gāju vākt 
saldumus. Aizgājām pat uz policiju. Beigās 
savācu divus pilnus maisus ar končām. Umārs 

Halovīns skolā – tas bija neparasti. Bet vakarā, 
ejot ar klasi, bija ļoti jautri! Mēs klausījāmies 
mūziku un spriedām, uz kurieni tagad iesim. 
Kanfektes mēs salasījām gana! Bija patīkams 
nogurums pēc tam. Līva 
Man patika, ka varēja ģērbties kostīmos. 
Man nepatika, ka Halovīns bija ceturtdienā, jo 
nākamajā dienā bija jāiet uz skolu. Dāvids  
No rīta visa skola bija saģērbušies ļoti spocīgi, 
visiem bija maskas, dažiem pat apzīmētas 
sejas. Ļoti patika, kā mūsu skolā šogad svinēja 
Halovīnu. Mūsu klase izdomāja turpināt to vēl 

vakarā.  Pasākumu rīkojām Ķekavā, viss sākās ap plkst. 18.30.  Bija jautri, staigājam pa Ķekavu, 
vācām konfektes, bijām aizgājuši uz policiju, tur mūs uzcienāja un uztaisīja bildi ar mums! Kad 
bijām visu kvartālu apstaigājuši, tad visi 
22.30 braucām/gājām mājās. Noteikti 
atkārtotu šo pasākumu gan skolā, gan ar 
klasi. Monta  
Halovīni bija vislabākie,  
kuri ir bijuši. Vakarā 
bijām ar klasi. 
Staigājām mēs 
ļoti ilgi. 
Konfekšu 
nebija daudz, 
jo bija jau vēls. 
Kristaps 

6. klases Helovīns skolā un klasē 
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Vēsajā oktobra piektdienā mēs, 5. klase, posāmies 
multfilmu varoņu tērpos, jo grasījāmies doties uz ’’Fukšu balli’’. Kad ieraudzīju pārējos, biju ļoti 
pārsteigta. Katra apģērbs bija unikāls un pārdomāts, tiesa gan, daži nebija par to itin nemaz 
piedomājuši un ieradušies ikdienas apģērbā. 

Mēs tikāmies pie skolas 
vārtiem, kas bija rotāti ar 
robežlenti. Kad iznāca 
skolēnu pašpārvalde, 
devāmies iekšā. Skolā dažu 
klašu durvis bija aizklātas 
ar robežlenti un uz trepēm 
tā neļāva iet taisni, bija 
jālien vairākām lentām pa 
apakšu. Visbeidzot mūs 
ieveda vienā klasē, kas 
būšot mūsu bāzes telpa. 
Lai sāktu balli, mums 

obligāti visiem vajadzēja iedzert zaļu, pretīgu dzērienu, ko bija radījusi skolēnu pašpārvalde. Tur 
bija želejas konfektes, zobupasta, ūdens, ēdiena krāsviela, sāls un cukurs. Kas to lai zina, ko es vēl 
nepamanīju. Man kļuva slikti, kad pagaršoju, toties apbrīnoju tos, kuri spēja izdzert visu glāzi, 
prasīt vēl un teikt, ka tas esot garšīgi. 
Mūs veda uz skolas pagrabu un lika izsaukt skolas sliktos garus ar latīņu valodā rakstītu burvju 
sakāmo. Kad tas bija paveikts, katram matos iepūta zilu un rozā krāsu. Mēs izskatījāmies muļķīgi 
un ļoti smieklīgi. Tad aizsēja acis un veda cauri rēgpilnajam pagrabam. Šie rēgi ar slapjām rokām 
mūs aiztika, čukstēja baisas lietas, kliedza, rāva un biedēja. Zināju, ka rēgi ir pati skolēnu 
pašpārvalde, kas paslēpusies pagrabā.  
Pēc baisā gājiena pa pagrabu mums vajadzēja sadalīties pa pāriem. Es biju pārī ar Madaru. Katram 
pārim iedeva lapu, kurā uzdevumu devēji var piešķirt punktus. Uz lapas, pie lodziņiem, kur rakstīt 
punktus, bija katras vietas nosaukums. Atceros pāris nosaukumu, piemēram, “Sniegbaltīte”, “Šreka 
purvs” un “Gardēdis”. Vienā no uzdevumiem bija jāspridzina baloni ar aizsietām acīm. Labi atceros 
uzdevumu, kurā mani un Madaru sasēja ar ļoti izturīgu virvi, un no tās bija jāatbrīvojas pēc 
iespējas ātrāk. Atceros arī uzdevumu, kurā bija jāmet metamais kauliņš un jāēd, jādzer dīvaini un 
diezgan pretīgi ēdieni un dzērieni. 
Noslēgumā bija jādod Fukša zvērests un 
jāfotografējas. Beigās sveica vienu meiteni 
un vienu zēnu, kurus dēvēja par Mis Fukšu 
pāri. Katrs saņēma bezalkoholiskā 
šampanieša pudeli. Viņiem bija jādejo 
valsis. 
Tā arī pagāja mūsu Fukšu balle. Manuprāt, 
tā bija jautra, ar pretīgiem ēdieniem, baisa 
un interesanta. Mājās nespēju vien beigt 
runāt par to, jo bija ļoti daudz notikumu un 
baisu brīžu. Šie svētki noteikti man un 
citiem atstās patīkamas atmiņas.  
Viktorija 5.2. kl. 
Pēc tam, kad mums iedeva padzerties, 
devāmies pagrabā un saucām spokus ārā 
no sienām. Mēs teicām nesaprotamus vārdus. Kad mēs it kā bijām izsaukuši spokus, mūs vienu 
pēc otra veda pa pagrabu. Es īsti nezinu, vai tas bija pagrabs, jo mums bija aizsietas acis. 
Uzdevumi bija diezgan viegli, man visvairāk patika tas, kur mūs sasēja ar striķi uz krēsliem un bija 
jāatpiņķerējas. Mēs to izdarījām 12 sekundēs, kas bija rekords. Es pārī biju ar Kristapu, kuram šķita, 
ka bija jāpiņķerē vaļā mezgls, bet vienkārši vajadzēja ņemt striķi nost no sevis. 
Es īsti nesaprotu, kāpēc vajag Fukšu balles, bet man bija interesanti. Man visvairāk patika 
uzdevumi, jo tie bija nepierasti. Dainis 5.2. kl. 

Fukšu balle 2019 

Ierašanās 3. klases kabinetā 

Skolas garu izsaukšana pagrabā 
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Biju pārsteigta, 
redzot, ka šo pasākumu rīko daudzu klašu skolēni. Forši 
bija, ka mūs sākumā nelaida skolā - tas bija biedējoši. 
Manuprāt, visbaisākais sākumā bija briesmīgais mežs uz 
tāfeles, kas baisi kustējās. Mani uz brīdi pārņēma panika, 
kad sēdējām pagrabā uz soliņiem. Bet labi bija, kad mūs 
veda pa pagrabu, mums sekoja aiz muguras bērns. 
Beigās bija apbalvošana, un Madara kļuva par šī gada 
Fuksi, un arī Kristaps. Viņiem kopā bija jādejo valsis! Bija 
labi, kārtīgi nobijos. Vēl tagad bail iet gar pagrabu! 
Gabriēla 5.2. kl. 
Man ļoti patika “Čeburaškas” uzdevumi. Tie bija 
atjautības uzdevumi. 
Vajadzēja salikt monētas vienādās rindiņās, bet drīkstēja 
tikai pakustināt divas monētas. 
Man visvairāk patika iet pa pagrabu, jo tas mani 
sabiedēja. Beigās es biju mis Fukse. Madara 5.2. kl. 

Man patika, ka mums krāsoja matus. Fukšu ballē bija 
jādara visādi uzdevumi. 
Tas bija forši un interesanti. Sākumā mūs cienāja ar 
garšīgu, zaļu dzērienu, un uz tā bija rakstīts – “Inde”. 
Man ļoti patika Fukšu balles tēma par multfilmu 
varoņiem. Visinteresantākais uzdevums man likās par 
Sniegbaltīti un āboliem. Mums ar aizvērtām acīm 
vajadzēja atrast zaļos un sarkanos ābolus. Tas bija grūti 
jeb neiespējami atrast zaļos ābolus. 
Mēs, es ar Mārtiņu, bijām visātrākie uzdevumā 
“Zootopija”. Man bija žēl, ka Fukšu balle beidzās tik 
ātri. Mārtiņš 5.2. kl. 
Tā bija tā diena, ko visa klase gaidīja. Cēlāmies kā 
parasti.  Braucām,  gājām uz skolu kā parasti. Un arī 
stundas notika kā parasti.   Bet vakars nebija kā parasti. 

Tas bija tas, ko visi gaidīja. Fukšu balles vakars!  
Mēs sapulcējāmies pie skolas. Logi bija tumši, un neko, protams, nevarēja redzēt.  
Es biju saģērbusies kā Hermione no Harija Potera filmām. Jā, mūs aizveda uz trešo klasi un 
apsēdināja. Viņi iedeva dziru, ko mums vajadzēja izdzert. Man garšoja, jo bija diezgan salds. Tālāk 
veda uz pagrabu. Tur sākumā viens no 9-tajiem sāka runāt buramvārdus, kurus mums vajadzēja 
atkārtot. Visiem krāsoja zilus un rozā matus, izņemot Gabriēlu, jo viņai bija parūka. 
Pats baisākais bija tas, ka tas, kuru veda, neatgriezās atpakaļ! Pienāca mana kārta. Man ķērās pie 
kājām un čukstēja pie ausīm visādus vārdus. Nonācu galā un sapratu, ka esmu ēdnīcā. Pēc tam 
bija jāsadalās pa pāriem. 
Es ar Gabriēlu biju kopā. 
Mums iedeva lapas, kur 
bija uzrakstīti telpu 
nosaukumi. Telpās bija 
uzdevumi. Man patika 
šīs spēles! Beāte 5.2. kl. 

 

Fukšu balle 2019 

Šausmu trase skolas pagrabā 

5. klases kopā ar rīkotājiem - Skolēnu pašpārvaldi un skolotāju Ilzi 
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Konkursu rīkoja BALTA sadarbībā ar izdevniecību  Zvaigzne ABC un Valsts Izglītības satura centru 
(VISC). Konkursa mērķis bija atgādināt bērniem vienkāršus drošības noteikumus ceļā uz skolu un 
skolā. Arī mūs ieinteresēja šī iespēja - pārbaudīt zināšanas un meklēt risinājumus piedāvātajām 
situācijām. Tāpat kā konkursā „Pārsteidz Drako”, arī te bija svarīga visa klases iesaiste, jo kopīgi 
bija jāizrunā piedāvātās situācijas un jāatbild uz 10 jautājumiem. Jautājumiem bijām labi 
sagatavojušies, jo Adaptācijas nedēļā jau tika aktualizētas visas personīgās drošības tēmas. Atlika 
vien pēc iespējas labāk atbildēt uz jautājumiem. Mūsu ieguvums – darbošanās visiem kopā, 
iespēja ieklausīties vienam otrā un pieņemt, mūsuprāt, labāko atbildi iesniegšanai, vēl un vēl 
aizdomāties, kā rīkoties situācijās, kas nav mums drošas.  
Gaidīsim diplomu, ko saņemsim par veiksmīgu dalību konkursā, kā arī ievērosim drošības 
noteikumus ikdienas situācijās, lai esam „Drošākā klase” savā skolā! Sk. Sandra 

Fukšu balli vadīja tikai 2 sestklasnieces, pārējie bija 
astotie un devītie. Mums apkrāsoja matus rozā un zilā 
krāsā, man patika, kā izskatījās mani mati. Kad mūs 
sāka vest caur pagrabu, nebija pārāk bailīgi, jo mums 
bija aizvērtas acis, ja būtu atvērtas, tad būtu bailīgāk. 
Bija 2 cilvēki, kas mūs veda, - Kārlis un Markuss. 
Neviens negribēja Kārli, jo viņš bija nopietnāks ar 
biedēšanu. Kad visi izgāja cauri, mēs sadalījāmies pa 
divi un veicām uzdevumus. Es biju kopā ar Litu. Man 
visvairāk patika ''Šreka Purvs'', jo tur bija aizsietas acis 
un vajadzēja spridzināt balonus. Tas bija forši. Pēc 
uzdevumiem bija iesvētīšana, kur visi parakstījāmies, 
teicām, ka nepārkāpsim noteikumus. Reinis 5.2. kl. 
Manuprāt, Fukšu balle bija ļoti labi izplānota un bija 
jūtams, ka ir likta lietā iztēle. Šis bija nebijis 

piedzīvojums manā dzīvē. Man gan ļoti patika, gan nepatika balles sākums, jo tad bija iesvētīšana. 
Mums bija jādzer pretīgs dzēriens, kurā bija iejaukts tarhūns kopā ar skābajām konfektēm. 
Gustavs 5.2. kl. 

 

3. klase piedalās konkursā “Drošākā klase” 

Labo darbu nedēļā 

sagādātās 

dāvanas 

nogādājam 

Ķekavas 

Aprūpes centrā  

Oktobra klases tituls -  

5.2. klasei! 
Skolēnu pašpārvalde 

Paldies visiem - 
skolēniem, 

skolotājiem, 
vecākiem -, 

kuri sagādāja 
dāvanas!  

Privātā pamatskola  

“Gaismas tilts 97” 

Ķekava, Nākotnes iela 3 LV-2123 

www.gt97.lv  gt97@gt97.lv 

Idejas un rakstus iesniegt skolēnu 

pašpārvaldei  

Izdevuma redaktore Silvija Zītare 

Datorsalikums Kārlis Knospiņš 

 Skolotāju dienas ietvaros 
Ķekavas pašvaldība sveic 
novada skolotājus. Liels prieks, 
ka 2018./19.m.g. titulu 
Gada skolotājs 1.-12. 
klasēs ieguva mūsu skolas 
skolotāja Silvija Zītare!  
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