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Zentas Mauriņas Grobiņas novada  

vidusskolas avīze 

2019./2020.m.g.  Nr.1 

Ziņu Pūce 

Skolas Dzejas dienu iespaidāLauma Roţlapa (6.b) 
īsi un skaidri par mūsu galveno darbu – mācīšanos: 

 

Skolas beigas sagaidīt nevari, 

Bet skolas sākumu nokavēt vari? 

Vai gudrāks kļūsi, 

Ja skolā neiesi? 

Vai skolotājai vieglāk, 

Ja stundā nebūsi? 

Vai atzīmes pacelsies, 

Ja necentīsies? 

Nē! 

Ja tu dari, tad tu vari! 

Šogad patīkams pārsteigums mūsu skolā. Parasti Skolēnu 

domes prezidenta amats tiek 12.klašu skolēniem, bet šo-

reiz atbalstu ir guvis 10.b klases skolēns Jānis Rozen-

bergs. Viņš tad arī kļuvis par prezidentu. Jāņa tuvākais 

palīgs viceprezidents ir 9.k klases skolnieks Daniels Bru-

gevics. 

Bet tagad vārds prezidentam: 

“Paldies, ka atbalstījāt manu kandidatūru Skolēnu domes 

vēlēšanās. Centīšos jūs nepievilt un izdarīt visu, kas ir ma-

nos spēkos. Esmu cilvēks ar augstu atbildības sajūtu – ja 

kaut ko apņemos, tad noteikti darīšu visu, kā nākas. 

Esmu atvērts jaunām idejām, augstu vērtēju mūsu skolas 

tradīcijas. Uzskatu, ka tikai kopā mēs varam ko sasniegt. 

Lai mums kopā viss izdodas! 

Ar cieņu, 

Skolēnu domes prezidents 

Jānis Rozenbergs 

Jānis ir aktīvs un radošs cilvēks. Arī 

dzeja viņam nav sveša. Foto  no sko-

las Dzejas dienām. 

Turies, Jāni! Mēs Tevi atbalstām! 

Gaidām rakstus arī no Tevis! - Avīzes 

redakcija 

Foto: Rudīte Bērziņa 

Šajā numurā: 

Par projektiem 

Intervija ar Inkeni 

Fotoreportāţa 

Radošie darbi 

Sveicam jauno  Skolēnu domes prezidentu! 
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Ieklausies Evelīnā! Apmaiņas projekti 

Mūsu skolā jau vairākus gadus ir pieejami daţnedaţādi apmaiņas projekti jauniešiem. Konkrētāk, Nord-

plus un Erasmus +. Projektu gaitā tiek izsludināta tēma un pēc tās vadoties tiek izstrādāts darbs. Lai dar-

bu paveiktu, tiek veidotas sanāksmes daţādās skolas sadarbības valstīs, līdz ar to gan skolēni, gan skolo-

tāji dodas daţu dienu ekskursijā, varbūt arī nelielā atslodzē no ikdienas, bet tajā pašā laikā darba braucie-

nā uz daţādām valstīm. 

Skolai sadarbības valstu netrūkst. Tās ir daţādas - Grieķija, Spānija, Itālija, Austrija, Čehija, Zviedrija, 

Islande, Kipra, Turcija, Bulgārija, Rumānija un vēl citas. 

Kāpēc vajadzētu piedalīties apmaiņas projektos? 

Šāda veida projekti noteikti palīdzēs tev ar angļu valodas zināšanām. Gal-

venā saziņa ar citiem skolēniem notiek angliski. Tā palīdzēs tev iemācīties 

pielietot angļu valodu ikdienā. Valoda ir viens no tik daudzajiem apmaiņas 

projektu plusiem. 

Otrais pluss noteikti ir pieredze. Nekas nekad neaizvietos brīnišķīgi pavadī-

to laiku kādā citā valstī ar taviem vienaudţiem. Šādas komunikācijas pras-

mes ir tik ļoti nepieciešamas gandrīz pilnīgi visās profesijās. Tu vari ierau-

dzīt to, cik citās valstīs viss ir citādāk, vai tieši pretēji - tik līdzīgi. Iepazīt 

valstu kultūras, redzēt daudz skaistus skatus un galvenais - CEĻOT. 

Tu noteikti iepazīsi jaunus draugus. Kas var būt vēl foršāk par draugiem no 

citām valstīm? Kas lai zina, varbūt tev šie cilvēki kļūs par draugiem uz visu 

mūţu. 

 

Es, Evelīna Jansone, esmu piedalījusies vienā ap-

maiņas projektā Erasmus + “GET Smart”, kura ie-

tvaros biju Itālijā pagājušā gada ziemā. Mana piere-

dze noteikti ir un būs neaizmirstama, man ir tik liels 

prieks, ka mūsu skolā ir šādas iespējas. Es ieguvu 

daudz jaunu draugu. Mans uzdevums bija sagatavot 

materiālu par mūsu valodu - latviešu valodu. Es uz-

zināju tik daudz jauna par to, kā arī par citu valstu 

valodām. Devāmies ekskursijās, redzējām tik daudz 

skaistu vietu un burvīgu skatu. Es nekad neaizmirsī-

šu, kā ar skolotājām kopā Venēcijā kārtīgi izsmējā-

mies par tik daudz ko. Tas tev dod iespēju iepazīties 

ne tikai ar jauniem cilvēkiem, bet arī ar tiem,  

kas tev visu laiku tepat blakus šajā skolā ir. Esmu 

pieteikusies jau vēl diviem projektiem un vienmēr 

esmu gatava piedalīties vēl citos. 

Tā ir lieliska iespēja, un viena no tik daudzajām lie-

tām, ar ko mūsu skola izceļas. Ja tev ir angļu valo-

das zināšanas un vieta, kur izmitināt ciemiņu uz 

pāris dienām, kāpēc ne? Pieredze, draugi, atmiņas 

un pozitīvas emocijas vienmēr nāk par labu. 

Šogad mūsu skolā tiks realizēti divi jauni projekti. 

Ja tu vēlies tajos piedalīties, tad droši meklē skolo-

tāju Indru Kalniņu un piesakies. Liels, liels paldies 

skolotājai Indrai par tik brīnišķīgām iespējām! 

“Ar projektu Erasmus esmu devusies uz Spāniju, un tā ir viena no manām mīļākajām, labākajām atmi-

ņām. No sākuma biju uztraukusies, ka nepatiks, taču, kad bija jābrauc prom, vēlējos palikt. Manuprāt, 

man ļoti paveicās ar komandu, ar kuru turp devos.” 

Samanta Ţvagule, 10. klase 

“Es piedalījos Nordplus projektā un man bija vienreizēja iespēja aizbraukt uz Islandi. Es tur pavadīju 

nedēļu un varu viennozīmīgi teikt, ka tā bija viena no labākajām pieredzēm. Es ieguvu daudz lielisku 

draugu ne tikai no ārvalstīm, bet arī iepazinu tuvāk cilvēkus, kuri mācās manā skolā un izveidoju ar vi-

ņiem superīgu kontaktu. Man bija iespēja kāpt vulkānos, apskatīt ūdenskritumus un kalnus, sēdēt vaka-

ros pie ugunskura ar brīnišķīgiem cilvēkiem un iegūt neaizmirstamas sajūtas! Šis bija pirmais projekts, 

kurā es piedalījos, bet pilnīgi un noteikti - ne pēdējais!” 

Terēze Liepiņa, 11. klase  
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Dasova un „āķis lūpā” 
 

Vācijas pilsēta Dasova ir Grobiņas sadraudzības pilsēta. Tāpēc Grobiņas skolēniem ir iespēja 

ik pa laikam apmeklēt Dasovas skolu un  dzīvot vācu ģimenēs. 

Šogad man bija tā lieliskā iespēja piedalīties braucienā uz Dasovu, kas notika no 5.- 

10.septembrim. Man šo iespēju piedāvāja skolotāja Ilze Poprocka, un es viņai par to esmu pateicīgs. 

Man personīgi ļoti patika tās 3 dienas, ko pavadīju Dasovā ar savu apmaiņas biedru. 

Dasova ir ļoti skaista pilsēta ar bruģētām ielām un sakoptu vidi. Tā ir apmēram tikpat liela kā 

Grobiņa. Man mūsu pilsēta liekas ļoti sakopta, bet Dasova, manuprāt, bija vēl sakoptāka. 

Es dzīvoju vācu ģimenē, kurā bija 3 cilvēki. Sākumā biju satraukts par tikšanos ar svešiem 

cilvēkiem, bet vēlāk "adaptējos" jaunajos apstākļos. Manu vācu draugu sauca par Sohnke (Zonke). 

Man ar viņu kopā bija labi. Viņam patika melnais humors. Zonke ir sportisks, spēlē futbolu, lai gan 

viņam derēja nodarboties ar basketbolu, jo viņš ir 2 metrus garš. Vispār es secināju, ka vācu jaun-

ieši ir tādi paši kā mēs, varbūt viņi ir atklātāki, nav tik kautrīgi. 

To trīs dienu laikā mēs ar apmaiņas biedra ģimeni bijām ķīniešu restorānā, kur bija savādas 

ķīniešu delikateses, piemēram, varžu kājas. Bet tas bija tiešām garšīgi.  

Nākamajā dienā es un Zonke devāmies uz Dasovas pilsētas svētkiem. Šie svētki tiek rīkoti 

par godu tam, ka Dasova kā pilsēta pirmo reizi tika pieminēta pirms 800 gadiem vācu hronikās. 

Trešajā dienā mēs ar savu apmaiņas biedru devāmies uz “Wannemark” akvaparku. Tur piedzīvoju 

vienkārši neaprakstāmas sajūtas un neţēlīgi lielu emociju vilni. Katrs peldbaseins tika „izpeldēts” 

un katra akvaparka ūdens truba izšļūkta vismaz pa 5 reizēm. 

Esmu priecīgs, ka man bija izdevība pabūt Rietumeiropā, jo vispār neesmu daudz ceļojis. 

Es pierādīju sev, ka varu komunicēt ar citiem cilvēkiem svešā "mēlē". Tagad man "āķis lūpā" - gri-

bas vēl kaut kur aizbraukt. 

Artis Papirtis(11.b) 

Foto: Artis (pa labi) kopā ar skolotāju Ilzi Poprocku 
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Numura intervija 

 
Varbūt esat pamanījuši, ka mūsu skolā mācās meitene no Vācijas? Viņu sauc Inkene Helene Krafta. 
Inkene šeit mācīsies visu mācību gadu. Viņa Latvijā ir nokļuvusi, piedaloties programmā YFU 
"YOUTH FOR UNDERSTANDING" jeb latviski "JAUNATNE PAR SAPRAŠANOS". Tā ir  viena 
no lielākajām skolēnu apmaiņas programmām visā pasaulē, kas sniedz iespēju vidusskolēniem vienu 
mācību gadu pavadīt kādā no pasaules valstīm, dzīvojot vietējā ģimenē un apmeklējot vietējo skolu. 
Inkenes viesģimene Grobiņā ir Markusu - Narvilu ģimene. Cerams, ka Inkene šeit jūtas labi un ir ie-
dzīvojusies. Tas nemaz nav viegli - dzīvot svešā valstī! Inkene piekrita intervijai, lai mēs varētu kaut 
ko vairāk uzzināt par viņu. Kārlis Andersons intervēja angliski, bet es, Artis Papirtis, esmu tulkotājs. 
 
Kārlis Andersons: Hello! 
Inken Helena Kraft: Hey! 
 
Kārlis: So where exactly from Germany are you from? 
No kuras Vācijas vietas tu esi? 
Inken: Hanover: it’s a northwest part of the Germany. 
Hanovera: tā ir Vācijas ziemeļrietumu daļa. 
 
Kārlis: So how do you exactly come here from Germany? Did you fly? 
Kā tu nokļuvi uz šejieni no Vācijas? Lidoji ar lidmašīnu? 
Inken: Yeah! I went from Hanover to Frankfurt and then in Frankfurt i met the whole  exchange ger-
man group and then we all together flew to Riga. 
Jā! Es devos no Hanoveras uz Frankfurti un Frankfurtē es satiku visu  vācu apmaiņas grupu, un tad 
mēs visi lidojām uz Rīgu. 
 
Kārlis: Do you have an exchange partner from Latvia in Germany,too? 
Vai tavā ģimenē Vācijā arī  ir kāds apmaiņas biedrs no Latvijas? 
Inkne: No! In my case no! 
Nē! Manā gadījumā nē. 
 
Kārlis: Could you say who is your class teacher? 
Vai tu vari pateikt, kas ir tava klases skolotāja? 
Inken: Santa Liguta. 
Kārlis: Līgute. 
Inken: yeah! 
Jā! 
 
Kārlis: What do you think about classmates? 
Kādas ir  tavas domas par saviem klasesbiedriem? 
Inken: So i was  really surprised that we are 8 people in class. 
Es biju pārsteigta, ka mēs esam 8 cilvēki klasē.  
 
Kārlis: Well, who is your closest friend? 
Kas ir tavs tuvākais draugs? 
Inken: I don’t know! I have a lot of friends. 
Es nezinu! Man ir daudz draugu. 
 
Kārlis: So, what do you think of  our school and education system? 
Kādas ir tavas domas par mūsu skolu un izglītības sistēmu? 
Inken: It’s quite similar. 
Tā ir ļoti vienāda. 
 

Intervijas turpinājums  
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Kārlis: What are the differences between schools in  Latvia and Germany? 
Kādas ir atšķirības starp latviešu un vācu skolām? 
Inken: So this school is different. We have a primary school 4 years and after that we go to 
the gimnasium so the gimnasium is till the 13.class but after class 9 we can go to the technical 
school. 
Šī skola ir savādāka. Mums ir sākumskola 4 gadus, pēc sākumskolas mēs dodamies uz ģimnā-
ziju līdz 13.klasei, bet pēc 9.klases mēs varam doties uz tehnikumiem. 
 
Kārlis: What do you do here in Latvia in your free time? 
Ko tu dari šeit Latvijā savā brīvajā laikā? 
Inken: I play music instrument. I play Saksofon,chello and i used to play piano and blockflute. 
Es spēlēju mūzikas instrumentu. Es spēlēju saksofonu, čellu un es kādreiz spēlēju klavieres un 
blokflautu. 
 
Kārlis: What are your favourite places here in Latvia? 
Kādas ir tavas mīļākās vietas Latvijā? 
Inken: I was in the Liepaja, Riga, but only for one day at the Riga. I really like Liepajas be-
ach. And i like castle ruins in Grobina. 
Es biju Liepājā un Rīgā, bet Rīgā tikai vienu dienu. Man patīk Liepājas pludmale un arī Gro-
biņas pilsdrupas. 
 
Kārlis: What do you think about Grobiņa? 
Kādas ir tavas domas par Grobiņu? 
Inken: It’s really small town. In my town we have a lot more civilians. 
Tā ir tiešām maza pilsēta. Manā pilsētā ir daudz vairāk iedzīvotāju. 
 
Kārlis: Have you learned anything in the Latvian language? 
Vai esi kautko iemācījusies latviski? 
Inken: "Es neko nesaprotu". 
 
Kārlis: Thank you for the interview! 
Paldies par interviju! 

Intervijas turpinājums 

Inkene (otrajā rindā trešā no  labās) kopā ar klasesbiedriem Olimpiskajā dienā  

Foto: Santa Līgute 
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Kas šogad skolā jauns? 

Paulas, Laumas un Adriāna novērojumi 

 

Jaunas skolotājas un jauni skolēni 

Izremontētas telpas 

Dīvāni gaiteņos 

Forša, stilīga medmāsiņa 

Lieli ekrāni vestibilos 

Automātiskās durvis 

 

Skolotāju istaba atrodas skolas vidū, un visas skolotājas tagad ir kopā, 

tāpēc vairāk draudzējas savā starpā 

 

Jauna iebraukšanas sistēma skolas stāvlaukumā 

Foto: Adrians Pričins 

 ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂  ⁂ 
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Reportāža 
Par un ap skolas dzīvi֍ Par un ap skolas dzīvi֍Par un ap skolas dzīvi֍ 

4.oktobrī bija Skolotāju diena. Bija liela 

svinēšana. Sekojot tradīcijai, svētkus orga-

nizēja 12.klašu skolēni - bija svinīga skolo-

tāju sagaidīšana, kūkas, izklaides. 

Arī citas klases nepalika malā un sarīkoja 

savām skolotājām pārsteigumus. Samanta 

Šulca iesūtījusi fotogrāfiju, kur 11.a klase 

izrotājusi savas klases audzinātājas "balto 

gulbīti".  

Skolotāju dienā 1.stundu  

6.b klasē vadīja Kristera Ēķa tētis, un klases audzinātāja 

Kristīne Strīķe varēja atpūsties. Tapa mākslas darbs, 

kuru pēc tam svētkos saņēma direktore. 

Katram skolēnam  bija jāpieliek otas pieskāriens, lai uz-

gleznotu savas asociācijas par skolu.  
Foto: Kristīne Strīķe 

Foto: Samanta Šulca 

Pārsteigums, smaidi, rokasspiedieni, ziedi, izklaides, kopābūšanas prieks -  

tas viss bija Skolotāju dienā Kapsēdē.  

Foto: Dace Šulce 
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Skolotāja Jolanta Smukuma iesūtījusi foto no Jauniešu centriņa, kur 4.b klase darbojās kopā ar 

Inesi Gusti, un tās esot bijušas fiziskas un mākslinieciskas nodarbes. 

Sanāk, ka Skolotāju dienā ne tikai skolotājiem ir jaukas nodarbes ...  

Reportāža 

Par un ap skolas dzīvi֍ Par un ap skolas dzīvi֍Par un ap skolas dzīvi֍ 

6.d klase 2.oktobrī devās uz Liepājas koncertzāli 
"Lielais Dzintars" klausīties grupas DAGAMBA kon-
certu "Vivaldi. Gadalaiki". 
Koncerts bija nopietns, bet pirms tam autobusu pieturā 
bija jāpajautrojas. Priekšgalā audzinātāja Laurita Granti-
ņa.  

Foto: Jolanta Smukuma 

Septembrī Grobiņas skolas delegācija viesojās 

Dasovā Vācijā. Par saviem piedzīvojumiem 

Artis Papirtis jau uzrakstīja rakstu, ko varat 

izlasīt, bet te viena viņa fotogrāfija no lidoju-

ma. Kad iebrauc mākoņu debesmannā, jādomā, 

vai jel kādreiz redzēsi zemi, īpaši tad, ja pirmo-

reiz piedzīvo tik augstu pacelšanos debesīs.  

Foto: Artis Papirtis 
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Ja rudens, tad Raţas svētki Miķeļdienā. 

Ja Bārta, tad viss ir bagātīgi! Āboli, kāposti, 

ķirbji ... 

Skolotāja Aija Ķuda ar savējiem. Un mārtiņ-

rozēm!  

Reportāža 

֍ Par un ap skolas dzīvi ֍ Par un ap skolas dzīvi ֍ Par un ap skolas dzīvi ֍ 

Foto: Daiga Sunipa 

 

Septembrī skolā notika ikgadējās Dzejas dienas. Kā viens 

no atraktīvākajiem pasākumiem bija Ojāra Vācieša dzejo-

ļa "Sapnis" mērīšanas akcija, ko veica 7.a klase skolotājas 

Intas Štrankas vadībā. Jūsu zināšanai - dzejolis ir 20 sko-

lēnu izplestu roku platumā garš. Vai Ginesa rekords?  

Foto: Vineta Lagzdiņa 
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3.oktobrī 5.a un 5.c klase devās mācību ekskursijā uz Tērve-

tes dabas parku. 

Visi bija sajūsmā arī par Tauriņu mājas apmeklējumu. Vislie-

lākais tauriņš bija tik liels kā A4 lapa, un uz Dţenijas "astes" 

uzsēdās arī viens ievērojams eksemplārs.  

Reportāža 
Par un ap skolas dzīvi֍ Par un ap skolas dzīvi֍Par un ap skolas dzīvi֍ 

Mūsu skola ar to ir slavena, ka esam piedalījušies 17 projektos. Projektu vadītāja Indra Kalniņa ir sa-

skaitījusi, ka pavisam kopā tajos ir piedalījušies ap 200 skolēnu un 40 skolotāju. Varbūt nākamajā pie-

dalīsies arī tu? Nenokavē pieteikšanos! 

10.oktobrī skolā notika liels pasākums - starptautiskā projekta Erasmus+ diena, kurā pulcējās bijušie un 

esošie projektu dalībnieki. Esošie šoreiz vairāk klausījās bijušajos, un viņi visi aicināja - izmanto iespē-

jas, ko tev piedāvā skola! Cik labi, ka var kādreiz "uztaisīt" vienu selfiju ar bijušo klases audzinātāju! 

To iespēju izmantoja Klāss un Luīze (2012.gada absolventi).  

Foto: Klāss Brikmanis 

Foto: Ilona Toropova 
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Šogad esot riktīgs beku gads! 

Skolotāja Lilita Līne: "Kad mani sūta bekot, 

es eju ..."  

Reportāža 
Par un ap skolas dzīvi֍ Par un ap skolas dzīvi֍Par un ap skolas dzīvi֍ 

Foto: Lilita Līne 

Septembrī skolā veiksmīgi notika Olimpiskā diena, un vispār varam lepoties ar sportiskiem jaunie-

šiem. 

Kurš gan Grobiņā nezina Alkšņu ģimeni - slavenos triālistus! 8.a klases skolnieks Artis Alksnis sep-

tembrī bija Nāciju kausā Ibizā  kā mehāniķis komandai, kas sastāv gandrīz tikai no Arta ģimenes 

locekļiem.  Pārāk mazais gadu skaits neļāva Artim piedalīties sacensībās. Jāgaida 16.dzimšanas die-

na!  

Foto: no Alkšņu ģimenes arhīva 
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Es esmu kļavas lapa no Grobiņas pilskalna. 

Mani var sastapt Ālandes upes krastā aiz pils mū-

ra. Man šķiet, ka šī vieta ir visskaistākā pasaulē. Kad 

kāds cilvēks paņem mani rokās, es jūtos tā, ka būtu ie-

kritusi mākonī. 

Es vēroju, kā bērni nāk un iet uz skolu. Jo redzat, 

esmu sapratusi, ka katram ir savs pienākums. 

Es ikdienā jūtos lieliski. Man ir prieks iederēties 

šajā raibajā namiņā un būt kopā ar visiem. 

Tuvojas ziema. Un man jāmeklē cits miteklītis. 

Man ir kāds novēlējums. Esiet koši un jūtieties droši! 

LRadošie meklējumi 

Es skatos uz rudeni 

Un pārdomāju. 

Es pārdomāju lietas, 

Lai izprastu tās, 

Lai izprastu pasauli, 

Lai izprastu sevi … 

Čeritija Daile Teklenberga, 6.b 

Foto: Aiga Veisa 

Mārtiņš Vuciņš, 4.a 
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Es esmu ozola lapa. 
Mani var atrast ozolos laukos, pļavās un mežos. mani var sastapt arī pirtīs, sasie-

tas kopā, lai pērtos. 
Vasarā esmu zaļa un rudenī brūna. Es esmu Latvijas spēka un goda simbols. 
Ikdienā esmu pieķērusies simtgadīga ozola zaram. 
Mans dzīves ceļš sākas pavēlu pavasarī un mani jaukākie brīži saistās ar vasaras 

saulgriežiem, kad rotājos Jānu pušķos un vainagos. 
Ja mani iesien pirtsslotiņā, tad piedzīvoju īstu tveici un dodu savu spēku cilvē-

kiem. 
Roberts Gedovius, 4.a 

 

 
Es esmu krāšņa un skaista kastaņa lapa. Es esmu draudzīga, man patīk, ka cilvēki 

mani aplūko. Man ik dienu  iet garām bērni. Kad viņi ir skolā, tad ir patīkams klusums, 
un tad es draudzējos ar citām lapām. 

kad pienāk ziema, es jūtos diezgan slikti, jo mani māc apziņa, ka pēc ziemas mani 
aizstās cita lapa. kad no koka lapotnes vēroju bērnus, kas dodat mājās no skolas, man 
paliek žēl apakšējo lapu, jo tās tik labi visu neredz. 

Toms Ernests Virbulis, 4.a 

 Radošie meklējumi 

Foto: Aiga Veisa 
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Dzejas dienas Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā 

 Līdz ar septembra beigām izskanēja arī Dzejas dienas. 

 Klašu kolektīviem tika dots uzdevums izrotāt klases durvis, logus vai vienkārši kā-

du klases stūrīti Dzejas dienu tematikā. Visbieţāk bija redzami rotājumi ar rudens pieska-

ņu. Bez klašu dekorēšanas norisinājās arī dažādas Dzejas dienu aktivitātes mācību stun-

dās. Piemēram, dzejas lasīšana, dzejas veltīšana sev tuviem cilvēkiem, dzejas vizualizēša-

na un pat dzejas radīšana, kā arī daudzas citas interesantas un radošas nodarbes. Manu-

prāt, lielākais prieks par Dzejas dienām bija tieši mazāko klašu skolēniem, jo viņu iztēlei 

nav robeţu. Liels prieks ir ieraudzīt radoši izrotātās klases un prieku bērnu sejās par pa-

veikto. Es uzskatu, ka Dzejas dienas ir interesants un radošs veids, kā skolēnus izglītot 

par dzeju, jo arī es pati aktīvi piedalījos stundās un ar interesi veicu daţādus uzdevumus, 

kuri tika doti Dzejas dienu laikā. 

Madara Treimane, 10.a 

Viedoklis 

Cerams, ka skolas avīzi izlasīji. Varbūt tev pašam ir ko pavēstīt visiem? Varbūt tev ir kādi ierosināju-

mi? Piedalies avīzes veidošanā! 

Priecīgas brīvdienas! 

Avīzes “Ziņu Pūce”” komanda 

Konkurss! Uzminiet, kura skolotāja saņēma tādu skaistu apsveikumu? 

 Pirmajam atminētājam—konfekte! 


