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Ziemas pirmais mēnesis ir decembris. To uzskata par svētku prieka, 
krāsaino gaismiņu un brīnumu mēnesi. Tāds arī mūsu skolai bija šis laiks – 
darbīgs, gaišs, maziem un lieliem brīnumiem piepildīts.  
Šis laiks aizsākās ar 1. semestra noslēguma pārbaudes darbiem, ar skaistām 
sniegpārslām skolas logos, ar eglīšu rotāšanu, kurām rotājumus izgatavoja  paši 
skolēni. 
Svētku gaidīšana ir laiks, kad gribas dalīties sirds siltumā, palīdzēt tiem, kuriem 
nepieciešams atbalsts, mūsu labdarība un smaids.  
Galvenie decembra pasākumi: 
Ziemassvētku rotājumu darbnīcas 3. klašu skolēniem, kuras vadīja skolas 
parlamenta rūķi; 
Labdarības akcija “Sirds siltums”, kuras laikā 1.-12. klašu skolēni sagatavoja 
dāvanas dienas aprūpes centra apmeklētājiem – zīmēšanas piederumus, dāvanu 
karti grāmatnīcā “Aisma”, kā arī visu nepieciešamo garšīgu piparkūku cepšanai; 
Ziemassvētku pasākums 1.-2. un 3.-4. klašu skolēniem; 
Ziemassvētku vecīšu šovs 5.-7. klašu skolēniem, kura laikā visas klases gatavoja 
skaistus pārsteigumus Salavecim, Santa Klausam un Dedam Morozam; 
V. Krasnogorova lugas  “Vislaimīgākā nakts” pirmizrāde 8.-12. klašu skolēniem, 
kuru iestudēja 12. klases skolēni.   

Paldies, skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas personālam un visiem tiem 
labajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja radīt mums šos svētku brīnumus. 

Jegors Trofimovs 
(10.a): 
1. Droši vien nē, jo 
Ziemassvētki ir tādas 
pašas dienas kā visas 
pārējās. 
2. No 2020. gada es 
sagaidu jaunus 
panākumus savā dzīvē. 
Ceru, ka izdosies 
vairākas ieplānotas 
lietas. Es ticu, ka 
2020.gads man būs 
panākumu gads. 
Jana Girlanu (8.a): 
1. Man liekas, ka nē. 
2. Es ticu, ka 2020. gads 
būs produktīvs. 
Aleksandrs 
Gololobovs (9.b): 
1. Nē. 
2. Labas atzīmes. 
Latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 
Vineta Mežaraupe: 
1. Jā. 
2. Labklājību. 
Fizikas skolotājs Andis 
Lazdiņš: 
1.  Gribētos ticēt. 
2. Lai tas būtu labāks par 
iepriekšējiem gadiem, 
lai būtu mazāk 
pārsteigumu. 
Matemātikas skolotāja 
Vanda Lovčinovska: 
1. Protams, tas ir Jaunis 
gads. Jau no pašas 
bērnības es ticu 
Ziemassvētku 
brīnumiem. 
2. Nākamais būs 
kompetenču gads. Tas 
būs vissiltākais gads, jo 
nav sniega, un tas ir 
brīnums. 

Skolotājus un skolēnus 
intervēja Elīna Zvaigzne 

 

Decembris 

2019 

Iznāk  

kopš  1994. gada 

AKTUĀLAIS 
JAUTĀJUMS 

1. Vai Jūs ticat 
Ziemassvētku 
brīnumiem? 

2. Ko Jūs sagaidāt 

no 2020. gada? 

17.decembrī mūsu skolas parlamenta pārstāvji devās apciemot dienas 
aprūpes centru. Jaunieši skolā rīkoja ziedojumu vākšanu, lai sagādātu 
piparkūku mīklu, rotājumus un dāvanas. Paldies, visiem skolēniem, kuri 
atbalstīja šo iniciatīvu.  
Ierodoties sociālajā centrā, 
jaunieši kopā ar centra 
audzēkņiem cepa dažādu formu 
piparkūkas un tās rotāja. Pēc 
piparkūku cepšanas tika spēlētas 
interesantas spēles. Kopīgi tika 
sarīkota neliela diskotēka, lai 
kopā varētu izdejoties. 
Skolēnu atziņas: 
Dāniels Līcis : Man ļoti patika kontaktēties ar sociālā centra audzēkņiem, 
neskatoties uz viņu ārējo izskatu, iekšēji viņi ir draudzīgi. Visiem tas ir jāsaprot, 
ka neviens nav pasargāts no tādām slimībām. Kad es biju centrā, cilvēki bija ļoti 
laimīgi, tādēļ man liekas, ka viņiem tur ir vientuļi un viņi gaida ciemos jebkuru. 
Artjoms Bogdanovs : Šogad ideja par labdarības akciju bija ļoti interesanta. Es 
ieguvu lielisku iespēju palīdzēt cilvēkiem ar veselības problēmām. Tā man bija 
vērtīga pieredze – strādāt ar tādiem cilvēkiem. Diemžēl ir maz cilvēku, kuri uztver 
šādu problēmu nopietni, bet es nevarēju paiet garām šai idejai, un biju gatavs 
palīdzēt cilvēkiem. Es ceru, ka nākamgad mēs atkal piedalīsimies šādā 
labdarības akcijā. 
Daniella Savlļjeva : Esmu ļoti pateicīga par iespēju pavadīt laiku ar tādiem 
īpašiem cilvēkiem. Man tā bija jauna un ļoti noderīga pieredze. Tajā dienā 
sapratu, ka nav svarīgi kā cilvēks izskatās vai kādā stāvoklī viņš ir, jo viņš, 
neskatoties uz to visu, var būt ļoti interesanta persona. 

Skolas parlamenta pārstāve Karina Isakova 
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18.decembrī mūsu skolas 1.- 4.klašu skolēni kopā ar jaukajiem tēliem – sniegavīriņu Olafu, princesi 
Annu, Princi un meža Rūķeni – bija nokļuvuši augstu kalnos Ledus pilī, kur viss bija sasalis. Tā kā 
tuvojās Ziemassvētki, viņi nolēma kopīgi radīt svētku sajūtu pilī. Sniegpārsliņu vieglumā un 
sniegputeņa straujumā skolēni meklēja svētku egles krāsiņas un rotājumus, veikli veidoja 
netradicionālus sniegavīrus, iegrima sniega kupenās un iebrida sniegotā eglīšu mežā, līdz draudzīgā 
gaisotnē, prieka un svētku sajūtas pārņemti, iededza mazo, jauko Ziemassvētku eglīti. Skolēni kopā 
ar Olafu un viņa draugiem sagaidīja Ziemassvētku vecīti, un svētki iemirdzējās! 
Prieks, smiekli, rotaļas... Dejas, dziesmas, dāvanas... Tas viss un vēl daudz vairāk iekrita sirsniņā ikkatram 
klātesošajam no sirsnīgās un jaukās kopā būšanas pirmssvētku laikā.  
Paldies Zandai Lambai un viņas lieliskajai komandai par īsta brīnuma uzburšanu mūsu skolā! 
Paldies, jums, mīļie skolēni, par skaistajām dziesmām, dzejoļiem un novēlējumiem svētkos! Un, 
protams, paldies saku arī klašu audzinātājām un mūzikas skolotājai par skolēnu iedrošināšanu, 
atbalstu un palīdzīgu roku priekšnesumu sagatavošanā!  

Marika Avena 
 

 

18.12.2019. Jēkabpils 2.vidusskolā 1.-3. klašu skolēniem, kuri mācās kristīgo mācību, notika Svētrīts. 
Uz pasākumu tika uzaicināts Jēkabpils Romas katoļu draudzes prāvests Viktors Siļčonoks.  

Svētrītā visi vienojāmies kopīgā lūgšanā. Bērni iesaistījās sarunā un 
diskutēja ar draudzes prāvestu par Ziemassvētku gaidīšanas laiku – 
Adventi. Saprata, ka tas ir savstarpējās mīlestības un piedošanas laiks. 
Skolēniem vēlreiz bija ļauts izprast Ziemassvētku patieso nozīmi, kāpēc 
visā pasaulē cilvēki tik ļoti svin šos svētkus un priecājas, jo tie ir Dieva 
dēla Jēzus Kristus dzimšanas svētki. Jēzus ir pasaules un mūsu visu 
Pestītājs un Glābējs.  
Prāvests bērniem izskaidroja, ka lielākā daļa kristiešu visā pasaulē 
Ziemassvētkus svin 25.decembrī, taču ir arī daļa kristiešu –  
pareizticīgie un vecticībnieki –, kuri šos svētkus svin 7.janvārī pēc Jūlija 
kalendāra. 

Svētrīta nobeigumā prāvests katram bērnam uzdāvināja nelielu svētbildīti, kurā attēlota Svētā ģimene. Katrs 
skolēns tika uzcienāts ar kādu našķi no saldumu groziņa. 

Ar cieņu, kristīgās mācības skolotāja Ingrīda Irbe 
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Ļoti daudzas Ziemassvētku tradīcijas dažādām tautām ir līdzīgas, piemēram,  Ziemassvētku 
vakarā,  24. decembrī,  dāvanas saņem tie bērni, kuri gada laikā labi uzvedušies.  
Arī mūsu skolā 20. decembrī pie 5.-7. klašu skolēniem viesojās trīs dažādu tautu vecīši – Salavecis, Santa 
Klauss un Ziemassvētku vecītis. Ziemassvētku vecīšu šovu vadīja 9.a klases skolēni Dāniels Līcis un 
Nikola Baklanova. Viņiem palīdzēja skolas parlamenta rūķi: Evita Kalniete, Ksenija Naumova, Artjoms 
Bogdanovs un Daniella Saveļjeva. Klases bija sagatavojušas viesiem pārsteigumus – dziesmas, dejas, 
spēles un izrādi. Šova sākumā katrs Ziemassvētku vecītis skatītājus uzrunāja savā dzimtajā valodā, nedaudz 
pastāstot par sevi. 
Pasākuma beigās mēs visi sapratām, ka nav tik svarīgi, kāds vecītis Ziemassvētkos atnes dāvanas – 
Salavecis, Santa Klauss vai Ziemassvētku vecītis. Svarīgi, lai mūsu dzīvē ienāk Ziemassvētku brīnums!  
Pēc šova Ziemassvētku vecīši labprāt atbildēja uz skolas 
avīzes korespondentu jautājumiem: 
1) Vai Jums patika uzstāties kā Ziemassvētku vecīšiem? 
Kāpēc? 
2) Kādas emocijas Jūs izjutāt, kad uzstājāties uz skatuves? 
3) Vai Jūs gribētu piedalīties līdzīgos pasākumos? Kāpēc? 
Ziemassvētku vecītis (Rihards Kalveršs, 11.a klases 
skolnieks): 
1) Man patika uzstāties Salaveča tēlā, jo tas man nav svešs. Man 
patīk dāvāt bērniem prieku un pozitīvas emocijas. 
2) Uztāšanās man nav sveša – esmu jau pieradis uzstāties uz 
skolas skatuves. Izjutu prieku un brīnumainu Ziemassvētku 
atmosfēru. 
3) Jā, es gribētu. Man patīk aktīvi piedalīties skolas dzīvē. 
Santa Klauss (Ruslans Makrekovs, 11.a klases skolnieks): 
1) Man ļoti patika. Bija jautri kļūt par 120 kg smagu un 150 cm 
garu Santa Klausu. 
2) Bija nedaudz neērti, bet es ātri iejutos savā lomā. Savu lomu 
centos atveidot ar pilnu atdevi. 
3) Es pat nezinu. Varētu vēl pamēģināt kaut ko interesantu un 
neparastu. 
Salavecis (Viktors Šemjaķins, 11.a klases skolnieks): 
1) Man patika uzstāties, jo patīk iepriecināt bērnus. 
2) Ļoti pozitīvas emocijas. 
3) Tā bija laba pieredze, bet es gribēju vienkārši pamēģināt 
uzstāties. Tāpēc tomēr - nē. 
Arī šova skatītāji dalījās savās emocijās pēc pasākuma, 
atbildot uz mūsu jautājumiem: 
1) Vai Jums patika pasākums? Kāpēc? 
2) Kurš no Ziemassvētku vecīšiem Jums vislabāk iepatikās 
– Salavecis, Santa Klauss vai Ziemassvētku vecītis? Kāpēc? 
3) Kuras spēles Jums patika visvairāk? Kāpēc? 
Jeļena Graudiņa (skolas psihologs) 
1) Ļoti patika. Patika Jaungada noskaņojums un mūsu klases 
priekšnesums. 
2) Man visi patika. Žēl, ka nepasniedza dāvanas. 
3) Spēles nepatika. Varēja būt stafetes kā pagājušogad. 
Linda Liepiņa (7.a) 
1) Pasākums patika. Viss bija labi un jautri. Ļoti patika ideja ar 
trīs Ziemassvētku vecīšiem. 
2) Visvairāk iepatikās Santa Klauss, jo viņš bija resns un 
smieklīgs. 
3) Man patika spēle, kurā vajadzēja pateikt katram skolēnam 
vienu īpašības vārdu. Pēc tam no tiem tika izdomāta vēstule. 
Anastasija Jeršova (5.b) 
1) Ziemassvētku eglīte man ļoti patika, bija jautri, smieklīgi 
Ziemassvētku vecīši un jautras spēles. 
2) Man visvairāk patika Salavecis, jo viņš runāja krieviski un par 
viņu bija interesants video. 
3) Spēles bija interesantas, kaut arī ne visi varēja piedalīties. 
Arīna Jode (7.b) 
1) Pasākums man patika, jo tas bija ļoti interesants un smieklīgs. 
2) Man visvairāk patika Salavecis, jo viņam bija ļoti aktīva 
atbalsta grupa. 
3) Visvairāk patika spēle, kurā man vajadzēja sakārtot dziesmu. 

10.a klases skolnieces  Evita Kalniete un Ksenija Naumova 
 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemassv%C4%93tki
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemassv%C4%93tki
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Jau daudzu gadu garumā, gaidot Jaunā gada brīnumus,  par skolas 
tradīciju ir kļuvusi lugas  iestudēšana.19. decembrī  8.- 12. klašu skolēni 
varēja novērtēt  12.a klases un  krievu valodas un literatūras 
skolotājas Ludmilas Movčanes iestudēto Valentīna Krasnogorova 
lugas   “Vislaimīgākā nakts”pirmizrādi.   
Pirms lugas sākuma  Jaungada noskaņas palīdzēja radīt īss video 
sižets. Par to pateicamies Ērikam Mašinskim. 
Jaungada komēdija, detektīvs, drāma un melodrāma – šādu kombināciju 
izjuta lugas skatītāji, organizatori un aktieri. Raksta turpinājumā neliels 
ieskats lugas sižetā, lai vēl uz brīdi atgrieztos lugas “Vislaimīgākā  
nakts”notikumos. 
Viltus Salavecis (Deniss Golubevs) un Sniegbaltīte (Diana Ivanova) Jaungada naktī ierodas daudzdzīvokļu 
mājā, lai apzagtu kādu dzīvokli. Aiz kādām durvīm dzirdami jautri smiekli, dziesmas un dejas… 13. dzīvoklī – 
raudoša jauna sieviete Tamāra (Karina Lukjanova). Šajā naktī viņa pārdzīvo gan par to, ka zaudējusi mīļoto 
vīrieti, gan par nozagtajām mantām, taču Tamāras  dzīvē ienāk labais Salavecis (Andris Tutins). Varoņi saprot, 
ka vairs nevēlas šķirties. Detektīvs un melodrāma, kas apvienoti ar sociālo drāmu, jo kaimiņu dzīvoklī, karnevāla 
tērpos tērpušies jaunieši, (Cēzars – Marks Farbers, Žanna D’Arka – Marija Klencare, Ieva – Luīze Krasovska, 
Merlina Monro – Anastasija Tomiņa, Kleopatra – Karina Saričeva, Napoleons – Daniils Gaveiko, Dons Žuans 
– Ņikita Tihomirovs) izdzīvo savas neparastās attiecības. Finālā trešais Salavecis ,policists, (Oļegs Harčenko) 
palīdz atrisināt visus lugas konfliktus: viltus Salaveci un Sniegbaltīti gaida sods, Tamāra un Andrejs atrod savu 
mīlestību, kaimiņu dzīvokļa iemītnieki atrisina savus strīdus. 
Pēc balsojuma skatītāju balvu saņēma Deniss Golubevs, bet katrs no aktieriem ieguva skatītāju atzinumu- 
aplausus. 
Paldies katram divpadsmitās klases skolēnam par to, ka piekrita  ilgajiem mēģinājumiem gan pēc stundām, gan 
arī svētdienās! Paldies, ka ne tikai pārvarējāt uztraukumu, kad tika aizmirsti  savas lomas vārdi, bet arī apzinājāties 
to, kādēļ uzstājaties publikas priekšā! Paldies, ka kopā radījāt pirmizrādi – pārdzīvojumu, prieka, pārsteigumu un 
brīnumu pilnu VISLAIMĪGĀKO NAKTI!                                                                                        Ludmila Movčane 

Aktieru atklāsmes: 
Andris Tutuns : Manuprāt, izrāde izdevās. Man ir liels gods, ka kļuvu par tās dalībnieku. Skatīties izrādi – tā ir viena 
lieta, bet izjust  teātra atmosfēru varēja tikai tie cilvēki, kas spēlēja tajā kādu lomu vai piedalījās tās organizēšanā. Gribu 
izteikt lielu pateicību L. Movčanei par milzīgo pacietību mēģinājumos, kā arī visiem tiem, kuri palīdzēja pasākuma 
organizēšanā.  
Luīze Krasovska : Pirmizrāde man ļoti patika. Visi varoņi bija savai lomai atbilstoši apģērbušies, labi zināja  tekstu. Man 
kā aktrisei tāda pieredze bija svarīga, lai  nākotnē nebaidītos uzstāties publikas priekšā un lai  būtu pārliecināta par 
savām spējām. 
Daniils Gaveiko : Izrāde bija ļoti jauka. Es domāju, ka visiem skatītājiem patika mūsu uzstāšanās.Izrāde izdevās, kaut 
arī mēģinājumos nebija viegli. Mums šī bija lieliska pieredze. Paldies Ludmilai Movčanei! 
Ņikita Tihomirovs : Šogad es biju Dons Žuans. Domāju, ka šī loma man piestāvēja. Es ieguvu jaunu pieredzi, jo līdz 
šim es nekad nebiju piedalījies teātra izrādē. Man patika attiecības starp klasesbiedriem – neviens nesmējās par kļūdām. 
Liels paldies L. Movčanei par emocijām un pieredzi! 
Diana Ivanova : Pirmizrāde izdevās . Esmu priecīga, ka arī es tur piedalījos. Liels 
paldies mūsu režisorei Ludmilai Movčanei un klasesbiedriem par atbalstu! 
Karina Saričeva : Šogad mums bija iespēja spēlēt uz jaunās skolas skatuves. 
Manuprāt,  viss izdevās, jo skatītājiem bija interesanti redzēt mūs no citas puses. 
Visi dalībnieki un režisore ieguldīja daudz darba.  
Oļegs Harčenko : Paldies, Ludmila Aleksandrovna, ka varēju kļūt par aktieri kaut 
vai uz īsu laiku! Bija ļoti interesanta un neparasta atmosfēra. Man šķiet, ka es labi 
atveidoju savu lomu. 
Anastasija Tomiņa : Pirmo reizi man bija iespēja sevi parādīt citur, ārpus 
stundām. Nevaru teikt, ka biju pilnīgi pārliecināta par sevi, bet savu lomu atveidoju 
pārliecinoši.  
Marija Klencare : Spēlējot izrādē, mums bija iespēja iejusties citu cilvēku lomā. 
Tā man bija pirmā reize, tāpēc nebija tik viegli, bet tomēr mēs kopā centāmies 
veidot labvēlīgu atmosfēru, lai katrs mēģinājums būtu pozitīvs. Gribu pateikt 
paldies klasesbiedriem un izrādes režisorei Ludmilai Movčanei.  
Karina Lukjanova : 19. decembrī mūsu skolā notika izrāde, kurā es piedalījos kā 
īsta aktrise. Šī bija lieliska iespēja iejusties kādā lomā. Teikšu godīgi, ka bija 
diezgan grūti, bet es domāju, ka mums sanāca lieliski. Par to gribu pateikt paldies 
gan saviem klasesbiedriem, gan krievu valodas skolotājai,jo bez viņas palīdzības 
mums nekas nesanāktu. Es noteikti gribētu vēl pamēģināt piedalīties šāda veida 
pasākumos, jo uzskatu, ka tas bija tā vērts.  
Aktieru klasesbiedri: 
Artjoms Sprukulis : Bija ļoti jauki! Patika visi aktieri.  Katrs ļoti labi atveidoja savu 
lomu. Aktieru sastāvs bija lielisks! 
Sabina Eideļšteina : Luga man ļoti patika, jo visi mani klasesbiedri ļoti centās. 
Varēja pasmieties, varēja padomāt par dzīvi, attiecībām. Viss bija lieliski! 
Iļja Stogovs : Nevarēju piedalīties izrādē un nebiju arī pirmizrādē, bet aktīvi 
piedalījos mēģinājumos, biju padomdevējs, palīdzēju sagādāt  kostīmus. Domāju, 
ka varētu būt labākais aktieris uz skatuves, bet svarīgu apstākļu dēļ nevarēju 
uzstāties.                                                                                
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LATVIJAS DABAS MUZEJA INTERESANTĀS NODARBĪBAS 
Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Jēkabpils 2.vidusskolas 5.a un 5.b klases skolēni apmeklēja Latvijas 
Dabas muzeju Rīgā, kur bija iespēja iepazīt Latvijas dabas daudzveidību, vēsturi, un gūt izpratni par dabā 
notiekošajiem procesiem, par zemes izcelšanos un par pirmajām dzīvajām būtnēm uz tās.  
5.a klases skolēni nodarbībā “Skelets un kauli” uzzināja par vienu no 
nozīmīgākajām cilvēka organisma sistēmām – skeletu – un kā par to 
labāk rūpēties. Nodarbības praktiskajā daļā darbojās ar dažādiem 
eksponātiem un mulāžām, kā arī nostiprināja iegūtās zināšanas, 
aizpildot darba lapas. 
5.b klases skolēni nodarbībā “Daudzveidīgā pasaules daba” uzzināja, 
kā kustas planēta Zeme; kāpēc dažās zemeslodes vietās ir ļoti karsts, 
bet citur savukārt – ļoti auksts; kādi augi un dzīvnieki ir dažādās 
zemeslodes vietās. Veicot praktiskus uzdevumus uz ekspozīcijas 
grīdas, kas ir veidota kā pasaules karte, nodarbībā tiek izskaidrotas 
šķietami sarežģītas tēmas. 
Pēc nodarbības bija iespēja izstaigāt muzeju un apskatīt daudzveidīgas 
ekspozīcijas – par dzīvību jūrā, par pasaules dzīvniekiem, par augiem 
un sēnēm, par cilvēka evolūciju, par Zemi, Sauli un mums, par 
ģeoloģiju un iežiem un tādām lietām, kuras daudzi skolēni pirmo reizi 
redzēja. Bērni ar prieku staigāja pa muzeju un pētīja vēl un vēl. 
Vispirms apmeklējām zivju ekspozīciju. Ļoti skaista un izzinoša. Tad 
sekoja dabas ekspozīcija, kur zālē bija skapji ar dažādām atveramām 
durtiņām, kur skolēns var atvērt un apskatīt, kas aug un dzīvo kāpās, 
mežā, purvā. Bērni ļoti cītīgi visu pētīja. Tālāk gājām pie kukaiņiem, 
kur varēja apskatīt miljons dažādu tauriņu un citu kukainīšu; varēja 
darboties ar gaismiņām un salikt kukaiņu varavīksni. Nākamā 
ekspozīcijas daļa bija veltīta dzīvniekiem un putniem. Ilgu laiku 
pavadījām pētot ģeogrāfiskās kartes, tur varēja sameklēt dzīvnieciņus, 
nospiest pogu, un tad uz kartes attiecīgais dzīvnieciņš izgaismojās, 
parādot, kur tas dzīvo. Putnu sadaļā varēja salikt puzli, kas māca, 
kādas ir un kā veidojas putna spalvas. Visbeidzot, apmeklējām 
zemestrīču un dinozauru daļu - iespaidīgi un interesanti. Ļoti 
interesanti un izglītojoši bija tas, ka bērniem tika piedāvātas dažādas 
spēles un atrakcijas, kas rosināja domāt par dabu un pētīt dzīvniekus, 
putnus un augus. 
Pēc muzeja apmeklējuma skolēni dalījās iespaidos: 
❖ Marks Minalto (5.a): „Muzejs ir ļoti interesants un aizraujošs. Es daudz uzzināju par dzīvniekiem un dažādām 

fosilijām. Skaists interjers un ēka. Visiem iesaku to apmeklēt!” 
❖ Nikola Kuļikova (5.a): „Mēs ar paralēlklasi braucām uz Rīgu, uz Dabas muzeju. Vispirms mūs aizveda uz kabinetu, 

kur gandrīz viss bija saistīts ar cilvēku. Mums stāstīja par cilvēka skeletu. Es uzzināju jaunu informāciju par cilvēku. 
Kad mēs izgājām no kabineta, mums bija atļauts apskatīt muzeju. Tajā bija daudz interesantu eksponātu. Man patika 
Latvijas Dabas muzejā.” 

❖ Valērija Bogatirjova (5.a): „Man ļoti patika šī diena. Muzejā mums stāstīja par cilvēka skeletu. Tad mēs gājām un 
apskatījām dažādus dzīvniekus, zivis un kukaiņus. Tie izskatījās īsti! Pēc tam mēs devāmies uz “Lido”. Tur viss jau 
bija noformēts Jaunajam gadam, svētku noskaņojums mani pārņēma mirklī, kad ieradāmies.” 

❖ Artjoms Valainis (5.a): „Man muzejā visvairāk patika aplūkot eksponātus, īpaši – zvērus. Es redzēju daudz jaunu 
dzīvnieku, kā tie izskatās dzīvē. Bet visvairāk man patika, ka muzejā ieguvu pozitīvas emocijas.” 

❖ Julianna Lapteva (5.a): „Man patika nodarbība muzejā, kur mums stāstīja par cilvēka skeletu. Tur bija arī dzīvnieku 
skeleti. Muzejā man vēl patika skaisti, spīdīgi akmeņi, kurus reti var atrast dabā. Man ļoti patika, es ar prieku 
apmeklētu šo muzeju vēlreiz.” 

❖ Karina Kovaļova (5.a): “Mēs bijām Latvijas Dabas muzejā. Mums bija nodarbība, kurā mēs runājām par cilvēka 
skeletu un kauliem, es uzzināju daudz ko jaunu un interesantu. Muzejā bija kauli, galvaskausi. Tad mēs devāmies 
tur, kur bija jūras dzīvnieki, gliemežvāki, jūras zvaigznes. Diena bija ļoti interesanta un aizraujoša. Man ļoti patika!” 

❖ Martins Mašinskis (5.a): „Dabas muzeja gide nodarbībā mums stāstīja par cilvēka skeletu. Tas bija diezgan 
aizraujoši. Muzejā bija ekspozīcija, kur bija ļoti skaisti kristāli. Es tur stāvēju ļoti ilgi, skatoties uz šiem skaistajiem 
kristāliem. Tādu skaistumu es redzēju pirmo reizi. Mēs vēl redzējām, kā veidojas elektrība. Muzejs bija brīnišķīgs!” 

❖ Jaroslavs Jeršovs (5.b): „Man ļoti patika Latvijas Dabas muzejā. Es uzzināju daudz jauna par dzīvniekiem, kur viņi 
dzīvo un ar ko barojas. Visiem iesaku apmeklēt šo muzeju.” 

❖ Diāna Kalverša (5b): „Man patika muzejā. Man patika, kā stāstīja gide. Mēs redzējām daudzus dzīvniekus. Man 
patika pavadītais laiks kopā ar klasi.” 

❖ Julianna Borisika (5.b): „Man patika muzejs, sākumā gide mums stāstīja par Zemi, pēc tam mēs pildījām uzdevumus 
par kontinentiem un par dzīvniekiem. Kad tas beidzās, mēs devāmies pastaigāties pa muzeju, tur arī bija izbāzeņi, 
karte ar dzīvnieku izplatību un paneli ar pogām. Kopumā muzejs ir interesants, es visiem iesaku to apmeklēt!” 

❖ Jeļena Zeņina (5.b): „Mēs kopā ar klasesbiedriem braucām uz Dabas muzeju. Muzejā bija daudz dzīvnieku un zivju 
eksponātu. Likās, ka viņi ir īsti un var atdzīvoties. Ekskursija bija ļoti interesanta un jautra. Gribētu biežāk šādus 
braucienus.” 

5.a un 5.b klases audzinātājas Jeļena Graudiņa un Marina Ļitvinova 
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SVĒTKU NOSKAŅU KONCERTĀ 
Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 22.decembrī 2.a un speciālās izglītības klases skolēni 
apmeklēja svētku noskaņu koncertu, kurā muzikālajam stāstam par "Ezīti miglā" bija radīts 
turpinājums – „Ezītis sniegā”. 
Abi draugi - Ezītis ar Lācēnu - tik ilgi skaitīja zvaigznes un dzēra tēju, kamēr sāka snigt pirmās sniega pārslas... 
Vai tiešām jau klāt ziema? Draugi tik ļoti vēlējās sagaidīt Ziemassvētkus, ka bija gatavi iztikt bez lielā ziemas 
miega. Teiksmainos piedzīvojumos viņi satika Sniega māti, vāverīti un vilku, arī medniekus, bet miedziņam 
bija savi plāni... Vai viss piedzīvotais notika tikai sapnī? 
Koncerts izskanēja Ziemassvētku noskaņās, mūziķi spēlēja populārus fragmentus no Mocarta, Bēthovena, 
Šūberta un citu komponistu daiļrades. 
Skolēnu atsauksmes par koncertu:  
Marks: „Man patika, kā dziedāja. Ļoti skaistas balsis.” 
Ņika: „Man patīk klaviermūzika, tāpēc koncerts ļoti patika.” 
Daniels: „Man patīk dejot. Bija skaistas dejas.” 
Katrīna: „Es pirmo reizi klausījos tādu mūziku. Man 
patika.” 
Jegors: „Ezītis un Lācītis bija tik mīļi!” 
Marija: „Stāsts bija interesants. Es piedalīšos skatuves 
runas konkursā, lai gan es vēl neprotu tā lasīt. Bet es 
centīšos!” 

Paldies par jauko koncertu pirmssvētku laikā! 
2.a klases audzinātāja Tatjana Karnauhova  

 

SALDUMU RAŽOTNI IEPAZĪSTOT 
 Piektdien, 22. novembrī, 2.a un 2.b klases skolēni no Jēkabpils 2. vidusskolas kopā ar klases 
audzinātājām devās uz „Skrīveru saldumu” ražotni. Sākumā skolēniem  izstāstīja par 
uzņēmumu un par ražotnes vēsturi. Bērniem parādīja filmu par konfekšu ražošanu. 

Skolēni uzzināja, ka SIA „Skrīveru saldumi” ir ģimenes uzņēmums, kurš 
darbojas vairākās paaudzēs. Uzņēmumam ir savs logotips, uzzināja 
zīmola logotipa simbolisko nozīmi – tas simbolizē „Skrīveru saldumu” 
uzņēmēju ģimenes paaudzi. Pašā sākumā uzņēmums atradās pienotavā, 
bet tagad tas ir liels uzņēmums, kur strādā cilvēki no Skrīveru novada. 
Skolēni saprata, ka konfekšu ražošanā tiek iesaistīti dažādu profesiju 
ļaudis. Darbs ir diezgan grūts un atbildīgs. Tā bija neliela lekcija. 
Skolēni cītīgi sekoja filmiņas sižetam, lai varētu piedalīties viktorīnā un 
par pareizām atbildēm saņēma saldu pārsteigumu.  
Pēc tam visiem bērniem bija iespēja degustēt „Skrīveru saldumu” 
ražotos gardumus -“Gotiņas” šokolādē, šokolādi un īrisus. Tie bija ļoti 
garšīgi!  
Pēc informatīvās daļas skolēniem bija piedāvāta iespēja pašiem izveidot 
savas konfektes. Bērniem tika iedots pa gabalam marcipāna un īrisa 
masas un silikona formiņas. „Jaunie meistari” varēja salikt marcipāna 
un īrisa masu visdažādākajās silikona formiņās. Bērni ar aizrautību 
veidoja savas konfektes, kādas nu kuram tīk! Tas nemaz neveicās tik 
viegli, kā likās. Pašu radītās konfektes  viņi ielika kastītēs, lai aiznestu 
mājās un palepotos ģimenē. 
Prieks par to, ka mūsu Latvijā un tik tuvu no mūsu pilsētas (tikai 67 km) 
ir tik pazīstams uzņēmums, kuru iepazīt palīdzēja projekts ”Latvijas 
skolas soma”. Paldies programmai "Latvijas skolas soma", kas palīdz 
skolotājiem un skolēniem uzzināt vairāk, apskatīt vairāk un pašiem 
aktīvi iesaistīties dažādās nodarbībās. 
Šādas bija skolēnu atsauksmes par piedzīvoto Skrīveros: 
„Man bija ļoti interesanti, un, manuprāt, patika arī pārējiem 
klasesbiedriem.” 
„Varējām arī degustēt meistaru radītos gardumus! Ļoti garšīgi!” 
„Man patika savām rokām veidot dāvanu sev un saviem mīļajiem - 
garšīgas konfektes. Tas nebija ļoti viegli, bet interesanti gan.” 
„Man patika veidot savas konfektes. Man sanāca ļoti skaists ananass un 
lācis. Es to uzdāvināju savai mammai!” 
„Agrāk man negaršoja marcipāns, bet marcipāns no „ Skrīveru 
saldumiem” man iegaršojās.  Un es konfektes veidoju pats. Man 
iepatikās!” 

Informāciju apkopoja 2.a un 2.b klases audzinātājas Tatjana Karnauhova un Jeļena Džeikuna 
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AIZRAUJOŠĀ ĪSFILMU VEIDOŠANA 
Šī gada 29.novembrī pie 4.klašu skolēniem ieradās filmu studijas „Nofilmē savu filmu” pārstāve Marta 
Bite, lai iemācītu skolēniem filmēt īsfilmu, izmantojot vienkāršas lietas. 
Katra klase izvēlējās sev interesējošas filmas tēmas. Filmu veidošanas process bija saistošs un pamācošs. 
Visaizraujošākais, pēc skolēnu atsauksmēm, bija skatīties, kas no tā visa sanāca. 
Lūk, 4.klašu skolēnu iespaidi par šo procesu: 
,,Filmas veidošanas nodarbība radīja pozitīvas emocijas, iepazinām ne tikai filmas tapšanas procesu, bet arī 
atklājām klasesbiedru apslēptos talantus. Bija interesanti redzēt, kā viņi izpaudās savā lomā, kā viņi 
improvizēja, kā uzņēmās „režisora” lomu un kā katrs varēja paust savas idejas." 
,,Iepriekš zinājām, ka filmēšanā tiek izmantots zaļš fons, taču nezinājām, kādēļ tieši zaļš. Tagad zinām, ka 
kamera spēj ātri vien atpazīt zaļo krāsu, ļaujot to izgriezt un ievietot jebkādu citu fonu. Likās, ka ir obligāti 
nepieciešama profesionāla kamera, taču mūs filmēja ar kvalitatīvu Apple produkcijas planšetdatoru.” 
Apvienojot mūsdienu tehnoloģijas, fantāziju un stāsta veidošanas brīnumu, skolēniem tika atklāta neliela daļa 
no kino pasaules. Filmu veidošana tika parādīta kā aizraujošs un izklaidējošs process. Un, protams, katra klase 
saņēma savas nofilmētas filmas. 

4.klašu skolēni un klases audzinātājas Jeļena Blumentāle un Žanna Molčanova 

6.C KLASES SKOLĒNI IEPAZĪST MADONAS PILSĒTU UN NOVADU 
26.novembrī Jēkabpils 2.vidusskolas 6.c klases skolēni devās labāk iepazīt Latviju un apmeklēja 
vairākus objektus.  
Pirmais apstāšanās punkts - Aiviekstes HES - lielākā elektrostacija 
Latvijā līdz 1939.gadam, kad uzcēla Ķeguma HES. Skolēni uzzināja 
Aiviekstes HES vēsturi un aplūkoja konstrukcijas.  
Nākamā pieturvieta - Kalsnavas arborētums. Skolēni pārliecinājās, 
ka šajā visaukstākajā vietā Latvijā audzē dažādus skaistus un 
interesantus kokus un krūmus, te notiek to aukstumizturības 
pārbaude mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Visu arborētuma ainavu 
varēja apskatīt no 25 metru augsta skatu torņa. 

Pēc šīs pastaigas mūs sagaidīja 
Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejā, kur skolēni 
piedalījās nodarbībā „Jaunais 
arheologs”, iegūstot iespēju ne tikai 
apskatīt muzeja eksponātus, bet arī 
darboties ar tiem, pētīt un prezentēt. 
Vēlāk savas pētīšanas prasmes 
skolēni varēja izmantot, apskatot 
Cesvaines pili un tās apkārti. 
Visvairāk skolēniem patika 
darboties „Karameļu darbnīcā” 
Madonā, kur viņi paši veidoja 
dažādu formu karameles un 
iesaiņoja tās. 
Šī diena skolēniem bija interesanta 
un izglītojoša, bet praktiskā 
darbošanās - daudzveidīga.  

Paldies programmai „Latvijas skolas soma” par iespēju labāk iepazīt Latviju! 
6.c klases audzinātāja Marina Voitenko 
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02.12.2019. Jēkabpils 2.vidusskolā, projekta 
“Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros, 12. 
klašu dienas nodaļas un 10.-12. klašu vakara 
nodaļas skolēniem notika karjeras attīstības 
atbalsta pasākums „Es - līderis”. Pasākuma mērķis 
bija radīt izpratni par to, kas ir līderība, kāds ir skolēnu 
pozitīvais potenciāls, resursi un to izmantošanas 
iespējas. Pasākuma laikā skolēni mācījās novērtēt 
sadarbības nozīmi, tika veicināta skolēnu radošuma 
prasme un prasme sadarboties. Vēl skolēni tika 
motivēti individuāli pieņemt lēmumu rīkoties, veica 
pašnovērtējumu un attīstīja karjeras vadības prasmi 
lēmumu pieņemšanā.  
Diskusijas laikā dalībnieki dalījās savos uzskatos par 
to, kādēļ cilvēki vispār strādā, t.i. „iet uz darbu”. 
Pārrunāja, kas, viņuprāt, ir līderis, un kāda ir katra 
personīgā attieksme pret šādu cilvēka apzīmējumu. 
Dalībnieki ieguva informāciju par ienākumu gūšanas 
veidiem, par to, ko nozīmē plānot karjeru mūsdienās, 
pieprasītām profesijām šodien un tuvākajos 10 gados. 
Veicot praktiskos uzdevumus dalībnieki apzināja 
savus talantus, izvēloties nākotnes nodarbošanos. 
Uzzināja līdzcilvēku viedokli par sevi, uzzināja kāds ir 
pirmais solis, ar kuru sākt virzību kārotā mērķa 
īstenošanai. Izveidoja un prezentēja līdera prasmju, 
spēju un rakstura īpašību sarakstu. 
Skolēnu atziņas: 
„Vadīja pozitīvi cilvēki, ļoti jauka atmosfēra,”  
„Labs skatījums nākotnē par mērķiem,”  
„Laba viela pārdomām,”  
„Saprotu, ka jābūt atvērtākai un jāuzticas arī saviem 
partneriem, lai sasniegtu mērķus,”  
„Bija interesanti un noderīgi.” 

Rakstu sagatavoja PKK Natālija Zarkeviča 

Valērija Naumova un Elizabete Pavlova 

Svētku gaidīšanas prieks ar 
kopīgu darbošanos – tā ir lieliska 
iespēja izbaudīt Ziemassvētku 
sajūtu. Ziemassvētku radošajās 
darbnīcās varēja izveidot 
Adventes vainagus, dāvaniņas un 
eglīšu rotājumus.  

Izjutām lielu atbildību, kad devāmies pie skolēniem, lai 
iemācītu kaut ko jaunu. Mums tiešām ļoti iepatikās 
strādāt ar bērniem, palīdzēt viņiem kaut ko izveidot. Visi 
bērni bija ļoti aktīvi, gribēja sarunāties un uzdeva mums 
daudz jautājumu.  
Strādājot kopā ar skolēniem, radās vēlme turpināt 
darbu ar bērniem. Visi skolēni ir jauki un jautri, bet 
katram ir vajadzīga īpaša pieeja.   
Šādas nodarbības ir lieliska iespēja dažādot skolas 
ikdienu. Vidusskolēni izrāda interesi par šādām 
nodarbībām, jo viņi var izmēģināt sevi skolotāju lomā 
un, iespējams, izvēlēties sev nākotnes profesiju. 
Bērniem, kuriem šādas nodarbības notiek, tas nāk par 
labu, jo viņiem tā ir kā izklaide, viņi var daudz 
iemācīties no vidusskolēniem.  

Diāna Filipova, Elizabete Pavlova. 

Avīzes redakcija: V.Naumova - galvenā redaktore, E.Pavlova - redaktores vietniece. 

Avīzes korespondenti: E.Kalniete, K.Naumova, D.Grugule, D.Fiļipova, D.Līcis, A.Tarasova.  

Avīzes konsultante – L.Movčane, avīzes korektore – E.Lasmane, tehniskā redaktore - M.Ļitvinova. 

ES – LĪDERIS 
KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI       

1. Vai Jums patīk tāds cilvēks, kāds esat 
Jūs? Kāpēc?  
2. Kādas īpašības Jūs meklējat citos?  
3. Kāda ir Jūsu dzīves devīze?  
4. Ko Jūs visvairāk sagaidāt no turpmākās 
dzīves?  
5. Kas ir Jūsu elks?  Kāpēc?  
6. Ko Jūs vēlaties darīt atkal un atkal? 

Anastasija Tomiņa 
1. Protams. Es esmu nonākusi dažādās situācijās, 
tāpēc varu teikt, ka esmu stiprāka un pārliecinātāka 
nekā iepriekš.  
2. Trīs galvenās īpašības ir apņēmība, uzticēšanās 
un, pats galvenais, lai cilvēks parādītu sevi tādu, 
kāds viņš ir.  
3. Nekas nav neiespējams.  
4. Neesmu izlēmusi, ko es darīšu, 
bet varu teikt, ka šī izvēle prasīs 
daudz laika. 
5. Radinieki, viņi var dot padomus, 
ieteikt, jo viņi vēlas, lai mēs būtu 
labāki par viņiem.  
6. Esmu gatava mācīties no kļūdām, 
jo tādā veidā mēs kļūstam gudrāki un stiprāki.  
 Ilja Stogovs  

1. Jā, jo esmu pievilcīgs, 
pašpārliecināts vīrietis.  
2. Lai būtu saprātīgs, interesants, 
jautrs un jauks cilvēks.  
3.  Не жизнь меня ломает, а я её.  
4. Skaistu, produktīvu, interesantu, 
piepildītu ar pārdzīvojumiem un 
jautrību. 

5. Mani elki ir mani vecāki, kuros es redzu ģimenes 
mīlestību.  
6. Spēlēt basketbolu, ceļot, izklaidēties un atpūsties.      
Diana Ivanova 
1. Jā, man patīk, ja tā nebūtu, es noteikti kaut ko 
mainītu sevī.  
2. Citos cilvēkos es cienu un meklēju godīgumu, 
cieņu pret citiem un nav mazsvarīga arī laba humora 
izjūta.  
3. Горы по колено, если держишь 
шаг.  
4. Daudz spilgtu momentu.   
5. Ir daži cilvēki, kuri mani iedvesmo, 
bet nav konkrēta elka.  
6. Es gribētu gulēt – atkal un atkal. 

   Artjoms Sprukulis 

1. Jā, patīk, jo, ja man nepatiktu 
kāds es esmu, es tāds nebūtu.  
2. Godīgums, atklātība, 
līdzsvarotība, laba humora izjūta.  
3. Dzīvot, neatskatoties pagātnē.  
4. Īstenībā neko. Kā būs, tā būs.  
5. Man nav elku. Neredzu no tādiem 
jēgu.  

6. Uzzināt kaut ko jaunu, un tas nav saistīts ar skolu. 

ZIEMASSVĒTKU RADOŠĀS DARBNĪCAS 


