Logs

Salaspils 1. vidusskolas avīze
Nr. 132, Decembris 2022

Ikmēneša izdevums

IR AR KO LEPOTIES!
Dažreiz ir ļoti vērtīgi apjautāties savas audzināmās klases
skolēniem, kādas viņiem ir intereses ārpus skolas, kādus pulciņus
apmeklē, vai viņiem ir sasniegumi arī citās jomās. Biju patīkami
pārsteigta, kad uzzināju par savu skolēnu sasniegumiem, par kuriem viņi nemaz nesteidzas stāstīt... kautrējas...
4.b klasē mācās 10 meitenes un 15 puiši. Visi ir ļoti aktīvi un
mērķtiecīgi!
Tomam Bartušauskim šis gads ir bijis diezgan veiksmīgs.
Toms apmeklē dambretes nodarbības (Dambretes attīstības biedrība. Treneris: Raimonds Vipulis). Jūnijā piedalījās Latvijas čempionātā klasiskajā 100 lauciņu dambretē un izcīnija godalgoto
3.vietu U10 vecuma grupā zēniem, nopelnot iespēju piedalīties
Pasaules čempionātā klasiskajā 100 lauciņu dambretē Antālijā,
Turcijā, kur tika pirmajā desmitniekā un no 19 iespējamājām
ieguva 7. vietu U10 vecuma grupā zēniem. Atbraucot no Pasaules
čempionata, uzreiz nakamajās brīvdienās piedalījās Latvijas kadetu komandu čempionātā "Brīnumdambrete" 64 lauciņu dambretē (komandā piedalījās arī klases biedrs Dāvids Keišs). Izcīnīja godalgoto 1.vietu, kā arī 1.vietu U10 un U13 vecuma grupās.

Adrians Zemdega spēlē
basketbolu Salaspils
Sporta Skolā. Šoruden
viņš ar savu komandu
(Aleksandru Fundorko
4.f, Rolandu Sausiņu 4.c
un Kārli Markavu 4.c)
Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolā ir
izcīnījis 2.vietu basketbola sacensībās. Šī ir
Adriana pirmā medaļa,
un tas, neapšaubami, ir
tikai sākums!

Meitenes arī priecē ar savu aktīvo
dalību sporta dzīvē. Emīlija Priedeslaipa un Keita Sīle-Seile spēlē
handbolu. Decembrī minihandbola turnīrā, kurā kopumā piedalījās vairāk nekā 50 komandas no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas,
no Salaspils Sporta Skolas kopumā startēja 6 komandas meiteņu
un zēnu grupās. Bērni ne tikai
piedalījās minihandbola stafetēs,
bet parādīja savu veiklību, par ko
arī tika apbalvoti!
Ralfam Atim Terehovam ir mākslinieka talants. Bērnu zīmējumu konkursā “Eiropas Savienības ieguldījums Tavā drošībā!”
vecuma kategorijā - 1.-4. klase Ralfs Atis ieguva 2.vietu! Darba
nosaukums ”Par drošiem lidojumiem”. Bērni tika aicināti vizuāli
attēlot, ko viņiem nozīmē vārds “drošība”, cik droši viņi jūtas apkārtējā vidē, ko domā par drošību savā valstī, Eiropā un pasaulē.
Balvas labāko darbu autoriem pasniedza Iekšlietu ministrijas
valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
Iekšlietu ministrija
teica lielu paldies
bērniem, to vecākiem un skolotājiem
par interesi un tik
daudziem iesūtītajiem skaistajiem
darbiem.
Arī tulkot.lv
konkursā viņš
ir sasniedzis
teicamu rezultātu, un šogad
Tulkot.lv Ziemassvētku kartītes rotās Ralfa
Ata Terehova
(10 gadi, publicēja Anita Terehova) zīmējums. Lepojamies!
Skolotāja Irina Čiveļova

DECEMBRA ATZIŅA...

Ir nepieciešams daudz, lai iemācītos mazliet zināt.
/Č. Monteskjē/
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ZIEMASSVĒTKU RECEPTE!
Saldi, aromātiski un kraukšķīgi - tādi ir Ziemassvētku laika
cepumi. Dažādos avotos šī recepte norādīta kā austriešu tradicionālais kārums Ziemassvētkos.
Sastāvdaļas:
· 200 g sviesta
· 100 g mandeļu milti (ja cep bez tiem, tad palielina miltu
daudzumu)
· 200 g miltu (aptuveni)
· 80-100 g cukura
· 1 ola
· Paciņa vaniļas cukura
· Šķipsna sāls
· Gatavošana:
· Uz liela virtuves dēlīša uzber visas sausās sastāvdaļas un sakapā
tajās aukstu sviestu. Pievieno olu un samīca mīklu pikucī. Pikuci
liek ledusskapī aptuveni uz vienu stundu.
· Pēc tam mīklu izveltnē un veido cepumus tādā formā, kādā vien
vēlaties - var izmantot piparkūku formiņas.
· Cep 200 grādos aptuveni 8-10 minūtes.
Mammamuntetiem.lv recepte
Izmēģini arī Tu!
Mārtiņdienas rakstiņš atradies!

SVEICIENS NO SKOLOTĀJAS JANAS UN
6.B KLASES
Skolotāja Jana Gargurne un
viņas audzināmā klase novēl visiem, jaukus un mīlestības pilnus
svētkus, pavadīt tos ar mīļajiem.
Paši skolēni ziemas brīvlaiku pavadīs kopā ar ģimeni, slēpojot, atpūšoties vai braucot uz laukiem,
daži vēl nav izlēmuši, ko darīs
brīvajā laikā. Gatavojoties svētkiem savu klasi viņi jau izrotājuši
ar paštaisītām zvaigznēm, bumbiņām un lampiņām.
Runājot par 6.b klases nodarbēm šī gada laikā, viņiem ir daudz kas ko pieminēt. Viņi devušies
ekskursijā uz šokolādes muzeju "Laima", izcepuši kūku skolas
55. dzimšanas dienā, no papīra izveidojuši sarkanbaltas ozola lapas Latvijas dzimšanas dienā. Šīs lapas tālāk tika nodotas 1.klasēm, kuru audzēkņi uzrakstīja savus vēlējumus Latvijai. Par uzrakstīto vēlējumu tika doti viņu pašu gatavotie cepumi. Protams,
netika aizmirsts arī par klašu skolotājiem, kuri saņēma lielākos
cepumus.

AUG JAUNIE UZŅĒMĒJI
Arī šogad - pēc vairāku gadu pārtraukuma norisinājās
Mārtiņdienas gadatirgus, kurā Lauku ielas korpusā tirgojās 2. un
3. klašu skolēni. Devos aptaujāt skolēnus, lai noskaidrotu gan
pircēju, gan pārdevēju viedokli.
Tirgotājs - Mārcis
Mārcis tirgoja maršmelovus uz
kociņa, kas pārklāti ar šokolādi. Viņam patīk tirgoties, un
viņš grib nopelnīt 20 eiro. Mārcis tirgojas jau 2. gadu.
Tirgotāji - Armands un Reinis
Armands tirgo zīmuļu un salmiņu dekorus. Reinis tirgo kanēļmaizītes un vafeles. Abi viņi tirgojas jau 2. gadu un grib nopelnīt 10 eiro.
Tirgotājas - Līna un Anastasija
Līna tirgoja vafeles, bet Anastasija cepumus. Viņas grib nopelnīt pēc iespējas vairāk un tirgojas 2. gadu.
Tirgotāji - Artūrs un Nikolass
Artūrs tirgoja kēksiņus, bet Nikolass ģipša figūriņas. Artūrs tirgojas 1. gadu un vēlas nopelnīt
20 eiro. Nikolass tirgojas 2. gadu
un vēlas nopelnīt 70 eiro.
Apmeklētājs - Ričards 5. klase
Tirdziņā nopirka sulu, kēksiņus,
siera standziņas un maršmelovus. Kopā viss izmaksāja - 1,15
eiro. Viņam ļoti patika - kā viņš
saka 10/10.
Apmeklētājs - Dāvis
Nopirka 5 mazās haribo
paciņas par 5 centiem katru.
Viņam ļoti patika.
Mans secinājums par šo
tirdziņu ir tāds, ka šī ir ļoti laba aktivitāte, lai mazie varētu
attīstīt savas uzņēmējdarbības spējas un izpratni par
naudu un tirgošanos. Mazo
skolēnu sejās varēja redzēt
prieku un sajūsmu par šo
Ritvars Platpīrs 8.c
aktivitāti.
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Kaut arī skolotāja mūsu skolā māca pirmo gadu, viņai izveidojusies lieliska saikne ar skolēniem. Viņi ļoti novērtē audzinātājas humora izjūtu, spēju palīdzēt un, protams, viņas labo sirdi.
Skolotāja uzskata, ka lielākais sasniegums ir bērnu pozitīvitāte, mierīgums, cilvēcība, sapratne un mīļums. Gada
noslēgumā
viņi dosies
uz Ziemassvētku ballīti 6.klasēm.
Karlīna
Koršuna 9.c

2.E KLASES PAVEIKTAIS
2.e klasē Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir ļoti īpašs. Katru
skolas dienu Ziemassvētku rūķis iepriecina skolēnus ar mazām dāvaniņām, pārsteigumiem un īpašiem uzdevumiem,
ko ir paslēpis svētku zeķēs.
Interesanti konkursi patīk
visiem, tāpēc bijām priecīgi
piedalīties Ziemassvētku durvju dekorēšanas konkursā. Klasē
ir tradīcija, ka lasīšanas maratona laikā, kad kāds stāsta par izlasīto grāmatu, parasti fonā tiek
ieslēgta mierīga mūzika ar kamīna uguntiņu fonā. Iedvesmojoties no šīs tradīcijas arī radās ideja par durvju dekoru - "Ziemassvētku kamīns". Esam gandarīti par paveikto.
2.e klases audzinātaja Inese Musatova

pirku savu zirgu, tagad man vairāk nebija laika šiem cepumiem.
Ko iesaki tiem, kas baidās uzsākt savu uzņēmumu vai sadarbību
ar citiem uzņēmumiem?
Es noteikti novēlu nepadoties un nebaidīties, ja pirmajā reizē neizdodas vai kāds atsaka, mēs turpinām darīt. Pārsvarā uzņēmēji
paši tevi uzrunā, bet ir reizes, kad ir jāpastāv par sevi un jāizsūta
savs piedāvājums. Man ļoti patika viens liels brends, kuram es savu piedāvājumu aizsūtīju, kad man bija kādi 2000 sekotāji. Viņi
atteica, bet tad pēc kāda laiciņa, kad man bija 12 000 sekotāji, es
atkal aizsūtīju, un viņi piekrita sadarboties. Tāpēc galvenais ir nepadoties un arī pārāk neuzspiest savu ideju vai uzņēmumu, jāzina
robežas, un tev izdosies.
Ko tavi klasesbiedri un skolotāji saka par tavu aktīvo darbību?
Skolotāji ļoti atbalsta. Daži klases biedri pat par šo nezina, bet
daudzi arī seko Instagram un atbalsta, ik pa laikam prasa, kā iet.
Klasē nekādas lielas atsauksmes nav, jo es klasē to nereklamēju.
Ziemassvētku novēlējums
Noteikti novēlu visiem mieru un saticību. Nepadoties šajā grūtajā
un aukstajā laikā. Lai izdodas viss mācībās un skolas darbos, it
īpaši tiem, kuriem šogad ir eksāmeni. Mēs tomēr esam forši, mēs
visu varam!
Lai Ziemassvētki ir jauki un gaiši, noteikti pavadiet laiku ar
ģimeni!
Paldies par atbildēm. Tas ir tiešām iespaidīgi - izveidot savu
biznesu jau tik agrā vecumā un veidot reklāmas citiem uzņēmumiem.
Ritvars Platpīrs 8.c

INTERESANTĀS KLAŠU DURVIS
ELĪZA SLOKENBERGA - JAUNĀ
BIZNESMENE

Šajā rakstā Jūs uzzināsiet par meiteni, kas
agrā vecumā uzsāka savu uzņēmējdarbību, bet
tagad nodarbojas ar citu
uzņēmumu reklamēšanu. Viņas sirdslieta ir
zirgi. Viņai pieder 2 zirgi, un viņa ar tiem jāj un
veic dažādus trikus.
Kā nonāci pie idejas nodarboties ar zirgiem?
Ar zirgiem es esmu saistīta jau no bērnības. Man bija trīs gadi, kad
mani pirmo reizi aizveda pie zirgiem, tā tas viss sākās. Tā arī zirgi
no manas dzīves nav pazuduši un nepazudīs, jo es savu nākotnes
profesiju vēlos saistīt ar zirgiem. Ar zirgiem ir tā, ka ir viens maģiskais “klik”, un zirgi ir tavā sirdī un tur paliek.
Vai tavi vecāki tevi atbalsta visā šajā procesā?
Jā, vecāki mani ļoti atbalsta. Viņi seko līdzi tam, ko es daru. Es nodarbojos ar Instagram, un tur man nāk dažādi sponsoru piedāvājumi. Vecāki saka: „Cik superīgi. Jā, uztaisi reklāmu.” Vecāki ir tie,
kuri mani visvairāk atbalsta jebkurā jomā - šajā it īpaši, jo bez viņiem es nemaz nevarētu finansiāli atļauties zirgu. Viņi man vienmēr palīdz un atbalsta.
Kādus pakalpojumus tu piedāvā saviem sadarbības partneriem?
Es saviem sadarbības partneriem piedāvāju reklāmas. Man sadarbības partneri atsūta produktus un preces, un tad es tās reklamēju.
Vai bija viegli no idejas nokļūt līdz realitātei?
Ja runa ir par ideju, kad es gatavoju zirgu cepumus, tas bija apmēram pirms diviem vai trim gadiem, tad īstenībā tas neaizņēma ļoti
daudz laika. Protams, vecāki mani atbalstīja visā šajā procesā.
Piemēram, vienu nakti atnāca ļoti liels pasūtījums, kur bija jāizcep 200 cepumi vienā naktī un jaizsūta uz Lietuvu. Man tētis ļoti
palīdzēja. Ļoti ātri es nokļuvu no idejas līdz realitātei, jo tajā brīdī
zirgu cepumi bija ļoti pieprasīti un bija ļoti maz uzņēmumu, kas
šādu preci piedāvā. Es šo visu sāku covid laikā, jo tad bija daudz
brīva laiku un varēja piepelnīties. Vēlāk šo nodarbi beidzu, jo no-

Lai mūsu skolu padarītu
krāšņāku un svētkiem gatavāku, mums visiem bija uzdevums izrotāt savas klases
durvis.

Ejot pa gaiteņiem, var redzēt skaisti
izrotātās durvis - katrām ir sava īpatnība,
ar ko var atšķirties no citām. Par šo pasākumu mēs vaicājām 2.d. klases skolotājai Signei Ungurei:
Kāda bija Jūsu loma šajā pasākumā?
Turpinājums 4. lpp ->
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Turpinājums no 3. lpp ->
Ideja radās skolotājai Kristiānai Reinholdei! Mēs, 2. d atsaucāmies izaicinājumam.
Vai dekorēšana bērniem sagādā prieku?
Bērni dekorēja paši, protams, nesanāca tā,
kā mēs gribējām sākumā, bet ko darīt - izgājām no situācijas.
Vai nākotnē Jūs arī vēlētos līdzīgus pasākumus?
Noteikti nākotnē vajadzētu vēl šādus izaicinājumus. Ir ļoti interesanti skatīties,
kā arī citi ir realizējuši ideju!
Ulrika Feldmane,
Elizabete Krasnā 9.d

VAI TIEŠĀM JAU PIRMAIS SEMESTRIS
BEIDZAS?
Pirmais semestris jau
iet uz beigām. Ir bijuši
daudz jauni piedzīvojumi
un notikumi.
Septītajām klasēm bija
viens jauns piedzīvojums,
jo bija jāpāriet mācīties uz
Ceru ielas korpusu. Ierastais mainījās – skolotājas,
telpas, virtuve, skolasbiedri. Septītie atzīst, ka atzīmes ir bijušas viduvējas.
Dažos priekšmetos ļoti labas, dažos ne tik labas. Daži
vēlas labāk apgūt ģeogrāfiju, bet citi matemātiku. Šajā semestrī jau iegūti jauni draugi un
pieredze.
Astotajiem arī kas jauns – ķīmija un fizika. Skolēni secināja,
ka jaunie priekšmeti ir interesanti un grūti. Tomēr arī astotie atzīst, ka būs vajadzīga motivācija, lai pabeigtu gadu.
Šis pirmais semestris ir nozīmīgs devītajām klasēm. Devītās
klases skolēniem izvirzītos mērķus nācās mainīt, jo pirmais semestris ir bija savādāks nekā domāts. Devītās klases ir atvieglotas, ka pirmais semestris ir galā. Skolēni secina, ka šis ir bijis labs
semestris.
Ulrika Feldmane, Elizabete Krasnā 8.d

KUR MĀCĪTIES TĀLĀK?
Šādu jautājumu es uzdevu sev vēl 2022. gada februārī,
12. klases otrajā semestrī. Variantu ir daudz, iespējas ir dažādas,
tādēļ izvēlēties ir sarežģīti. Visus trīs vidusskolas
gadus prātā bija doma „tas taču vēl ir tik ilgi,
kaut kad drīz padomāšu” tomēr laiks paskrēja nemanot. Tā nu uzzināju par
„Riga Business School”,
pieteicos universitātes organizētajai programmai
„RBS Greenhouse” un sapratu, ka šī ir tā vieta, kur
vēlos būt.
„Riga Business
School” mācos BBA
programmā, kas latviski
atšifrējās kā bakalaurs
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biznesa administrācijā, un studiju process pilnībā norisinās angļu
valodā. Vairums pasniedzēju nemaz nav no Latvijas, tādēļ iespējams iegūt plašāku skatu uz visu pasauli, bet mācību procesā ikdienā ir tādi priekšmeti kā vadības grāmatvedība, mārketinga menedžments, prezentācijas prasmes un matemātika. Jāatzīst, ka
viens no iemesliem, kādēļ izvēlējos studēt biznesa vadību, bija
lielā neskaidrība par vēlmēm un mērķiem nākotnē. Tieši tā ir
priekšrocība šādai studiju programmai – iegūtā izglītība ļauj karjeru attīstīt dažādos virzienos, neierobežojot studentu kādos konkrētos rāmjos.
Galu galā uzskatu, ka ar savu izvēli esmu trāpījis mērķī. Studijās strādāju ar lielu interesi, jo esošie mācību priekšmeti ir tādi,
kas mani tiešām uzrunā un interesē. Lai arī vidusskolā sekmes bija labas, dažus priekšmetus apguvu pavisam nelabprāt. Uzskatu,
ka tieši no tādiem universitātē jāizvairās – šie ir tie dzīves gadi,
kad nav vairs vērts tērēt laiku mācīties ko tādu, kas nemaz neinteresē un objektīvi nešķiet vajadzīgs.
Sākumā pieminētā “Greenhouse” programma ir domāta jebkuram vidusskolēnam, jo tieši tajā uz trim nedēļām iespējams
iejusties biznesa studenta ādā un iegūt papildus informāciju par
to, ko nākotnē varētu vai nevarētu studēt – par programmu plašāk
var uzzināt greenhouse.rbs.lv. Pieteikšanās studijām RBS noslēdzas jau pavasarī, un sistēma atšķiras no tās, kas ir citās Latvijas
augstskolās, tomēr nav pamata baidīties.
Nenovērtējiet savus mācību panākumus un skolu par zemu!
Arī Salaspils 1. vidusskolas skolēni par budžeta vietām prestižās
Latvijas universitātēs var sacensties ar valsts ģimnāziju absolventiem. Neļaujiet stereotipiem un bailēm sevi ierobežot!
Artūrs Šāblis, 2022. gada absolvents
(12. b klase, audzinātāja Evita Pauriņa)

MĀCĀMIES AIZSARGĀT SAVU VALSTI!

Šogad mūsu skolas priekšmetu sarakstā parādījās vēl viens
priekšmets - Valsts aizsardzības mācība. To māca pagaidām tikai
10. klašu skolēniem. Nolēmām noskaidrot - kas tas ir, kā arī parunāt ar desmitklasniekiem par iespaidiem.
2018. gadā Saeimas deputāti nolēma ieviest skolās Valsts
aizsardzības mācību (VAM) kā obligātu mācību priekšmetu ar
2024. gadu. Dažās skolās VAM ieviesa jau no 2020.gada septembra. Vidusskolās VAM specializēto kursu apgūs 10. un
11.klases skolēni.
Valsts aizsardzības mācības mērķis ir pilsoniskās apziņas veidošana un patriotiskā audzināšana; valsts aizsardzības prasmju
attīstīšana; līderības un saliedētības attīstīšana; veselīga dzīvesveida popularizēšana un fizisko spēju uzturēšana. VAM kursa
programmu veido trīs virzieni: pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā, noturība krīzes situācijās un vadība, valsts aizsardzības iemaņas.
VAM mācību process notiek divu mācību gadu ietvaros, katrā
mēnesī nodarbībām atvēlot vienu pilnu mācību dienu. Savukārt
vasaras brīvlaikā jauniešiem piedāvās piedalīties praktisko iemaņu nometnēs, kuras tiks organizētas pēc katra mācību gada un ilgs
10 dienas piecos Latvijas reģionos.
Mūsu 10. klases skolēniem iespaids no priekšmeta ir ļoti
pozitīvs:
Turpinājums
Turpinājums5.5.lpp
lpp->
->

Turpinājums no 4. lpp ->
- Pamatā ir militārā apmācība, disciplīna, patriotisms. Informatīvi. Dzīvē noderēs.
- Bija vairāki interesanti uzdevumi, piemērām, klasi sadalīja
divās komandās - viena par patriotismu, otra pret. Diskutēja par
to, kas ir labāk, kas veicina patriotismu, kas nē.
- Forši, nedzirdēju, ka kādam klasesbiedram nepatīk.
- Kaut kas jauns. Nezinu, kā meitenēm, bet puišiem interesanti
un noderīgi.
Kristiāna Eglīte 12.b

ARĪ “LOGS” SVEIC UZVARĒTĀJUS!

“Ventspils IT izaicinājums 2022” vieni no uzvarētājiem ir mūsu skolas 9.c klases skolēni - Uvis Gūtmanis, Sandra Kirilova un
Olafs Priževoits. Viņi mums nedaudz pastāstīja par savu pieredzi
šajā konkursā.
Konkursa fināla norises vieta bija Ventspils Viziums zinātnes
centrs. Tur viņi ne tikai pildīja konkursa ietvaros dotos uzdevumus, bet arī devās ekskursijās, piedalījās pasākumos, apskatīja zinātnes centrā eksponātus un spēlēja kārtis ar citu komandu dalībniekiem.
Viņu 1.uzdevums bija izveidot izpletni, kas var nogādāt 154 g
kapsulu līdz zemei ar ātrumu 2 m/s un dokumentēt tā izveidi. Otrais uzdevums viņiem šķita daudz vieglāks. Tā ietvaros bija jāizveido ielūgums citplanētiešiem un jāapsveic tie Ziemassvētkos.
Uzdevumu izpildē viņi izmantoja jau skolā iegūtās zināšanas.
Konkursa laikā viņi ieguva daudz jaunu draugu no dažādām Latvijas vietām.
Zēni ir ļoti priecīgi par uzvaru konkursā un saņemto balvu.
Karlīna Koršuna 9.c

EKSKURSIJA UZ AHHAA

Mēs, 11.b klase, 25. novembrī braucām ekskursijā uz Igauni-

ju, AHHAA zinātnes centru. Mēs izlēmām braukt tieši uz šo centru, nevis VIZIUM, kas atrodas Ventspilī, jo gribējām izbraukt
kopīgi ārpus Latvijas. Ceļš līdz Tartu bija garš un ilga 4 stundas.
Lai gan lielākā daļa no mums bija jau šajā centrā bijuši, bija
interesanti. Varējām izmēģināt daudz un dažādas zinātniskās investīcijas, piemēram, braukt ar velosipēdu pa virvi otrā stāva
augstumā. Ja vēlējās par papildus samaksu varēja arī apmeklēt
planetāriju. Mūsu mīļākā lieta AHHAA centrā bija zemestrīces
simulators, kur varēja izjust dažādu stiprumu zemestrīces. Patika
vieta, kur varēja noziedot naudu zinātnes centram, jo, iemetot
monētu tai paradzētajā vietā, tā riņķo pa apli, kamēr ieripo caurumā. Tas likās ļoti interesanti, mēs nevarējām vien beigt ziedot
naudu.
Lielākā daļa eksponātu un zinātnisko investīciju nav mainījušās pēdējo 5 gadu laikā, bet bija jauna smadzeņu izstāde, kur varēja uzzināt kaut ko jaunu un interesantu par mūsu smadzenēm.
Kad mēs bijām izgājuši un izskatījuši visu, mēs patstāvīgi apskatījām Tartu pilsētu.
Kalniņa Kristena, Paula Sergūtina 11. b

Danielas Zverevas zīm.

Marijas Mičules zīm.

TELEFONU IETEKME UZ MŪSU VESELĪBU
Telefoni mūsu rokās un kabatās atrodās visu dienu. Šīs ierīces
ir tehnoloģiski brīnumi, kas var pataisīt mūsu dzīvi daudz jautrāku un vieglāku, bet šim priekam ir liela cena. Ar laiku mēs esam
palikuši atkarīgi no telefoniem un to lietošana stipri sāk ietekmēt
mūsu dzīvi nelabvēlīgos veidos.
Redzot šo situāciju, mūsu skolas Eko skolas pulciņš izdomāja
radīt nodarbību sākumskolas skolēniem "Telefons un veselība",
kuru vadīja Daniils Zemītis, Kristiāna Eglīte un Anna Geižāne.
Intervējām skolotāju Annu Romanovu, lai uzzinātu vairāk.
Kā radās ideja par šo nodarbību? Kas bija tās mērķis?
Ikdienā saskaramies ar lielu problēmu - telefoniem, tas ir ļoti svarīgs un aktuāls jautājums. No pirmklasniekiem līdz sestklasniekiem kad ir brīvs brīdis, telefons ir rokās. Sāk rasties sajūta, ka
bērni dzīvo citā pasaulē un zūd interese par lietām, kuras būtu aktuālas šajā vecumā.
Kādās aktivitātēs skolēni piedalījās?
Skolēni pildīja interaktīvus uzdevumus un darba lapas. Skolē-
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niem arī bija iespēja piedalīties diskusijā.
Kādas bija skolēnu atsauksmes?
Skolēnu atsauksme bija fantastiski liela un ļoti pozitīva, jo viņi visi kā viens teica, ka tagad ir aizdomājušies par to. Kad ar speciālu
programmatūru skolēns redzēja, ka pavada brīvdienās 18 stundas
telefonā, aizdomājās, ka patiešām kaut ko vajadzētu mainīt.
Kādas, jūsprāt, ir vislielākās sekas pārmērīgai telefona lietošanai?
Lielākās fiziskās problēmas būtu vājināta redze un liekais svars,
jo telefons neierosina kustību. Arī esmu ievērojusi, ka bērniem ir
mazāks vārdu krājums un problēmas izteikt domu.
Ko jaunieši varētu ievērot vai darīt, lai samazinātu slikto ietekmi? Kas būtu labs mērķis telefona pareizai lietošanai?
Skolēniem vajadzētu lietot telefonus labām lietām, bet vajag būt
kādam motivējošam spēkam. Šādas akcijas kā “Diena bez telefona” ir grūti iekustināt, bet, kad tās sākas, jauniešiem tās ir ļoti interesantas.
Kādi projekti Eko skolai ir plānoti nākotnē?
Vairāki konkursi, kuros var piedalīties un balsot ar telefou, lai telefons kalpo kā sava viedokļa un identitātes pasniedzējs - selfiju
konkurss. Kaut kas, kas radītu noderīgāku pielietojumu telefonam. Tas nevar būt kampaņveidīgi, ir jāiesastās visiem. Cilvēkiem ir jāveido visādi konkursi, kas veido šo alternatīvo sajūtu, ka
ir labākas lietas, ko darīt ar telefonu, ka nav tikai spēlītes.Ir svarīgi
dažreiz atrauties no virtuālās vides un izbaudīt dzīvi ar savām
acīm. Padomā, kā tu lieto telefonu!
Uvis Gūtmanis 9.c

INTERVIJA AR 1.C KLASES SKOLOTĀJU
SAMANTU MAURĪTI

Kad jūs sagatavojat mācību materiālus, kādu laiku pirms tam
un cik ļoti pirms?
Es esmu iepraktizējusies, ka mācību materiālus katrai stundai
sagatavoju nedēļu iepriekš. Un tad, kad vajag kopēt pārbaudes
darbus, es to arī izdaru nedēļu iepriekš.
Vai jūs plānojat 1.c klasi mācīt ilgāk par trīs klasēm?
Skatoties pēc situācijas, ja man tiks piedāvāts, tad iespējams, ka
mācīšu.
Jums patīk mācīt pirmās klases?
Te nav jautājums patīk vai nepatīk, bet gan grūti vai viegli, jo ar
pirmajām klasēm ir tā, ka viss viņiem ir jauns, tāpēc tas ir tāds izaicinājums. Bet es esmu gatava šim izaicinājumam, jo motivācija, ko gūstu no bērniem tajos brīžos, kad ir pasākumi un kad es redzu, ka viņiem patīk, es saprotu, ka tas ir tā vērts.
Vai pēc tā, kā jūs palīdzējāt citai skolotājai vadīt stundas, jūs
neplānojāt strādāt citā profesijā?
Nē, jo es uzreiz zināju, ka vēlos kļūt par skolotāju, ka vēlos strādāt
ar bērniem sākumskolā.
Jūs negribējāt mācīt arī vecākus bērnus?
Es varētu mācīt vecākus bērnus, piemēram, 7-12. kl., jo esmu
pieradusi runāt un skaidrot akadēmiski gudri. Bet, manuprāt, sākumskola ir tas posms, kuru var visvairāk ietekmēt, kādi viņi izaugs līdz 7.klasei. Es būtu gatava ņemt 4.-6.kl. posmu arī tāpēc,
ka tas posms ir ļoti svarīgs.
Kad jūs pabeidzāt skolu, kur jūs mācījāties tālāk?
Es mācījos Latvijas universitātē, bet nevis tieši par skolotāju, bet
par sākumizglītības skolotāju, kas man atļauj mācīt no
bērnudārza līdz sestajai klasei.
Adele Tifanija Romano 9.c

CIEMOJAMIES «GETLIŅI EKO»

Kāpēc Jūs izlēmāt kļūt par skolotāju?
Kad es mācījos 4. klasē, man bija ļoti jauka skolotāja. Kad es pabeidzu 4. klasi un mācījos 5., man bija cita klases audzinātāja, bet
es gāju pie iepriekšējās un palīdzēju vadīt stundas mazajiem bērniem. Es palīdzēju labot darbus, vadīt stundas, man iepatikās tas,
kādas iespējas sniedz šī profesija. Tas ir galvenais, kāpēc es izlēmu kļūt par skolotāju.
Kā jūs raksturotu savu klasi?
Viņi ir aktīvi, mīļi, labsirdīgi.
Vai Jūs izvēlējāties, kura jums būs klase?
Nē, skolotājiem iedala klases. Kad es atnācu uz šo skolu, vajadzēja audzināt 3.klasi, pēc tam man iedalīja 1.klasi.
Kā Jūs sevi raksturotu?
Es sevi noraksturotu tāpat kā bērnus - esmu ļoti aktīva, ātra. Man
ir ļoti svarīgi dvēseliskais, jo mīlestība pret bērniem ir galvenais.
Kāda ir jūsu ikdiena?
Manā ikdienā nav tikai mācību stundas. Dažās dienās pēc stundām ir konsultācijas, sapulces. Pirmdienās ir sadarbības sapulces
pirmo klašu skolotājiem. Manā ikdienā ir arī vecāku sapulces.
Brīvlaikos dažās dienās ir sanāksmes no plkst 9.00 līdz14.00. Atnākot uz šo skolu, man sākumā nebija viegli.Tikai pēc trīs mēnešiem mana ikdiena un darbi kļuva vieglāki. Parasti es atnāku no rīta 8.00 un esmu skolā līdz 15.00 vai 17.00, pēc tam mājās veidoju
pārbaudes darbus.
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30.novembrī 4.b klase devās ekskursijā uz atkritumu šķirošanas poligonu «Getliņi EKO». Lielākā daļa skolēnu bija apmeklējusi šo vietu bērnudārza laikā, bet vienīgās atmiņas bija par saņemtajām tomātu uzlīmēm. Šoreiz tur devāmies, lai noskaidrotu,
kā tiek pārstrādāti atkritumi,
lai gūtu pareizu priekšstatu par
atkritumu poligona darbu,
enerģijas ražošanu un apkārtējās vides aizsardzību.
To, ka poligonā ir siltumnīcas, kur audzē tomātus un
gurķus, mēs jau zinājām, bet
par pašu audzēšanas procesu
uzzinājām daudz jauna un interesanta. Piemēram, kāpēc
tomātiem un gurķiem ir dažāda apgaismojuma krāsa, ka
ziedus siltumnīcās apputekšTurpinājums 7. lpp ->
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ZIEMASSVĒTKU TICĒJUMI
Ziemassvētki ir gaismas, mīlestības un kopā būšanas svētki.
Kā vienu no nodarbēm, ko veikt kopā ar bērniem, var ieviest ticējumu lasīšanu.
Ticējumi ir senas tautas atziņas un novērojumi, taču jāzina, ka
tie ne vienmēr piepildīsies. Tomēr ar tiem var labi pavadīt laiku,
vēlāk pārbaudot, cik daudz patiesības tajos slēpjas!

ņo nevis bites, bet kamenes, un tas ir saistīts at to, ka kamenes nav
agresīvas un spēj “strādāt” pie zemākām temperatūrām. Siltumnīcās audzē arī nokarenos ziedus.
No atkritumiem iegūtā gāze tiek dedzināta, iegūstot siltumu
un elektrību siltumnīcas darbībai. Visus audzētos dārzeņus un
ziedus var iegādāties veikalā poligona teritorijā. Ekskursijas noslēgumā bija iespēja piedalīties izzinošā viktorīnā par ekskursijas
laikā redzēto.
Ekskursijas izklaidējošo daļu skolēni piedāvāja paši, un mēs
devāmies uz «PIF PAF» peintbola parku, kur 2 stundas svaigā
gaisā spēlējām lāzertagu un peintbolu. Daudziem tā bija jauna
pieredze, kuru, pēc viņu pašu vārdiem, viņi noteikti gribēs
atkārtot!
Skolotāja Irina Čiveļova

Novērojiet laiku
ņ Ja ir zaļi Ziemassvētki, gaidāmas baltas Lieldienas.
ņ Ja Ziemassvētkos snieg, būs auksts pavasaris.
ņ Ja ap Ziemassvētkiem sasnieg liels sniegs, tad ap Jāņiem gaidāms ļoti karsts laiks.
ņ Ja Ziemassvētkos ir sniegputenis, nākamgad būs daudz medus.
ņ Ja Ziemassvētku naktī debesis zvaigžņotas, tad nākamajā gadā
būs laba raža, turpretī apmākušās debesis sola neražu.
Par veiksmi, veselību, laimi
ņ Ziemassvētku vakarā jātur maize, sāls un uguns uz galda, tad
nākamais gads būs svētīgs.
ņ Ziemassvētku vakarā jāskrien basām kājām trīsreiz mājai apkārt, lai nesāp zobi.
ņ Ziemassvētkos jāēd zirņi, lai nākamajā gadā nebūtu jāraud.
Zirņi nedrīkst palikt pāri – cik neapēstu zirņu, tik neizraudātu
asaru.
ņ Ziemassvētku vakarā ātri jābeidz darbi, lai tie labi veiktos visu
gadu.
ņ Ziemassvētku vakarā vajag visas lampas sadegt, lai Laimīte redzētu, kur staigāt.

SKOLAS AVĪZES "LOGS" VEIDOTĀJU VĒLĒJUMI!
Novēlu visiem laimi un prieku. Lai izdodas sasniegt visu, kas
iecerēts un labas atzīmes skolā. Ja arī kaut kas neizdodas, tāpat
turpini darīt.
/ Ritvars Platpīrs/
Novēlu visiem sniegainus un siltus svētkus! Lai šajos Ziemassvētkos visiem iemirdz viņu smaids un sirsniņa! Laimīgus Ziemassvētkus un Jauno gadu!
/ Ulrika Feldmane/
Jaunajā gadā visiem vēlu veselību, interesantus piedzīvojumus, prieku par katru nākošo dienu. Lai viss iecerētais izdotos!
/ Karlīna Koršuna/
2. d klases skolēni vēlējās iepazīties ar jauno skolas direktori. Viņa atnāca uz tikšanos. Tas bija ļoti sirsnīgs mirklis, gluži kā mazi
svētki - ikdienas skrējienā! Tikšanās reizē bērni iepazinās ar direktori, uzdeva sev interesējošos jautājumus.
Skolotāja Signe Ungure

Es novēlu visiem skaistus un baltus Ziemassvētkus, labi izbaudīt brīvlaiku, lai atnākot atpakaļ uz skolu - būtu daudz spēka
un motivācijas jaunajam gadam!
/ Elizabete Krasnā/
Novēlu, lai katrs sekotu saviem mērķiem un sapņiem, jo
galvenie rīkotāji - būsiet jūs paši.
/ Kristiāna Eglīte /
Jauns gads ir jauna iespēja, iespēja unikālām un neaizmirstamām pieredzēm. Es jums visiem novēlu Laimīgu jauno gadu, kas
pilns ar dzīvesprieku un foršiem notikumiem!
/ Uvis Gūtmanis /
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
Ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
Domām, darbīgām dienām un
Priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
Neatlaidīga griba saprasties,
Paciest un palīdzēt.
/ Skolotāja Anita Voras/
Lai gaiši un sirsnīgi nāk Ziemassvētki! Lai izturību un
veiksmi dāvā Jaunais gads!
/ Skolotāja Brigita/

Skolas avīze “Logs”
Skolas avīzei „Logs”, Salaspils, Lauku iela 1, LV-2169
Iznāk kopš 2006.gada novembra Atbildīgā par izdevumu: sk. B. Mežgale -Turlaja, rakstu korektore sk. A. Voras
Datorsalikums, makets un iespiests tipogrāfijā “Promostart”, Dienvidu iela 9/1, Salaspils.

