Redaktores sleja
Skolā atkal atgriežas avīze „Mirklis”! Šis ir mūsu pirmais raksts pēc dažu gadu
pauzes. Pagaidām avīzes numurs vairāk paredzēts sākumskolai. Šajā numurā būs
iespējams izlasīt par jauno direktori, 1.a un 1.b klasi, Helovīnu norisi skolā, ātras
brokastu idejas utt.
Esmu Samanta no 8.a klases. Pirmo reizi mēģinu veidot avīzi, tāpēc ceru, ka jūs
mani atbalstīsiet un piedāvāsiet dažādas idejas. Sadarbosimies kopā!
Novēlu jums laimīgu un traki jautru 1. semestri!
Samanta

Direktores atmiņas par saviem skolas gadiem
Ekspresintervija
Mūsu skolā šogad ir jauna direktore Indra Šmite. Mēs viņu iepriekš pazinām kā
direktora vietnieci audzināšanas jomā, tagad skolas vadība ir viņas rokās. Kā tad viņai
pašai kādreiz klājās skolā?
Intervētāja: Labdien! Pastāstiet, lūdzu, kā Jums klājās skolas gados?
I. Šmite: Dažādi. Vidusskolā es labi mācījos, 12. klasi labi pabeidzu, augstskolā ļoti
labi mācījos. Galvenais vienā brīdī ir saprast, ka jāsāk mācīties un ir jāmācās!
Intervētāja: Kā Jūs sapratāties ar klasesbiedriem?
I. Šmite: Visādi. Ir bijuši brīži, kad ir bijusi labāka komunikācija, ir bijusi arī sliktāka
saprašanās, bet no skolas es atceros, ka mani labākie laiki bija vidusskolas 10., 12.
klase.
Intervētāja: Vai Jums patīk strādāt skolā?
I. Šmite: Jā, man patīk. Skolā ir visādi jaunieši ar interesantām idejām, katru dienu ir
pārsteigumi. Skolotāja darbā ir visa emociju gamma, ir gan viszemākie kritumi, ir gan
brīži, kad viss ir ļoti labi, tie ir gandarījuma mirkļi, kuri ir tā vērti.
Intervētāja: Paldies! Novēlu Jums daudz prieka un gandarījuma jaunajā darbā!

Ātras un vieglas brokastu receptes
Karstas maizītes ar desu, tomātiem un sieru
(Šī recepte aizņems apmēram 15 minūtes.)

Sastāvdaļas
•

6 šķēles maizes

•

sviests pēc izvēles

•

1 ēd.k. majonēzes

•

1 ēd.k. tomātu mērces

•

50 g kūstoša siera

•

6 šķēles doktordesas

•

6 šķēles tomātu

Pagatavošana
•

Uzkarsē krāsni līdz 180°C.

•

Uz katras maizes šķēles vienas puses uzsmērē sviestu.

•

Sajauc majonēzi ar tomātu mērci.

•

Uz maizītēm uzsmērē majonēzes un tomātu mērces maisījumu.

•

Katrai virsū uzliec desas un tomāta šķēli.

•

Tām virsū uzber sarīvētu sieru.

•

Cep maizītes krāsnī, kamēr siers izkūst

Sagatavoja Adele un Alise, 6.b klase

Mocarellas salāti
(Šī recepte aizņems apmēram 10 minūtes.)
Sastāvdaļas
•

2 saujas salātlapu

•

1 sauja bazilika

•

2 tomāti

•

8 mocarellas mazās bumbiņas

•

2 ēd.k. eļļas

•

garšvielas pēc izvēles

Pagatavošana
•

Nomazgā salātlapas, baziliku un tomātus.

•

Sagriez tos.

•

Bļodā ieliec visas sastāvdaļas un samaisi tās.

Sagatavoja Adele un Alise, 6.b klase

Burgers
(Šī recepte aizņems apmēram 20 minūtes.)
Sastāvdaļas
•

1 paka salātlapu

•

2 tomāti

•

2 gurķi

•

1 kg gaļas

•

burgera mērce

•

1 paka burgera maizes

Pagatavošana
•

Nomazgā salātlapas, tomātus un gurķus.

•

Sagriez salātlapas, gurķus, tomātus un gaļu.

•

Gaļu sacep.

•

Burgera maizē saliec visas sastāvdaļas.

Sagatavoja Adele un Alise, 6. b klase

Augļu salāti
(Šī recepte aizņems apmēram 15 minūtes.)
Sastāvdaļas
•

1kg aveņu

•

1kg zemeņu

•

puse no vesela arbūza

•

2 mango

•

1 ananass

•

1 granātābols

•

putukrējums (daudzums pēc izvēles)

Pagatavošana
•

Nomazgā avenes, zemenes, arbūzu, mango, ananasu un granātābolu.

•

Sagriez arbūzu, mango, ananasu un granātābolu.

•

Visas sastāvdaļas saliec bļodā un pievieno klāt putukrējumu.

Sagatavoja Adele un Alise, 6.b klase

APTAUJAS
1.a klase
Mūsu skolā atkal ir jauni skolēni. Tie, protams, ir pirmklasnieki, tāpēc kaut
nedaudz iepazīsim tieši viņus.
Mēs viesojamies pie 1.a klases skolēniem un viņu klases audzinātājas Ilzes
Stuberovskas. Pirmklasnieki apgalvo, ka viņu klase ir draudzīga, droša, skaista un
mīlīga. Vēl viņi stāsta to, ka starpbrīžos skraida un spēlējas, bet stundās cītīgi mācās.
Viņiem skolas pusdienās garšo makaroni un pankūkas, bet dažiem pilnībā viss.
1.a klases kabinetā ir spēļu stūris, viņiem tur patīk spēlēt dambreti, šahu, tvisteri, lego,
bet, kurš vēlas spēlēt citas spēles, var pats paņemt no mājām. Dažiem no viņiem
brīvajā laikā patīk skatīties Teksasas reindžerus, sestdienas multiplikācijas filmas,
Rētu bruņinieku, šausmu filmas un video par minecraft.
1.a klases skolēni vēlētos, lai ēdnīcā pusdienās dotu auksto zupu, sulas, kā arī
priecātos par kādu picu.

1.b klase
Mēs aprunājāmies ar 1.b klases skolēniem. Bija jautri!
Visi 1.b klases skolēni teica, ka viņu klase ir jauka, jautra, sportiska un
draudzīga. Gandrīz visa klase saprot visos mācību priekšmetos mācīto. Visai klasei
patīk latviešu valoda un sports, bet dažiem no klases nepatīk matemātika un pusei
nepatīk angļu valoda. Vispatīkamāk bija dzirdēt to, ka viņiem visiem patīk klases
audzinātāja Iveta Melngaile, kā arī patīk mācīties.
Lūk, to mēs uzzinājām par 1.b klasi. Un kāds ir jūsu viedoklis par viņiem?

5.b klases skolnieks Gustavs Osis brīvajā laikā nodarbojas ar grafiti stila
zīmēšanu. Viņš to ir apguvis pašmācībā – vienkārši sācis zīmēt, iegādājies speciālas
krāsas, un nu top ļoti interesanti zīmējumi. Zēns ar to nodarbojas jau gadu, un
galvenais –Gustavam tas ļoti patīk. Viņam ir plāns ar grafiti stila zīmēšanu
nodarboties arī nākotnē.
Gustavs visiem sūta sveicienus!

Šausminošie Helovīni – labākais 1.semestra pasākums
31.oktobrī sākumskolas skolēniem norisinājās Helovīnu diskotēka, kuru vadīja
un organizēja Baldones vidusskolas skolēnu līdzpārvalde.
Lielākā daļa skolēnu bija pārģērbušies visādos tērpos, kurus bija interesanti
apskatīt, kā, piemēram, par ezi, pirātu, velnu, Halku u.c. No sākuma viņi visi dejoja
pie vairākām dziesmām, kurām jau videoklipā bija priekšā parādītas kustības. Pēc
kāda laiciņa sākās spēles. Pirmajā spēlē vajadzēja dejot, kamēr skanēja mūzika, kad tā
beidzās, tas, kurš pakustējās, beidza spēli. Nākamajā spēlē visi sadalījās trīs apļos, pa
apli vajadzēja padot balonu, kamēr skanēja mūzika, bet, kad tā beidzās, tas, kuram
rokās bija balons, izstājās. Pēc tam bija vēl pāris spēles.
Daudziem patika izdomātās spēles, un tie vēlējās rotaļas atkārtot. Uz beigām
atkal atskanēja mūzika. Varēja redzēt, kā daudzi izbaudīja dejošanu pie mūzikas. Kad
pasākums beidzās, katrs varēja paņemt konfektes.
Man vislabāk patika dejošana, jo tur varēja izkustēties un iemācīties jaunas
deju kustības. Un jums patika?

Samanta
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