Redaktores sleja
Kaut lēnām, bet avīze parādās. Šajā numurā būs iespējams izlasīt par 2.a, 2.b un
2.c klasi, interviju ar mūsu skolas talantu, Valentīna dienas pasākumu utt.
Esmu Samanta Marjeta Eglīte no 8.a klases. Ceru, ka jūs mani atbalstīsiet un
piedāvāsiet dažādas idejas. Sadarbosimies kopā!
Novēlu jums traki jautru brīvlaiku un laimīgu 2. semestra noslēgumu!

Samanta Marjeta

Redkolēģija: redaktore Samanta Marjeta Eglīte, 8.a; tehniskie redaktori un arī
žurnālisti Rolands Leveika un Niks Vanuška, 8.a; Adele Balode, Alise Kluce un
Agnese Ducmane, 6.b; skolotāja konsultante Dz. Knohenfelde.

2.a klase
Turpināsim iepazīšanos ar sākumskolēniem. Un tā viesojamies pie 2.a
klases.
Skolēni apgalvo, ka viņu klase ir laba, jautra un super. Mēs noskaidrojām,
ka katram skolēnam ir citāds viedoklis par to, kādas stundas patīk un nepatīk. Es biju
pārsteigta par to, ka vairākiem nepatīk ētika un sociālās zinības, jo tajā laikā, kad es
gāju sākumskolā, vienmēr dzirdēju, ka lielākoties visiem patīk tās stundas. Visbiežāk
visus 2.a klases skolēnus apmierina mācības Baldones vidusskolā.
Uz jautājumu, ko viņi vēlētos mainīt skolā, daudzi teica, ka vēlas baseinu,
lai skolā nekautos un lai būtu mazāk stundu.

2.b klase
Aprunājāmies arī ar 2.b klasi.
2.b teica, ka viņu klase ir slikta, nejauka, uzbāžas citiem, jautra un
atraktīva. Mēs uzzinājām, ka vairākiem patīk sports un nepatīk angļu un latviešu
valoda. Viņi vēlētos skolā mainīt to, lai klase būtu paklausīga un jauka, lai klasē būtu
novērošanas kamera, lai nebūtu kautiņu un lai skolā valdītu saticība un miers.
Bija skumji dzirdēt, ka viņiem maz laba, ko teikt par savu klasi. Es ceru, ka
šie skolēni mainīs savu uzvedību, lai būtu patīkami mācīties, atrasties tajā klasē.

2.c klase
Devāmies pie 2.c klases. 2.c stāstīja, ka viņu klase ir lieliskākā skolā un
viņi nevēlas iet prom no šīs klases. Visai klasei patīk klases audzinātāja Dace
Skujevska, bet nepatīk vizuālā māksla. Viņi vēlas, lai skolā būtu baseins, lai būtu tikai
matemātikas stundas, lai nevajadzētu lasīt, lai bērnu centrā būtu televizors, kurā
varētu spēlēt spēles, lai būtu vairāk sacensību.
Apkopoja Samanta Marjeta

Mūsu skolasbiedrs Kristers Urbanovičs
Šajā avīzes numurā intervija ar talantīgu sportistu, 8.b klases skolnieku Kristeru
Urbanoviču, kurš nodarbojas ar hokeju un piedalās daudzos turnīros un čempionātos.
Intervētājs: Ko Tu spēlē?
Kristers: Hokeju!
Intervētājs: Kāds ir Tava treniņa sākums?
Kristers: Vispirms es aizbraucu uz halli, aizeju uz ģērbtuvi, kurā sasveicinos ar
saviem komandas biedriem, pārbaudu visu inventāru – nūju, formu, apskatos citas
komandas treniņu un tad eju ģērbties.
Intervētājs: Vai sporta inventāra smagums un daudzums ir traucēklis labai
spēlei?
Kristers: Pirmās desmit minūtes ir iespējams diskomforts, jo tikko uzvilkts, taču
treniņa turpinājumā pierod pie tā.
Intervētājs: Kāds ir spēles intensīvākais moments?
Kristers: Tas noteikti ir tad, kad esmu izgājis viens pret viens ar vārtsargu.
Intervētājs: Kāda ir bijusi līdz šim Tava svarīgākā spēle?
Kristers: Latvijas čempionāta spēles fināls.
Intervētājs: Vai uzvarējāt?
Kristers: Protams!
Intervētājs: Kāds ir transporta līdzeklis, ar kuru jūsu komanda tiek līdz spēles
norises vietai?
Kristers: Parasti tas ir autobuss, taču ir arī bijušas reizes ar lidmašīnu.
Intervētājs; Ko jūs ēdat pa ceļam uz spēli?
Kristers: Neko īpašu, graužu riekstiņus un uzdzeru ūdeni.

Intervētājs: Vai jūs drīkstat un vai ēdat kādus neveselīgus ēdienus?
Kristers: Treneris neļauj, taču, ja veikalā treneris neredz, tad gan nopērkam kaut ko.
Intervētājs: Kāds ir Tavs mīļākais ēdiens, kuru labprāt ēd?
Kristers: Hmmm.....,tā varētu būt omlete vai makaroni ar salātiem.
Intervētājs: Kādas ir Tavas attiecības ar saviem komandas biedriem, vai ir bijuši
strīdi?
Kristers: Labas attiecības, spēles laikā mēdz būt strīdi, bet pēc spēles viss ir labi.
Intervētājs: Par ko jūs visvairāk strīdaties?
Kristers: Parasti tas ir par spēli – kāds neprecīzi spēlē vai vienkārši noslinko.
Intervētājs: Kā Tu raksturotu savu treneri?
Kristers: Es teiktu stingrs, un vienmēr tiek ievērota disciplīna.
Intervētājs: Kā Tu raksturotu savu komandu vienā vārdā?
Kristers: Es teiktu – aktīva.
Intervētājs: Katru dienu trenējies?
Kristers: Principā – jā, vienīgā brīvā diena ir ceturtdiena.
Intervētājs: Vai vecāki atbalsta Tavu izvēli?
Kristers : Jā!
Paldies Kristeram Urbanovičam par interviju un par sniegtajām atbildēm, ceru, ka
mūsu lasītāji uzzināja nedaudz par hokeju un par to, kādas ir izjūtas, spēlējot hokeju.
Intervēja Rolands Leveika, Samanta Marjeta Eglīte,
8.a kl.

Valentīndienas pasākums “Mirdzi ar skolotāju”
Pienācis laiks atkal skolēniem uzstāties kopā ar saviem skolotājiem. Šogad pasākums
„Mirdzi ar skolotāju” bija apvienots ar modes skati.
Katrai klasei bija jādemonstrē uznāciens, kurā bija jārāda tērpi, kas bija populāri konkrētā
desmitgadē. Vispirms visām klasēm bija jāizlozē desmitgade, par kuru viņiem bija jāsagatavo
priekšnesums. Mana klase rādīja deviņdesmitos gadus.
Valentīndienas pasākums sākās 14:30. Modes skate sākās ar 20.gs. 20.gadiem. Visām
klasēm bija ļoti skaisti, interesanti tērpi. Varēja redzēt, ka visi ir centušies. Man, personīgi,
vislabāk patika vēstures skolotāja Arvo Karelsona izveidotais tērps. Tas bija kārtīgi
pārdomāts, kā arī ļoti labi izskatījās.
Jēkabs Ozols,
8.a klases skolnieks

Kārlis ceļo jeb Londona pavasarī
Ja gribas izbaudīt jaunus skatus, brīnišķīgu arhitektūru un kultūru, tad jādodas uz
Londonu. Londonā ikkatrs var atrast kaut ko interesantu.
Uz Londonu var aizlidot tikai ar lidmašīnu, lidojuma ilgums ir ap divām stundām
un piecpadsmit minūtēm. Lidojuma laikā var lasīt grāmatu, gulēt, izbaudīt skatu pa
logu. Pēc nolaišanās jādodas cauri pasu kontrolei, jo Anglija vairs nav Eiropas
Savienībā. Tad, kad tiek iziets cauri pasu kontrolei, jādodas uz pilsētu. No lidostas uz
Londonu var doties ar autobusu vai vilcienu, bet vilcieni ir dārgāki. Tad, kad nonāk
Londonā, jāatrod naktsmītnes, jādodas apskatīt pilsētu.
Londona ir kā milzīga, milzīga Vecrīga. Pilsētā vajag aiziet uz muzejiem un
pabraukt pa Temzas upi. Var gan iziet zem Temzas, gan pārbraukt tai pāri
deviņdesmit metru augstumā. Obligāti jāaizbrauc uz Griniču jeb nulles meridiānu.
Vajag izgaršot visas Londonas garšas no pīrāgiem līdz tējām. Londonā tējas ir ļoti
garšīgas tāpat kā viss pārējais. Tur dzer tēju ar pienu.
Tad, kad visas vietas apskatītas un visi ēdieni nogaršoti, var doties uz mājām.
Šoreiz mājupceļā bija milzīgs vējš un visi bija ļoti uztraukušies, tomēr viss beidzās
labi, un mēs varējām nolaisties Rīgas lidostā.

Kārlis Liepiņš,
8.a klases skolnieks

Dažādojam metodes stundās
Lai labāk izprastu mācību vielu, izmantojam dažādas metodes.
5.klase šogad literatūras stundā izveidoja nelielus iestudējumus par
latviešu tautas pasakām, veidoja kolāžas par J.Jaunsudrabiņa pasauli.
1.grupas skolēni latviešu valodā gatavoja uzdevumu lapiņas 2.grupas
klasesbiedriem, pēc tam 2.grupa gatavoja uzdevumus.
8.a un 8.b klasei literatūras stundā tika uzdots darbs – izveidot
kolāžu par tēmu ”Gaismas pils’”. Darbi tika veidoti pa grupām – citi
zīmēja, citi līmēja un pat veidoja 3D darbus ar karsto līmi. Darbs tika
veidots divās mācību stundās, kurās skolēni varēja izpausties. Kad darbi
tika pabeigti, tos, protams, vērtēja gan klasesbiedri, gan paši mākslinieki
– pašvērtējumā, gan skolotāja.

Ņammīgās vafeles
(Šī recepte aizņems apmēram 15 minūtes.)
Sastāvdaļas







5 olas
1 glāze cukura
1 glāze miltu
100 g sviesta vai margarīna
vaniļas cukurs
50 g ūdens
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Sakul olas ar cukuru un pievieno vaniļas cukuru.
Izkausē sviestu vai margarīnu.
Miltos iemaisi izkausēto sviestu, ūdeni, olu un cukura maisījumu.
Mīklu liec cepties vafeļu pannā.

„Margarita”
Sastāvdaļas






picas mīkla
3 ēd.k. kečupa
150 g siera
tomāti
mozzarella siers
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Sagatavo picas mīklu pēc picas mīklas iepakojuma noteikumiem.
Izrullē mīklu un uzklāj uz pannas.
Uz mīklas uzsmērē kečupu, uzber klāt sieru, uzliec tomātus un mozzarella sieru.
Picu liec cepties iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 180 grādos uz 20 minūtēm.

Labu apetīti!

Astotie, saturieties!

Tuvojas aprīļa sākums, kad 8.klasēm jāiesniedz
referāti, kurus viņi izstrādā pie dažādiem
skolotājiem.
Vēlam veiksmi un apņēmību darbu izdarīt līdz
galam!

