
Ciemos pie Rūdolfs Blaumaņa 

 
Skolotāja paziņoja, ka ir ieplānota ekskursija uz rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 

māju. Es, to uzzinot, nemaz nepriecājos, jo man likās, ka šāda ekskursija, iespējams, 
būs garlaicīga. Pilnīgi cita lieta būtu, ja mēs dotos ekskursijā, kurā būtu dažādas fiziskas 
aktivitātes, piemēram, izklaides parks “Tarzāns”. 

Pienāca rudenīgais 2019. gada 19. septembra rīts. Mēs ar klases biedriem 
izbraucām no skolas uz Ērgļiem. Piebraucām pie senas guļbūves mājas. Man ļoti patika 
stāsts par koka krēslu, kuru izgatavojis pats rakstnieks. Uz šī krēsla sēdēja R. Blaumaņa 
viesi.   

 Mēs kopā ar gidi izstaigājām R. Blaumaņa māju, un mums pastāstīja, kas katrā 
istabā ir bijis un ko cilvēki tur ir darījuši. Mājā bija daudz istabu, un mēs daudz 
uzzinājām par seno laiku ikdienas dzīvi. 

Vēl man ļoti patika uzkāpt koka tornī, no kura varēja redzēt skaisto ezeru. Es 
ļoti vēlētos aizbraukt uz šo vietu vakarā, tad no torņa varētu vērot saulrietu. 

Manuprāt, mums visiem šī ekskursija ļoti patika, diemžēl daži klasesbiedri 
nebrauca, jo domāja, ka būs garlaicīgi, bet, manuprāt, brauciens bija interesants un 
noderīgs. 

 

Madars Jumītis 8. klase 

 

  



         Lāčplēša diena 

  

Mēs katru gadu ejam lāpu gājienā. Gājiens sākas no kafejnīcas 
‘’Madara’’ un turpinās līdz Lāčplēša piemineklim. Mēs šo dienu gaidām ar 
patriotisku, priecīgu, jautru, dažkārt arī skumju noskaņu. Pasākums notiek 
katru gadu 11. novembrī, šogad tas notika pirmdienā. 

Mēs gājām pa Lielo ielu, bija jauki iet lielā pulkā kopā ar 
zemessargiem un jaunsargiem. Lāpu gājienā bija jāuzmanās, lai tu nenodedzini 
kādam matus vai cepuri. Galapunktā mūs sagaidīja koris “Balti”, kā arī solisti 
Ģirts Alsters un Aija Vītoliņa, kas dziedāja patriotiskas dziesmas. Pēc 
pasākuma mēs ātri devāmies uz skolu. 

 Manuprāt, visiem ir jāiet lāpu gājienā, kas dzīvo Latvijā, jo latvieši 
aizstāvēja savu valsti pret Bermonta armiju. Bermonta armija bija daudzreiz 
stiprāka par mūsējo, bet mūsu drosmīgie karavīri viņus padzina no valsts. 

 

Ralfs Galāņins 8. klase 

 

  



Tikšanās ar Luīzi Pastori – mākslas detektīvu autori 

 

 

           2019. gada 27. novembris – diena, kad devāmies uz Pārlielupes bibliotēku 
satikties ar fantāzijas pilno un radošo rakstnieci Luīzi Pastori. Klasē valdīja neliels 
satraukums, sajūsma un zinātkāre.  Jau ierodoties Pārlielupes bibliotēkā, par Luīzi 
Pastori radās jauks iespaids. 

          Viņa mums bija sagatavojusi nelielu prezentāciju gan par saviem darbiem, gan 
par sevi, kā tieši viņa beigu beigās nonāca līdz rakstnieces profesijai. Viņa atzina, ka 
pagāja ilgs laiks, kamēr saprata, ko un kā grib rakstīt. Luīze Pastore ir rakstniece, kas, 
manuprāt, tiešām ir laimīga darot to, ko dara.  Viņa spēj rakstīt grāmatas, kuras aizrauj 
un iedvesmo lasītājus.  

           Arī mums bija iespēja uzrakstīt nelielu stāsta fragmentu, iedvesmojoties no 
Marka Rotko gleznu reprodukcijām. Tas man likās interesanti, ka, iedvesmojoties no 
Marka Rotko gleznām, ir iespējams uzrakstīt iespaidīgu pasaku. Bija interesanti 
uzzināt, ka rakstniece iedvesmojas no bērniem - viņas grāmatu lasītājiem, dzīves 
situācijām, kā arī lietām, ko ir izpētījusi.  

          Šī iespēja satikt Luīzi Pastori, manuprāt, bija noderīga, kā arī pamācoša. No šīs 
tikšanās ieguvu atziņu, ka nav jēgas rakstīt to, kas tev pašam nepatīk. 

 

 Patrīcija Lukašenko 8. klase 

 

  



Mārtiņdienas tirdziņš 

 

 Kad tuvojas Mārtiņdiena, visi sāk darīt kaut ko - izgatavot mājās dažādus 
gardumus vai kaut kādu suvenīru. Ir patīkama sajūta, ja kāds nopērk kaut ko no tevis, 
un tu varēsi iegūt pats savu naudu. Visi cer, ka nopelnīs kaut mazliet naudas un varēs 
nopirkt kaut ko, ko ļoti vēlas. 
 Šis tik ļoti gaidītais pasākums Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības 
centrā risinājās 2019. gada 11. novembrī. Līdz šai dienai bija jāsagatavo gardumi vai 
citas praktiskas lietas, ko bērni vēlas pārdot, tāpēc tradicionāli skolā tiek rīkots 
Mārtiņdienas tirdziņš. Galvenais šajā dienā ir pārdot pēc iespējas vairāk pašu 
sagatavotas preces. Piemēram, es pārdevu no papīra gatavotus Ziemassvētku dekorus, 
ko var iekārt Ziemassvētku eglē.  
 Man šis pasākums ļoti patika, un arī citiem noteikti patika! Vienīgi bija diezgan 
maz vietas, un nebija kur brīvi izvietot savus sagatavotos produktus. To varētu uzlabot 
nākamajā Mārtiņdienas tirdziņā. Šogad pasākums bija mazliet sliktāk organizēts nekā 
pagājušogad, jo iepriekšējā gadā pasākums risinājās aktu zālē, un tur vietas bija vairāk. 
 Šī diena viennozīmīgi ir viena no manām mīļākajām mācību gadā. Nākamgad 
iesaku tiem, kas nepiedalījās, arī noteikti piedalīties, jo tas ir tā vērts! 
 
 

Rūdolfs Mežotnis 
8. klase 

 

  



Olimpiskā diena 

 

 Mēs ik gadu piedalāmies olimpiskajā dienā. Mēs ļoti gaidām šo dienu, jo spraigā 
cīņā iespējams sakaut citas klases vingrošanas pauzē. Olimpiskā diena notika 2019. 
gada 20. septembrī. 

 Dienas plāns bija pavisam interesants. Sākumā mēs devāmies uz Zemgales 
Olimpisko centru. No rīta bija ļoti auksts, bet zēni tāpat gāja ar šortiem un sporta 
krekliņiem. 

  Kad atnācām no Zemgales Olimpiskā centra, tad sākās vingrošanas pauze. Mēs 
uzstājāmies pirmspēdējie. Mēs novingrojām ļoti labi un pat dabūjām atzinības rakstu 
savā vecuma grupā, kaut gan mēs bijām tikai pieci vingrotāji. 

 Kad vingrošanas pauze beidzās, tad sākās garais un grūtais skrējiens pa skolas 
pagalmu. Man tas ļoti patika, jo mēs ātri noskrējām.  

 Man nepatika Olimpiskās dienas vingrojumi, jo viņi bija par prastu un vienkāršu. 
Manuprāt, vingrojumiem jābūt sportiskākiem.    

                               Darians Galāņins 8. klase   

 

 

  



Tikšanās ar Luīzi Pastori 

 

               Es gaidīju šo tikšanos ar rakstnieci Luīzi Pastori Pārlielupes bibliotēkā 2019. 
gada 27. novembrī, lai uzdotu jautājumus par viņas grāmatām. Mēs uzzinājām par autores 
darbiem un rakstnieces karjeras sākumu, kā arī par tagadējo rakstnieces dzīvi un viņas 
darbiem, un nākamo grāmatu sērijā – mākslas detektīvi.  

               Tikšanās laikā rakstniece mums uzdeva radošo darbu, proti, vajadzēja izdomāt 
stāsta virsrakstu, iedvesmojoties no Marka Rotko gleznu reprodukcijām, kā arī uzrakstīt stāsta 
sākumu un nobeigumu vienā teikumā. Tad katrs no mums, kurš vēlējās, varēja izlasīt 
uzrakstīto. 

               Rakstniece pastāstīja, ka Marka Rotko gleznas vērtība ir ap 100.000.000 ASV 
dolāru. 

              Iepazināmies ar Luīzes Pastores stāstu tapšanas sākumu, rakstīšanas procesu un 
iedvesmu stāstu tapšanā. Kopumā Luīzei Pastorei ir iznākušas 9 grāmatas, dažas no tām arī 
ir tulkotas citās valodās (angļu, franču, igauņu). Rakstniece atzīst, ka naudu var nopelnīt, ja 
raksta angļu valodā, jo tādējādi ir plašāks lasītāju loks, kas vēlas grāmatu iegādāties. 

Jānis Švānbergs 8. klase 

 

 

 

  



Valodu un mākslas nedēļa  
 

            Mēs šo mēnesi gaidījām ar interesi un sajūsmu. Cerējām uz labi uzrakstītiem 
darbiem. Valodu un mākslas nedēļa sākās novembra 2.nedēļā. 
             Sākumā mums skolotāja deva izlozēt kartiņas, uz kurām bija rakstīti 
hobiji(8kl.) vai profesijas(9.kl),vārdi saistībā ar ģimeni (6.,7. kl.). Kad katrs bija 
izlozējis vienu no šīm kartiņām, viņam bija jāatrod šī vārda nozīme Latviešu literārās 
valodas vārdnīcā (LLVV), jāizpēta, cik nozīmju vārdam ir, bet pēc tam jāuzraksta savs 
radošais darbs, balstoties uz pieredzi un izjūtām saistībā ar izlozēto vaļasprieku. Līdzīgi 
6.,7. klase meklēja nozīmes vārdiem saistībā ar ģimeni, piemēram, krusttēvs, vedekla, 
tante u. c., bet 9. klase meklēja informāciju par profesijām adrese - www. profesiju 
pasaule. lv. 
             Kad mēs uzrakstījām savus radošos darbus latviešu valodā, mēs tos tulkojām 
angļu, krievu un vācu valodā, gūstot pirmo pieredzi kā tulkotāji. Kad bijām šos trīs 
darbus izdarījuši, mums bija jāilustrē katram savs darbs. Bija aizraujoši meklēt vārda 
nozīmes, kā arī veidot ilustrācijas. Valodas nedēļa bija ļoti jautra, kā arī bija daudz 
darba. 
 
 

                     Lita Brucere 
8. klase  

 

  



Valsts svētku koncerts 
 

 2019. gada 15. novembrī mūsu skolā ieradās vīru koris “Kārkli pelēkie 
zied” no 4. vidusskolas. Viņi dziedāja latviešu dziesmas gandrīz divas stundas.  Kora 
diriģents bija mūsu mūzikas skolotājs Ingus Leilands.  

  Man ļoti patika 4. vidusskolas koncerts, jo dziesmas, ko viņi dziedāja, bija ļoti 
jautras. Vienīgais, kas man nepatika, bija tas, ka ātri pagāja pasākums. Man patiktu, ja 
koncerts būtu gājis kādas trīs stundas vai pat vairāk, bet es saprotu, ka tas ir grūti - 
dziedāt ļoti ilgi. Man liekas, ka visjautrākā dziesma, ko koris izpildīja, bija par dumjām 
sievām, jo liela daļa ļaužu, kuri klausījās, iesmējās, radot jauku un jautru atmosfēru.   

 Es domāju, ka “Kārkli pelēkie zied” ir meistarīgs vīru ansamblis. Viņi dziedot 
neapstājās, lai atvilktu elpu vai atpūstos. Pēc manām domām, viņi ir viens no 
labākajiem koriem, kas ir bijuši mūsu skolā. 

 

Daniels Zeps 8. klase 

 

  



Zinību diena 

           Šogad Zinību dienas koncerts notika 02.09.2019. plkst. 10:00. Man patika šī 
diena, jo es varēju satikt savus klasesbiedrus un draugus. Bija jauks koncerts, bet 
cilvēku bija tik daudz, ka daudziem nepietika vietas, kur apsēsties. 

           Pagājušajā gadā bija siltāka zinību diena nekā šogad. Man ļoti patika koncerts, 
bija dažas tādas pašas dziesmas kā pagājušajā gadā. Pēc koncerta mēs devāmies uz 
klasi. Bija jauki parunāties ar klasesbiedriem pēc garās vasaras, dalīties piedzīvojumos.  

          Mēs stāstījām, ko mēs katrs darījām vasaras brīvlaikā. Mani interesēja, ko darīja 
klasesbiedri pa vasaras brīvlaiku, tad mēs visi devāmies pusdienās.  Pirmajā skolas 
dienā es kopā ar vecākiem braucu pēc uz jūru, bet tad sāka līt lietus. Un tā nu šī Zinību 
diena bija pagājusi. 

 

LuīzeAsmine 8. klase 

 


