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Simtgades nedēļa
Sportiskie starpbrīži

Fiziskās aktivitātes svaigā gaisā
ir nepieciešamas visa gada garumā, tāpēc,
pienākot rudenim, spītējot lietum un vējam,
skolēni bija aktīvi un jaunajā sporta laukumā
meta grozā ar daudz lielāku sparu un atdevi.

Erudītu konkurss

Lai rosinātu skolēnus koncentrēties uz 21. gadsimta iemaņu un zināšanu

apgūšanu, spējot reaģēt dažādās situācijās,
lai veicinātu radošumu un zinātkāri, skolā notika tradicionālais erudītu konkurss skolēniem
no 5. līdz 12. klasei. Par muzikālajām pauzēm
rūpējās Ilva Ešenvalde, Rebeka Jāvalde un Estere Lakija Jansone. Meitenēm palīdzēja Rebekas mamma Līga Aleksandra Jāvalde.

Izstāde „Rakstu raksti”

Latvijā ir izveidojušās bagātīgas cimdu adīšanas, valkāšanas un dāvināšanas
tradīcijas. Arī tautastērpam Latvijā ir bijusi un
joprojām ir liela simboliska nozīme nacionālās
vērtības un kultūras mantojuma saglabāšanā.
Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, skolā
izveidojām skaistu izstādi.

Adīšanas konkurss

6. klases skolēnu apsveikums Latvijai dzimšanas dienā Andra Lagzdiņa foto.
un cepures. Mans pēdējais darbs bija dūraiņi ar
latvju rakstiem par godu Latvijas simtgadei.”

Koncerts

„Saules mūžu Latvijai!” svētku
koncertā Sv. Katrīnas baznīcā savai Tēvzemei
vēlēja visi skolēni, skolotāji un vecāki.
Katrs klašu kolektīvs bija sagatavojis
priekšnesumu, tika sveikti skolotāji, teh-

niskie darbinieki, titula „Skolas stiprinieks” ieguvēji un citu konkursu uzvarētāji.
Koncerta noslēgumā emocionāli
izskanēja R. Paula un A. Krūkļa dziesma „Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?”
Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Direktores vietniece audzināšanas
darbā Aina Tovstuļaka

Jau kopš renesanses laikiem pazīstamā rokdarbu tehnika – adīšana – ir aktuāla un
moderna arī 21. gadsimtā. Adīšanas konkursa
uzvarētāja Lineta Zīberga stāsta: „Es adīt
iemācījos sākumskolā, kad mums vēl nebija
dalīto mājturību. Toreiz es uzadīju rotaļlietu garu čūsku. Tagad jau trešo gadu apmeklēju
adīšanas pulciņu, kur esmu guvusi ļoti vērtīgu
pieredzi un daudz zināšanu. Tik ātri adīt es
iemācījos, regulāri adot un praktizējoties. Manā
„pūrā’’ ir vairāki zeķu pāri, dūraiņi, šalles, lakati

Dāvana Latvijas simtgadē

Veiklās adītājas.
Birutas Lagzdiņas foto.

Lietuviešu bērnu Gintares Mikalauskaites (10 gadi) un Emilijas Ruškytes (9 gadi)
kartītes.
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Pārsteigumu 2018. gada nogalē sagādāja mūsu sadraudzības skolas Kuršēnos (Lietuva) skolotāji un audzēkņi. Saņēmām 100 apsveikuma kartītes. Tajās lietuviešu bērni pētījuši un
attēlojuši Latvijas dabu, ainavu, dzīvniekus, cilvēkus, tradīcijas, valodu un ornamentus. Attēlota
arī abu valstu draudzība. Esam priecīgi par šādu dāvanu, cerot uz turpmāku sadarbību. Laipni
aicinām apmeklēt lietuviešu draugu darbu izstādi skolas mazajā ēkā Pētera ielā 10!		
				
		
Mākslas skolotāja Ina Ozola

2. lpp.

Grāmatu ceļojums

Grāmatas dzīvo bibliotēkās, un
tāpat kā mēs vēlamies ceļot, arī grāmatas
priecājas par iespēju doties pie lasītāja.
Tās gan nelēkā gar plauktiem un jautri
nekustina asti, bet noteikti gaida bērnus,
kuri tās vedīs pie sevis ciemos.
Šogad mācību grāmatu sarakstā
ir jaunas grāmatas dabas zinībās, angļu
un vācu valodas apguvei un izzinošas
grāmatas sākumskolas klašu skolēniem.
Visa mācību literatūra reģistrēta skolu
bibliotēku sistēmā „Alise”.
Februārī KMHZV bibliotēka
gaidīs ciemos sākumskolas bērnus, lai
kopīgi iepazītu Margaritas Stārastes
košākās grāmatas, atzīmējot mākslinieces
un rakstnieces 105. dzimšanas dienu.
Sveicienus sūta arī mūsdienu
enciklopēdija, kuras senči radušies pirms
260 gadiem Francijā.
Lai apgūtu literatūras mācību programmu, mūsu skolas bibliotēkā iegādātas
daudzas jaunas grāmatas. Pirms dodies
uz Kuldīgas Galveno bibliotēku, ienāc,
varbūt tieši tev vajadzīgā grāmata ir tepat –
skolas bibliotēkā!
Bibliotekāre Biruta Lagzdiņa

Izvēlies nesmēķēt!
Realizējot
ESF
projektu „Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumu pieejamības
uzlabošana
Kuldīgas
iedzīvotājiem”,
Kuldīgas novada skolu skolēniem tika
izsludināts neklātienes konkurss „Izvēlies
nesmēķēt!”. Konkursā piedalījās mūsu
skolas 8. un 6.klases skolēni. Lindas
Lasmanes, Endijas Megnes, Lauras
Šmīdenbergas un Annas Valdmanes
komanda „Laiks tikšķ!” ieguva 3.vietu,
bet Ances Lagzdiņas, Martas Martinas
Druvas, Agates Sāras Seļavas, Anastasijas Laumanes komanda „Nenogalini to
bērnu!” ieguva 1. vietu.
6.klases audzinātāja Iveta Vīksne

Komandas „Nenogalini to bērnu!”
dalībnieces. Ivetas Vīksnes foto.
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Dziesmai būt!

Katra mācību gada sākumā
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
un tā direktore Inese Astaševska izsaka
pateicību par iepriekšējā mācību gada
izcilajiem sasniegumiem interešu izglītībā.
Paldies tika teikts arī mūsu skolas 5.- 9.
klašu korim, kas iepriekšējā mācību gadā
piedalījās Latvijas vispārējās izglītību
iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.- 9.
klašu koru konkursā „Dziesmai būt!” Talsos
un ieguva 1. pakāpes (40,6 punkti) diplomu. Katram kora dalībniekam bija sarūpēta
dāvaniņa - silts pleds. Pateicību par ieguldīto
darbu audzēkņu sagatavošanā saņēma arī
mūzikas skolotāja un kora diriģente I. Vīksne
un koncertmeistare L. Saulgrieze.		
5.–9.klašu kora vadītāja Iveta Vīksne

Iegūtā balva Mazā pūce.
Andra Lagzdiņa foto.

Dabaszinību
Mazā pūce

Pateicība un siltie pledi dziedātājiem.
Ivetas Vīksnes foto.

Klašu mācību sasniegumi
1. semestrī

1. vieta
2. un 3. klases skolēniem,
vidējais vērtējums 7,77 balles
2. vieta
6. klases skolēniem,
vidējais vērtējums 7,66 balles
3. vieta
12. klases skolēniem,
vidējais vērtējums 7,64 balles
4. vieta
4.klases skolēniem,
vidējais vērtējums 7,39 balles
5. vieta
5.klases skolēniem,
vidējais vērtējums 7,31 balles
6. vieta
9.klases skolēniem,
vidējais vērtējums 7,22 balles
7. vieta
8.klases skolēniem,
vidējais vērtējums 6,90 balles
8. vieta
7.klases skolēniem,
vidējais vērtējums 6,69 balles
9. vieta
10.klases skolēniem,
vidējais vērtējums 6,58 balles
10. vieta
11.klases skolēniem,
vidējais vērtējums 5,95 balles
Dir. vietniece izglītības jomā I.Ose

Skola - tā ir vide, kur talants var
attīstīties. Prieks, ka mūsu skolā mācās
jaunieši, kuriem izglītība ir svarīga, kuri ir
mērķtiecīgi, radoši un motivēti. Manuprāt,
rezultātu var sasniegt skolotājam sadarbojoties gan ar skolēniem, gan vecākiem.
Paldies mūsu skolēnu ģimenēm, kuras
motivē savus jauniešus sasniegt augstus
rezultātus!
Sabiedriskā
organizācija
„Draudzīgā aicinājuma fonds” 12.decembrī
Cēsīs rīkoja ikgadējo pasākumu, kurā pasniedza balvas vairākās skolu grupās: lielo pilsētu ģimnāzijām, pilsētu ģimnāzijām,
pilsētu vidusskolām, lauku vidusskolām un
specializētajām skolām. Jau astoņus gadus „Draudzīgā aicinājuma fonds” aicina
labāko skolu pārstāvjus saņemt Lielo un
Mazo pūci par teicamiem sasniegumiem
centralizētajos eksāmenos.
Mūsu skolas absolventes Nika
Dadzīte kārtoja centralizēto eksāmenu
bioloģijā, Anete Šēna – bioloģijā un
ķīmijā, tādējādi iegūstot visaugstāko
novērtējumu specializēto skolu grupā.
Skola balvā saņēma Mazo pūci, grāmatu
un diplomu par teicamiem sasniegumiem
dabaszinībās.
Paldies kolēģiem par atbalstu,
padomu, tas ir komandas darbs. Lielu
paldies saku ķīmijas skolotājai Lienei
Oļehnovičai, kura skolēniem iemācīja
zināšanas un prasmes ķīmijā.
Paldies „Draudzīgā aicinājuma
fonda” dibinātājam Jānim Endeles kungam
par to, ka novērtē pedagogu ieguldījumu
jauniešu izglītošanā!
Esmu gandarīta, ka mūsu absolventi nes skolas un Kuldīgas vārdu Latvijā
un pasaulē.
Dabaszinību skolotāja Ilze Ose

3. lpp.

„Latvijas skolas soma” arī KMHZV
Kopš
2018.gada
1.septembra
KMHZV piedalās Kultūras ministrijas iniciatīvā
„Latvijas skolas soma”, kas ir valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem,
tādējādi ikvienam mūsu valsts skolēnam
tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē
pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības,
iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas
un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Finanšu līdzekļi piešķirti pašvaldībām
atbilstīgi faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz
12.klasei, lai to izmantotu mācību procesā
kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības
un dabas objektu apmeklējumiem un izglītības
iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo
radošo projektu, izrāžu, performanču un
darbnīcu izmaksām.
1.semestrī mūsu skolas vecāko klašu
skolēni „Arēnā Rīga” apmeklēja multimediālo
deju lielizrādi „Abas malas” - stāstu par Latvijas
100 gadiem. Tā bija lieliska iespēja apmeklēt

izrādi, kura publikai bija
pieejama tikai 3 dienas.
Fantastisks darbs, kas
apvienoja dažādus deju
stilus. Trāpīgi izraudzīti
mūzikas fragmenti simboliski atspoguļoja laikmeta iezīmes. Videoprojekcijas
acumirklī
mainīja darbības vidi,
ļaujot stāstam risināties
cauri Latvijas vēstures
līkločiem un piesaistot
nedalītu jauniešu interesi
visas izrādes garumā.
Decembrī
uz
Latvijas Nacionālo operu un baletu devās
jaunāko klašu skolēni, lai noskatītos baletu „Riekstkodis”, kura darbība notiek Rīgā
19.gadsimta beigās. Divas stundas skolēni bija
pilnībā iegrimuši pasakā, dzīvojot līdzi Marijai

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” mūsu
skolā tiek realizēts no 2016. gada aprīļa un ilgs
līdz 2020. gada beigām.
Projekta mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs. Mūsu skolā
mācību gada garumā visām klašu grupām notiek
dažādi pasākumi, kuros skolēni iepazīst darba
pasauli, pēta izglītības iespējas, mācās pieņemt
karjeras lēmumus un veic pašnovērtējumu.
Šogad 1.semestrī notikuši jau 5
pasākumi. Oktobrī, Karjeras nedēļā, 8. un
9.klašu skolēni devās uz Jelgavu iepazīt
pārtikas ražošanas procesu un tikties ar
uzņēmējiem.
Skolēni
viesojās
Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un
tehnoloģiju fakultātē, kur iepazina pārtikas tehnologa profesiju, ievērojot norādes, pagatavoja
cepumus, mēģināja atpazīt dažādu pārtikas
piedevu smaržas, iejusties degustētāja lomā
un vēroja maizes cepšanas procesu. Pēc tam
apmeklēja „Karameļu fabriku”, kur apguva
karameļu gatavošanu, izzināja tajā iesaistītās
profesijas un paši pagatavoja savu karameli.
Novembra sākumā pie mums viesojās
programmas „Start strong” treneris Andris Arhomkins ar nodarbību „Jaunā uzņēmēja ABC”
vidusskolēniem. Ar praktiskiem paņēmieniem
tika parādītas uzņēmējdarbības iespējas,
diskutēts par nepieciešamajiem resursiem,
izstāstīti veiksmes stāsti, lai iedvesmotu
jauniešus pašiem sākt savu biznesu.
Lai 6. un 7.klases skolēnus mudinātu
aizdomāties par savu turpmāko karjeru un
profesijas izvēli, skolā viesojās Mārtiņš Geida,
vadot nodarbību „Gribu. Varu. Vajag.”, kurā
skolēni mācījās sevis prezentēšanu un savu
iekšējo resursu apzināšanos.
Liels notikums skolas deju kolektīvu
„Austra” un „Austriņa” (5. – 12.kl.) dejotājiem
bija deju svētku virsvadītāja Jāņa Purviņa
viesošanās skolā. J.Purviņš ir bijis visu Deju
svētku virsvadītājs kopš 1998.gada, izveidojis
vairāk nekā 200 oriģinālhoreogrāfiju un tautas
deju apdaru, kā arī ap 20 uzvedumu. Jaunieši
iepazina viņa karjeras ceļu, darba specifiku,
uzzināja, kā top deju raksti Daugavas stadionā,

cik daudz laika prasa vienas dejas horeogrāfija
un noskaidroja atbildes uz citiem ar deju nozari
saistītiem jautājumiem. Interesanti bija uzzināt
dažādus faktus, par kuriem mēs, skatoties deju
koncertus, neaizdomājamies, piemēram, ka
latviešu tautas dejā ir ap 40 dažādu polku un
vienu soli var izpildīt 720 variantos.
Pirms Ziemassvētku brīvlaika 3. un
4.klases skolēni iepazina ar operu un baletu
saistītas profesijas, Latvijas Nacionālās operas
un baleta darba dzīvi. Tas bija ļoti interesants
pasākums gan skolēniem, gan skolotājiem, jo
ne jau katrs var nokļūt aizkulisēs, grimētavās
un tehniskajās telpās.
Arī nākamajā pusgadā paredzēti
vairāki noderīgi un interesanti karjeras attīstības
atbalsta pasākumi visiem KMHZV skolēniem.

3. un 4. klases audzēkņi baleta izrādē.
Anitas Gotfridsones foto.
un Riekstkodim. Mākslinieku sniegums, tērpi,
gaismas efekti, mūzika bija brīnišķīga un radīja
patiesu svētku noskaņu katrā mazajā sirsniņā.
Nākamajā
semestrī
paredzēti
pasākumi arī pārējām klašu grupām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi 1.semestrī
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Karjeras konsultante I.Reita
Tikšanās ar Jāni Purviņu.
Andra Lagzdiņa foto.

4. klases skolēni uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves.
Anitas Gotfridsones foto.

4. lpp.

Ziemassvētki tuvojas

9.klases skolēni gatavojas svētkiem, cepot piparkūkas un pīrāgus.
Andra Lagzdiņa foto.

gu, lai noskatītos skaisto P. Čaikovska baletu
„Riekstkodis”, kurā ir uzburtas ainas par to,
kā Ziemassvētku naktī, kad zemi apciemo
brīnumi, piedzimst un kļūst reāls kādas jaunas meitenes sapnis.
Mazie un lielie literāti un mākslinieki
pulcējās
skolas
ikgadējā
kalendāra
prezentācijā.
Visi skolēni posa un dekorēja
Ziemassvētkiem savu klasi, savukārt skolēnu
līdzpārvaldes izveidota žūrija vērtēja klašu
dekorācijas. Par skaistākajām atzina 4., 6.
un 11.klases noformējumu.
Lai cēli varētu dejot skolas
Ziemassvētku ballē, 5. - 12.klašu skolēni
mācījās balles dejas.
Skolas gaiteņi un klases kļuva arvien
baltākas un sniegotākas, jo bērni, gatavojoties Ziemassvētku koncertam „Sniegpārslu
mežģīnes”, grieza simtiem sniegpārsliņu.
Gaisā sāka virmot piparkūku un pīrāgu
smarža un skanēt Ziemassvētku melodijas.

Decembrī Ziemassvētku noskaņu
skolā ievadīja muzikāls svētrīts un mācītāja
Viestura Pirro iedegtā pirmā svece skolas

Adventes vainagā, un tālāk sveces liesmiņa
īpašā lukturītī aizceļoja no klases uz klasi.
1. - 4. klašu skolēni devās uz Rī-

Kalendārs
„Iemirdzies!”

Sniegpārslu mežģīnes

Kalendāra vāka autore Eva
Sintija Pētersone (12.kl.) stāsta: „Savā
zīmējumā attēloju meiteni tautastērpā,
jo man pašai ļoti patīk dejas, es dejoju
mūsu skolas tautas deju kolektīvā „Austra”. Viņai caur rokām birst smiltis, meitene ir kā smilšu pulkstenis, kas apzīmē
skolā pavadīto laiku. Pulkstenī iezīmēju
arī cilvēku siluetus un grāmatas, kas
atgādina par skolas laikā izlasītajām
grāmatām un iepazītajiem cilvēkiem. Ideja
radās tāpēc, ka, manuprāt, skolā visvairāk
„iemirdzas” laiks, pūles un prieks, ko mēs
tajā ieguldām.”
 	
2019.gada kalendārs „Iemirdzies”
veidots par godu skolas 30 gadu jubilejai,
un 11.maijā uz skolas salidojumu gaidīsim
skolas absolventus, kuri katrs cits par citu
spožāk mirdz Latvijā vai kur citur pasaulē.
Kalendāra izveidē ir iespēja piedalīties
visiem skolas skolēniem, un neviltots
prieks ir redzams skolēnu sejā tajā mirklī,
kad kalendāra prezentācijā viņš ierauga tieši savu zīmējumu vai dzejoli jau
drukātā versijā. Paldies tipogrāfijai „Māras
druka” par izcilu sadarbību vairāku gadu
garumā!
Latviešu valodas un literatūras
skolotāja Rita Kunga
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Ziemassvētku laikā, priecājoties
par sniegu, ne visi apzināmies, kāds dabas
brīnums tas patiešām ir. Ik ziemu no debesīm
nokrīt viens septiljons (skaitlis, ko raksta ar 24
nullēm) sniega kristālu, bet, lai izveidotos viena
sniegpārsliņa, vajadzīgs aptuveni miljons sīciņu
pilīšu.
Sniegpārslu mežģīnes ir ļoti trauslas.
Zinām, ka to mūžs nav ilgs, taču sniegpārslu
skaistums un vienreizīgums iepriecina ikvienu.
Sniegpārslu mežģīņu ornamentiem bagāts
bija mūsu skolas Ziemassvētku koncerts, kurā
piedalīties varēja ikviens no mūsu 300 skolēnu
lielās saimes, ja vien pats vēlējās. Skolēnu
gatavotās 1200 sniegpārslas mežģīņu rakstos
sakārtoja mākslas skolotājas Monta Plaude,
Iveta Goldberga un Danute Sīle, bet Sniegoto
sapņu tiltu pagatavoja mājturības skolotājs
Andris Lagzdiņš kopā ar skolas čaklākajiem
puišiem. Ievas Bērziņas veidoto testu “Izvēlies
sniegpārsliņu un uzzini kaut ko negaidītu
par savu raksturu!” koncerta programmiņās
sakārtoja skolotāja Ina Ozola. Viņa arī palīdzēja
sašūt sniegpārsliņām svārciņus.
Vislielāko darbu, gatavojot koncertu,
ieguldīja mūzikas skolotāja Iveta Vīksne, deju
skolotājas Zane Kalniņa un Līva Rone-Zauere.

Direktores vietniece audzināšanas
darbā Aina Tovstuļaka

Par koncerta norisi saku paldies ikvienam
skolotājam, kurš pasākumā palīdzēja mazajiem māksliniekiem sapucēties, laikā būt uz
skatuves, samīļot un nomierināt, jo daudziem tā
ir liela uzdrīkstēšanās kāpt uz skatuves vairāk
nekā 300 skatītāju priekšā.
Paldies visiem skolēniem, kuri
piedalījās koncertā, bet īpašs paldies koncerta vadītājai Robertai Balodei, zvēriņu
lomu atveidotājiem - Rebekai Jāvaldei, Ilvai
Ešenvaldei, Esterei Lakijai Jansonei, Klintai
Tāfelbergai, Andrejam Štrālam - un mazajām
sniegpārsliņām: Hermīnei Žerebcovai un Annai
Tropiņai.
Paldies Kuldīgas Kultūras centra darbiniekiem par sadarbību, īpašs paldies skaņu
un gaismu lielmeistaram Dainim Āboliņam, kurš
talantīgi paspilgtināja ikvienu priekšnesumu
koncerta laikā.
Svētku izskaņā mazās Sniegpārsliņas
mums vēlēja piedzīvot brīnumu, saņemt to un
tālāk dot. Taču ar ticēšanu brīnumainajam vien
nepietiek, bez darba un pūlēm mēs maz sasniegsim. Tādēļ šajā gadā visiem vēlu darbīgas
dienas un priecīgus atelpas brīžus!
Skolotāja Ainiņa, koncerta scenārija autore
un organizatore

Zvaigznītes mirdz un nes gaismiņu visiem. Sintijas Tovstuļakas foto.

