
MĪLENBAHS RUNĀ! 
Skola- ēka ar 4 sienām,  

kurai pa vidu atrodas nākotne.  
/Alfrēds Mercers/ 

Pasākums skolotājām 

Kamēr 11. un 12.  klase izmēģināja roku skolotāja profesijā, mūsu 
bijušie un esošie skolotāji tika aicināti uz viņiem veltītu pasākumu 
rotaļistabā. Ar muzikālajiem priekšnesumiem priecēja popgrupa 
„Abaviņa” un ansamblis „Kaprīze”. Lai pārbaudītu skolotāju zināša-
nas un sadarbības spējas, tika izspēlēta interaktīva spēle „Vai zini to, 
ko zinām mēs?”. Uzvarētāji ar pārliecinošu punktu pārsvaru bija sko-
lotāju komanda „Ašās žubītes”, kuras kapteinis bija Gatis Frīden-
bergs. Dažas nedēļas pirms Skolotāju dienas, tika veikta balsošana 
par gada labāko skolotāju, un šis bija tas brīdis, kad nomināciju 
„Gada labākais skolotājs” (1.- 4. kl.) ieguva Anda Leizandere, bet 
nomināciju „Gada labākais skolotājs” (5. – 12. kl.) – Lauris Valtma-
nis. Noslēgumā katrs skolotājs saņēma „Skolotāja palīgkomplektu” 
ar visu ikdienas dzīvei skolā nepieciešamo. 

Skolotāju diena 

Šī gada 28.septembrī mūsu skolā tika atzīmēta ikgadējā Skolotāju diena. Kā jau vienmēr, šajā die-

nā skolotājiem bija dota iespēja  atpūsties no darba un apmeklēt Skolotāju dienas pasākumu, kas norisinā-

jās rotaļu telpā, bet pēc tam doties ekskursijā un  izbaudīt šo dienu no visas sirds. Protams, skolēniem šī 

nebija brīvdiena, par to šajā dienā parūpējās 11. un 12.klašu skolēni, kuri varēja iejusties skolotāju ādā, 

iegūt jaunu pieredzi un izbaudīt dienu nevis kā skolēni, bet gan kā Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 

skolotāji.  

Vienmēr ir interesanti ierasties skolā, zinot, ka šajā dienā būs kaut kas atšķīrīgs nekā parastā dienā, 

tāpēc skolēniem patīk Skolotāju dienas. Arī 11. un 12. klašu skolēniem  šī bija visai atbildīga un aizraujo-

ša diena, jo viņiem bija iespēja mācīt skolēnus. Iepriekš varēja pieteikties, kuru skolotāju viņi vēlas aizvie-

tot un kādu priekšmetu mācīt. 

Arī man šogad bija iespēja vienu dienu būt skolotājai, es izvēlējos aizvietot skolotāju Elitu Brah-

mani, jo man patīk mazi bērni un domāju, ka tas būs interesanti. Pavadot šo dienu kā skolotāja ar maza-

jiem ķipariem, es sapratu, ka skolotāja profesija tiešām nemaz nav tik viegla, jo skolotājiem vajadzīga lie-

la pacietība, gribasspēks un arī daudz zināšanu. Bet sapratu arī to, ka skolotāja profesija ir  ļoti interesanta, 

pārsteigumiem un prieka pilna, jo nevienu brīdi nebija garlaicīgi. Katrs skolēns centās padarīt visu, kas 

nepieciešams, klausīja mani un uzlaboja arī manu dienu ar saviem domu graudiem un jokiem. Man ļoti 

patika šī diena, jo ieguvu jaunu pieredzi un varēju pavadīt dienu nevis skolas solā, bet gan skolotāja krēs-

lā. Pēc šīs dienas es tiešām varu atzīt to, ka skolotāji ir supervaroņi! (Ar savu pieredzi dalījās skolniece 

Marta Šteinberga.) 

31. oktobris    NR.2 

Miķeļdienas tirgus 

29.septembrī mūsu skolā norisinājās Miķeļdienas tirdziņš, ku-

rā piedalījās 1.-4.klase, kā arī 10.klase, kurai bija īpašs uzde-

vums - jāpārģērbjas par troļļiem (tas viņiem bija neliels tre-

niņš iesvētībām). Mazie ķipari un viņu vecāki bija ļoti radoši -  

pārdeva dažnedažādas kūciņas, kēksiņus, paštaisītas picas un 

citus gardumus. Bērni bija pacentušies iepriecināt arī acis, iz-

gatavojot dažādus aksesuārus un citas ar acīm baudāmas lie-

tas. Malači! 

Intervija ar direktori 

1. Vai vidusskolas skolēniem ir plānoti skapīši? 

-Jā, vidusskolas skolēniem ir plānoti mazie skapīši, sākot ar jauno pusgadu, 
2018. gadā. 

2. Vai tiks atjaunots skolas radio? 

-Iespējams, jā, bet noteikti ne tuvākajā laikā. 

3. Vai skolā tiks ieviesti mācību bloki? 

-Tā noteikti varētu būt, bet tas viss ir jāskatās pēc projekta. Iespējams, ka tie 
nebūs visām mācību stundām, bet atsevišķām pilnīgi noteikti. 

4. Vai vidusskolas skolēniem ir plānota kāda atpūtas telpa līdzīgi kā sā-
kumskolas skolēniem rotaļistaba? 

-Nē, bet ir plānota kāda telpa skolas pašpārvaldei. 

5. Kādi plāni, gan tuvāki, gan tālāki, ir plānoti skolā? 

-Ir plānots izremontēt visus neizremontētos kabinetus, kādu no gaiteņiem, vizuālās mākslas klasi pir-

majā stāvā. 

English Teaching With Innovative Web Tools 

No 25.septembra līdz 29.septembrim mūsu skolā viesojās projekta dalībnieki no Itālijas, Turci-

jas, Rumānijas un Lietuvas. Projekta laikā skolēni bija Ventspilī, Tērvetē un Rīgā. Šajos izbrau-

cienos skolēni apmeklēja dažādas vietas, kas viesiem no ārzemēm deva iespēju tuvāk iepazīt Lat-

viju. Bija dienas, kad skolēni visu dienu pavadīja Kandavā - notika orientēšanās pa pilsētu, dažā-

das aktivitātes skolā. Ārzemju viesiem bija iespēja piedalīties dažās mācību stundās. Visi projek-

ta dalībnieki bija apmierināti un priecīgi iepazīties ar citām tautām. 



Iesvētības 5.klasēm 

13.oktobra piektdienā abas 

8.klases kārtīgi iesvētīja 5.klases 

skolēnus, sākumā tiem tika dots 

uzdevums uz skolu atnākt pidža-

mās. Skolēniem bija uzdevums 

pierādīt, cik labi spēj sadarboties, 

jo viņiem tika saskočētas kājas ko-

pā, bet uzdevums bija tikt augšā 

līdz 3.stāvam. Tālāk tika pārbaudī-

ta  redze un atmiņa, atbildot uz 

jautājumu par  fotogrāfijām ar kla-

ses audzinātājām un pakāpieniem. 

Trešajā pārbaudījumā  nācās apdo-

māt, cik labi viņu rokas spēj sa-

taustīt maisos ieliktās lietas. Lai tiktu aktu zālē, kur klases rādīja sagatavotos priekšnesumus un 

zvērēja pildīt 8.klašu sagatavoto zvērestu, nācās palauzt muguru - bija jānoliecas zem slotas. Arī 

klašu audzinātājām bija uzdevums sacerēt dzies-

miņu par saviem skolēniem. Šīs iesvētības bija ļoti 

izdevušās, jo sagatavotie uzdevumi bija interesanti 

un aizraujoši, to atzīst gan piektās klases skolēni, 

gan paši astotie. Laipni lūgti pamatsskolā! 

Labdien! 

Pagājuši jau divi mēneši, kopš ir sākusies skola. Šo divu mēnešu 

laikā starp skolēniem un skolotājiem ir manāms nogurums, nepa-

tika un, iespējams, ka kāds ir zaudējis motivāciju. Bet Marijai 

Kirī ir tāda dzīves atziņa: “Dzīve nav viegla nevienam no mums. 

Un kas par to? Mums vajadzīga izturība un, pats galvenais, ticība 

sev. Ir jātic, ka mums piemīt kādas dotības, un tās mēs nedrīk-

stam palaist vējā ne par kādu cenu.”  Vēlos visiem no mums vē-

lēt, lai mums nekad neaptrūkstas izturības, un atcerieties, ka mēs 

katrs pats esam savas laimes kalēji, tāpēc mums ir jānotic sev un 

nevienam citam, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.  

Ar maģiskām un spēku pilnām domām turpināsim iesākto mācī-
bu gadu! 

Arī šoruden skolā notiks 
erudīcijas spēle  

”Es mīlu tevi, Latvija!” 

3.novembrī 
 1.stundā 5.-6.klasei 

10.novembrī 
 1.stundā 7.-8.klasei 
 6.stundā 3.-4.klasei 

24.novembrī 
 1.stundā 9.-12.klasei 
 5.stundā 1.-2.klase 

Scary  room 

PASĀKUMS PĀRCELTS UZ 9.NOVEMBRI! 

Bet galvenais, lai sagatavotu jums lieliskas dāva-

nas, dalības maksa ir 0,50 centi (no personas), 

kas jāsamaksā līdz 3.novembrim. 

P.S. Sagatavojiet arī vienotus tērpus, par to papildus būs 

balvas! 

Gaidī sim Jū s 

Foto konkursa uzvarētājas!!! 

Apsveicam Līvu Riekstiņu un 

Martu Šteinbergu.  

Paldies visiem par 

piedalīšanos, un 

gaidām nākamo 

konkursu :) 


