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MĪLENBAHS RUNĀ! 
Skola - ēka ar 4 sienām,  

kurai pa vidu atrodas nākotne.  
/Alfrēds Mercers/ 

septembris  -  oktobris    (2019) 

 10. klases iesvētību pirmais uz-

devums - Miķeļdienas tirdziņā inscenēt 

kādu no ātrās ēdināšanas restorānu 

ķēdēm ar neveselīgiem ēdieniem. Tika 

pārbaudīta viņu veiklība, sastrādājoties 

komandā, spēja atrisināt nestandarta 

situācijas un radoši izpildīt uzdevumu.  

 Ko par uzdevumu 

saka tā iniciatori 11. klase: 

’’27. septembra tirdziņā 

redzam jaunu, nekad nere-

dzētu ātrās ēdināšanas 

uzņēmumu "Pepas vir-

tuve". Pārtikas un veterinā-

rā dienesta un Valsts ieņē-

mumu dienesta pārstāv-

jiem no 11. klases pēc saņemtajām 

sūdzībām par neizsniegtu čeku, kas 

liedzis dalību čeku loterijā, jaundibinā-

tais uzņēmums šķita aizdomīgs, un 

tūlītēji tika veiktas pārbaudes. Nopietni 

sanitārās un higiēnas prasību pārkāpu-

mi netika konstatēti. Tomēr uzņēmums 

neievēroja 11. KLASES PARLAMEN-

TA UN PADOMES REGULU Nr. 

2709/2019 "Par pārtikas produktu infor-

mācijas sniegšanu patērētājiem", kas 

sevī ietver obligāto ziņu uzskaitījumu 

ar sastāvdaļu sarakstu, derīguma ter-

miņu, uzturvērtību un pārtikas produkta 

neto daudzumu. "Pepas virtuve" nebija 

reģistrējusi savu darbību 

11. klases uzņēmumu re-

ģistrā, kļūstot par rupju 

ēnu ekonomikas paraugu. 

Mums nācās to piespiedu 

kārtā apkarot, pārtraucot 

saimniecisko darbību un 

likvidējot visu nopelnīto 

naudu.’’ 

 11. klase vēlas atgādināt, ka par 

atņemtajiem naudas līdzekļiem tika 

uzklāts galds kopīgai pasēdēšanai pēc 

iesvētību pasākuma un 10. klase savu 

uzdevumu bija izpildījuši lieliski, sagā-

dājot patīkamu apkalpošanas pieredzi 

tirdziņa apmeklētājiem. 

 

Kā pē c tikā likvidē tā ’’Pēpās virtuvē’’? 

‘‘Jaundibinātais 

uzņēmums šķita 

aizdomīgs, un 

tūlītēji tika veiktas 

pārbaudes’’ 

 

Lēpojāmiēs ār Ē riku Mik ēli Jēfrēmovu 
 Intervijā 6. a klases skolnieks 
Ēriks Miķelis Jefremovs sniedz ies-
katu par to, kā viņam veicies spēlē 
’’Gudrs vēl gudrāks’’. 

Vai biji pārsteigts, ka tiki uzaici-
nāts uz spēli? 

Jā, biju diezgan pārsteigts un patī-
kami satraukts par spēli. 

Kādas bija tavas emocijas? 

Es biju ļoti uztraucies un mazliet 
nobijies, jo varēju atbildēt nepareizi. 

Kurš, tavuprāt, bija visāķīgākais 
jautājums? 

Manuprāt, visāķīgākais jautājums 

bija par cipariem un skaitļiem. 

Ko tu ieguvi no šīs pieredzes? 

Es uzzināju daudz ko jaunu un sa-
pratu, ka ir jāuzticas saviem spē-
kiem. 

Vai klasesbiedru atbalsts tev pa-
līdzēja? 

Jā, protams! 

Vai tu iemācījies ko jaunu? 

Es uzzināju, ka, ja uz drēbēm ir 
norādīts trijstūris ar baltu vidu, tas 
nozīmē, ka tām mazgāšanas proce-
sā ir jāpievieno veļas mīkstinātājs. 
Pirms tam nebiju šo mācījies. 
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Skolotājiem pelnīta brīvdiena 

Skolotā ju diēnā 

Vai “Labākā no labākajiem” titula saņemšana Jums bija pārsteigums? 

Jā, man tas bija liels pārsteigums! Ilgi nespēju tam noticēt. Pirmajā mirklī 

likās, ka kaut kas ir sajaukts. Saņemt atzinību no  saviem skolēniem ir ļoti 

patīkami. Jāsaka, ka tā ir lielākā balva, ko skolotājs var saņemt par savu 

darbu. 

Ar kuru vecuma grupu vieglāk sastrādāties - sākumskolu vai pamat-

skolu? 

Vieglāk strādāt ir ar sākumskolas skolēniem, viņi tev vairāk uzticas, vairāk 

respektē. Pamatskolas posmā ir interesanti strādāt. Piektās, sestās klases 

skolēni vēl ir klausīgi, bet septītās, astotās klases skolēniem mācības vairs 

nav pirmajā vietā, viņiem ir citas prioritātes. 

Kādi ir skolotāja profesijas plusi, vai ir arī kādi trūkumi? 

Plusi ir tie brīži, kad saņemu ziņas no saviem bijušajiem skolēniem, kad viņi 

vienkārši atnāk ciemos aprunāties, uzraksta kādu ziņu sociālajos tīklos, kad 

redzu viņu panākumus turpmākajā dzīvē. Tad mani pārņem pārdomas par 

to, kāpēc ir labi būt skolotājai. 

Trūkumi! Nezinu, vai tos var nosaukt par trūkumiem, vienkārši ir lietas, ku-

ras ļoti skumdina. Piemēram, skolēni, kuri nevēlas mācīties, kuriem nav ne-

kādas intereses. Bieži pietrūkst idejas, kā es varētu viņus ieinteresēt mācību 

procesā. Daži skolēnu vecāki, kuri izdabā saviem bērniem, iet viņu iegribu 

pavadā, tādejādi nesaprazdami, ko viņi nodara saviem bērniem. 

Vai Jūs bērnībā sapņojāt kļūt par skolotāju ? 

Man jau no mazām dienām ļoti patika spēlēties ar mazākiem bērniem, pati-

ka, ka jaunās māmiņas uzticēja savus mazuļus pieskatīt smilšu kastē vai 

pavizināt ratiņos. Un vidusskolas pēdējās klasēs, domājot par nākotni, ne-

spēju sevi iedomāties kādā citā vidē. Protams, atvaļinājums vasarā arī bija 

diezgan svarīgs profesijas izvēlē. 

  Jaunie skolotāji jeb 11. un 12. kla-

ses skolēni šo dienu sagaidīja kā ne-

bijušu pārbaudījumu. Viņiem nācās 

sagatavoties darba dienai, iepazīties 

ar saviem skolēniem un vadīt stun-

das. Kas, kā izrādās, nav tik viegls 

darbs, jo jāprot rast risinājums pat 

negaidītākajās situācijās. Viena no 

tām - elektrības pazušana, kas īpaši 

ietekmēja informātikas skolotāju dar-

bu, jo, kā atzīst paši jaunie skolotāji, 

bez elektrības informātiku mācīt ne-

var. Tomēr kādai klasei šis negaidī-

tais pavērsies sagādāja īpaši lielu 

prieku, ļaujot vaļu spocīgiem stāstiem 

aizpildīt krēslas ieskauto klases telpu. 

To, kā 11. un 12. klases skolēniem 

veicās, zinās stāstīt viņu audzēkņi, 

taču, ko par pieredzi stāsta paši jaun-

ie skolotāji? 

 ’’Mazie skolēni liek atgādināt 

par tām vērtībām, kas šo gadu laikā ir 

piemirstas. Viņi ir pieklājīgi, iecietīgi 

pret skolotāju darbu un gatavi mācī-

ties. Ir svarīgi viņos saglabāt šo inte-

resi, tāpēc skolotāja darbs ir tik atbil-

dīgs. Pēc šīs pieredzes uz skolotāja  

profesiju raudzīšos citādāk, jo viņi ir 

tie, kas mūs iedvesmo uz lielākiem 

mērķiem un lielākiem panākumiem.’’ 

Jaunie skolotāji 

 

Intervija ar skolotāju Gintu Bogdanovu 

 

 4. oktobra rīts skolotājiem iesā-

kās ar sveicieniem un skolēnu saga-

tavoto koncertu. Pēc svinīgās daļas  

nācās iekustināt prātus un atbildēt uz 

āķīgiem jautājumiem par dažādām 

tēmām. Tika griezts arī lielais laimes 

rats ar punktiem, ko varēja iegūt, at-

bildot pareizi uz jautājumiem. Starp 

spēles daļām skolotāji centās atminēt 

visiem zināmās dziesmas un dziedāja 

tām līdz. Spēles punktu kopsavilkuma 

laikā skolotāji veidoja mandalas ar 

krāsainajām smiltīm. Pasākuma no-

slēgumā tika apbalvoti arī skolēnu 

balsojuma rezultātā titulu “Labākā no 

labākajiem” ieguvušie skolotāji —

Ginta Bogdanova un Ieva Rožkalne. 
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10. klase ceļo laikā 

Iēsvē tī bu lāiks 

Jaunie supervaroņi 

 

 10. klases iesvētības norisinā-

jās 5 dienas. 11. klase bija izgatavo-

jusi laika mašīnu, ar kuru desmita-

jiem bija jāceļo laikā. Skolēniem bija 

uzdevums katru dienu ierasties no-

rādītajā laikā.  

Pirmdiena - Akmens laikmets 

Otrdiena - Senā Grieķija 

Trešdiena - LĢA indiāņi 

Ceturtdiena - 80-tie gadi 

Piektdiena  - nākotne 

 ’’Atcerējāmies laiku, kad bijām 

mazi un lipinājām plastilīnu, bija ie-

spēja izpausties un izveidot mazu 

konkursiņu, veidojot ko saistītu ar 

Grieķiju. Uzvarētājs - plastilīna cilvē-

ciņš  vārdā Kačoks Abderuss. Otr-

dien bija uzdevums izveidot etīdi, ar 

ko arī kopīgi visi tikām galā un, mū-

suprāt, sanāca pat ļoti labi. Trešdien 

bija viena no galvenajām daļām, 

cītīgi skolas stadionā veicām uzde-

vumus un, protams, neizpalikām bez 

olām un miltiem uz galvām. Pēc pa-

sākuma visi kopīgi devāmies kārtīgi 

paēst. Ceturtdien desmitie saņēma 

zvērestu un piektdien baudīja kūku, 

ko vienpadsmitie uzdāvināja.’’ 

 10. klase bija lieli malači, iztu-

rot nedēļu garās iesvētības, būdami 

vienoti un mērķtiecīgi, pildot viņiem 

sagatavotos uzdevumus. Desmitie 

nu ir uzņemti vidusskolas saimē un 

gatavi jauniem pārbaudījumiem. 

Uzņemti pirmklasnieki 

 

 Mēs, skolēni, esam īsti supervaroņi, jo reizēm nākas stāties cīņā ar 

slinkumu un, lai pildītu mājasdarbus.  

 18. oktobrī pamatskolas pulkā tika uzņemti 5.a un 5.b klase. Viņiem 

bija jāsagatavo mājasdarbs - supervaroņu karogs, kas prezentētu viņu unikā-

las spējas un klases vienotību. 5.a klase kā sava karoga centrālo elementu 

izvēlējās supervaroņa Betmena logo, apkārt tam sarakstot savus vārdus, 

taču 5.b klases karogu rotāja cilvēku silueti un supervaronis. Piekto klašu 

skolēni bija patīkami satraukti un gatavi pildīt savus uzdevumus. Pirmais no 

tiem - klases sadarbības spēle ar miltiem, taču otrais - spēle ar baloniem, 

kurā tika pārbaudīts viņu ātrums. Pēc karogu prezentācijām sekoja zvērests, 

un jaunie supervaroņi neiztika arī bez superspēju paciņām un zibens šautras 

zīmējumiem uz sejām. 

Iesvētību nedēļas raibumā tika ie-

svētīti un mūsu skolas bariņā uz-

ņemti 33 pirklasnieki. Pasākumu 

vadīja māsiņas-krāsiņas Elzas, ku-

ras palīdzēja mazajiem ķipariem 

aktīvi iesaistīties dažādās spēlēs, 

kas pārbaudīja bērnu atjautību un 

zināšanas. Pasākuma beigās pirm-

klasnieki rādīja sagatavoto priekš-

nesumu un vienbalsīgi deva 1. kla-

ses zvērestu. 
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 2. oktobra pēcpusdienā skanī-

gais 5.-11. klašu koris devās pelnītā 

ekskursijā uz Pūres šokolādes mu-

zeju, lai atpūstos un gūtu enerģiju 

pirms gatavošanās tik ilgi gaidītajiem 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem. Muzeja gides pa-

vadībā meitenes guva priekšstatu 

par šokolādes gatavošanas tradīci-

jām acteku kultūrā un mūsdienās, 

uzzināja, kādas gatavības kakao 

pākstis ir derīgas augstvērtīgu pupi-

ņu iegūšanai un to tālākai apstrādei, 

un iepazinās ar 13 iemesliem, kāpēc 

mīlēt šokolādi. Noteikti svarīgākais 

no tiem - šokolāde garšo vienkārši 

lieliski, un tas ir pietiekams iemesls, 

lai to ēstu. Tas apstiprinājās pēc 

izzinošās ekskursijas muzejā, kad 

dziedātājām bija iespējams pašām 

pagatavot šokolādes konfektes. No-

slēpums nav recepte, ka nepiecieša-

mi vien 300g mīlestības pret darbu, 

100g radošu ideju, 100g darbīgu 

roku, 150g veiksmes un 25ml prie-

ka asaru, lai uztaisītu izcilas un 

gardas konfektes. Rūpīgi sekojot šai 

receptei, meitenes pagatavoja šoko-

lādes kārumus ne vien sev, bet arī 

šoferīšiem. 

 

Lai koristēm skanīgas balsis un 

augsti sasniegumi skatēs! 

Koristes gatavo šokolādi 

Sēptēmbris - oktobris ēkskursiju lāiks 

Cik savādi šie dzīvnieki! 

 

 24. septembrī 6.a klase devās uz Popes mežiem un eksotisko dzīvnie-

ku mājām. Viņiem iepatikās dažādie dzīvnieki, kas gan likās visai dīvaini, jo 

tādus sastapt nākas reti. Simpātijas neizraisīja uzmācīgās alpakas, no kurām 

grūti bijis izvairīties. Viņus neapmierināja fakts, ka mežā nebija pieejams in-

terneta savienojams, jo, kā atzīst pati jaunatne, internets ir viņu dzīve. Neska-

toties uz ekstremālajiem apstākļiem, ko sagādāja interneta neesamība, viņi 

iemācījās daudz jaunu par dzīvniekiem. Viņi novēroja, ka kamieļa kājas ir 

līdzīgas dinozaura kājām, zebras kož, alpakas mīl cilvēku uzmanību un kazas 

daudz ēd. Paši ekskursiju atzina par izdevušos un interesantu, jo guva daudz 

jaunu zināšanu, tomēr mājupceļā devās bēdīgi, jo nevarēja piestāt pie veika-

la. 

Tev ir jautājums? Mēs atradīsim atbildes! Iesūti savu jautājumu uz skolas Instagram kontu 

@miilenbaha_vsk vai e-pastu milenbahs.runa@gmail.com un lasi atbildi, iespējams, jau 

nākamajā izdevumā! 

Uz Rīgu! 

 

 1. oktobrī 5.a un 5.b klase 

devās izzinošā ekskursijā uz Rīgu. 

Piektklasnieki apmeklēja divus me-

moriālos muzejus - visiem zināmā 

dzejnieka Ojāra Vācieša muzeju un 

rakstnieka Jāņa Akuratera ģimenes 

mājas. Abas klases apmeklēja arī 

Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, 

lai apskatītu un iepazītu dzīvniekus, 

kas pašiem patika vislabāk. 

 

Iēvē rī bāi 

 


