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Čau, lasītāj! Ir pienācis jauns posms avīzes
dzīvē. Es, Luīze Rozenebrga, esmu

“SOLUTIONS” redaktore. Man personīgi
patīk uzņemties atbildību, jā tas nav

viegli, bet tas ir tas, kas man patīk par to.
Es tikai šogad pievienojos avīzei, esmu

ļoti nepacietīga un aizrauta redzēt, ko šī
jaunā pieredze sniegs man. Ir jau

novembris, drīz beigsies 1.semestris. Bet
novembris ir arī patriotu mēnesis.

Visvisādi latviešu svētki notika-
Mārtiņdiena, Lāčplēšdiena un Latvijas

valsts proklamēšanas diena, vai kā mums
patīk teikt dzimšanas diena. Es piedalījos

17.novembra koncertā kā dejotājaun
dziedātāja. Pirmo reizi ilgā laikā atkal

uzstājos ar deju, bet jutos ļoti lepna un
pašpārliecināta tautasterpā. Jau minēju ir
novembris pagājis, tuvojamies semestra

beigām, kādam šis laiciņš, noteikti,
paskrēja nemanot, kādam ļoti sāpīgi lēni.
Es noteiktu būtu 2.grupiņā. Es sāku šogad

mācīties vidusskolā, teikšu godīgi, nav
nemazām tik viegli, bet galvenais ir ticēt

sev. Un to es arī novēlu Jums visiem!
 

Redaktora sleja

Luīze



10. novembrī norisinājās Mārtiņdienas
tirdziņš, kur piedalījās ap 30 dalībniekiem.
Viņi ar saviem vecākiem sagatavoja
dažnedažādus produktus, kurus pārdeva un
nopelnīja savu atalgojumu par pūlēm.
Manuprāt, šī ir brīnišķīga iespēja bērniem
pilnveidoties un iejusties tirgotāju lomā. 

Intervija ar jauno tirgotāju:
Kā tev gāja Mārtiņdienas tirdziņā?
Ļoti labi!
Vai ši bija pirmā reize, kad tu šeit piedalies?
Jā.
Vai ,tu, ieguvi kaut ko jaunu no šīs pieredzes?
Man bija iespēja iemācīties pārdot, jo
pirmstam nav nekad sanācis to darīt
Vai ,tu, domā vēl kādu reizi piedalīties
Mārtiņdienas tirdziņā?
Pilnīgi noteikti!
Ko tu pārdevi?
Keksiņus, auzu cepumus un piciņas.
Kas palīdzēja tev sagatavot šos produktus?
Mamma

Mārtiņdiena

Ruta



Balle
4. novembrī no 16:00 līdz 21:00 notika skolas Rudens ballīte.

Balles
laikā bija veikta neliela aptauja, kurā tika uzzināti skolēnu

viedokļi
par šo brīnišķīgo pasākumu. Aptaujas jautājumi un atbildes ir

sekojoši:
Kāds ir Tavs viedoklis par DJ uzlikto mūziku?

Lielākajai daļai no aptaujātajiem patika šāda veida mūzika un
nebija iebildumu pret to, bet izskanēja arī tādi viedokļi, ka

mūzika vairāk bija orientēta uz meitenēm, un dziesmas varēja
būt citās valodās, izņemot angļu valodu.

Vai ir kaut kas tāds, ko Tu gribēji sagaidīt no šīs ballītes vai
arī otrādi - negribēji?

Bija cilvēki, kuri vēlējās vairāk aktivitātes, dalīšanu pa klasēm,
savādāku un krāsaināku apgaismojumu, cilvēku iesaistīšanos,

bija arī apgalvojums, ka ballītē pietrūka drāmas.
Kāds ir Tavs kopīgais iespaids par skolas Rudens ballīti?
Gandrīz visi aptaujātie uzskatīja, ka ballīte bija jautra un

interesanta.

Elizabete



Intervija ar Danielu Zubi

Ir pagājis jau 1 mēnesis kopš jaunās skolēnu domes
prezidentes Danielas Zubes

ievēlēšanas. Mēs izdomājām nointervēt jauno amata
īpašnieci. Jautājumi un atbildes

uz tiem sekojoši:
Kādēļ Jūs vēlējāties kļūt par skolēnu domes prezidenti?

“Es vēlējos kļūt par skolēnu domes prezidenti, jo vēlos
iegūt līderprasmi, kā arī labāk

saprasties ar mūsu skolas skolēniem, un īstenot dažādas
idejas un projektus, lai skolēniem

un skolotājiem ir prieks par mūsu skolas izaugsmi.”
Kāda bija Jūsu motivācija kļūt par skolēnu domes

prezidenti?
“Esmu ļoti pateicīga Ritai Ceriņai un savai mammai. Viņas

mani ļoti motivēja uz skolēnu
domes prezidenta amatu, jo gandrīz jau biju padevusies.

Saņēmu arī ne tikai atbalstu, bet
arī negācijas un zināju, ka ar to būs jārēķinās, kā arī tas nav

nemaz tik viegli kā varētu
likties, jo ir jābūt apņēmībai un centībai tiekties uz priekšu

un vienmēr rādīt skolēniem
priekšzīmi. Kā arī vēlēšanu procesā bija jāsagatavo plakāti,

runa un jāpasniedz visas skolas
priekšā. Tas patiešam bija grūti, taču tagad tas noteikti ir

atmaksājies un nenoželoju savu
izvēli kļūt par skolēnu domes prezidentu.”



Intervija ar Danielu Zubi
Kāds ir Jūsu viedoklis - kurš no kandidātiem (Kārlis Niedols, Luīze

Rozenberga, Mārcis Gailītis), neieskaitot Jūs, būtu vispiemērotākais
šim amatam?

“Manuprāt, visi, jo ikkatrs ir pelnījis iespēju kļūt vismaz vienreiz dzīvē
par prezidentu. Vēlos

piebilst, ka katram no kandidātiem bija ļoti labas idejas un spilgtas
personības. Luīze izceļas

ar neatlaidību, es redzēju, ka viņā tik tiešam bija neatlaidības gars
uzvarēt un censties

uzlabot mūsu skolu, kā arī piebildīšu viņa patiešām ir ļoti labs
vietnieks! Savukārt, Kārlis ir

ļoti apzinīgs puisis, tāpat kā Mārcis, abi ir daudz jaunāki nekā es ar
Luīzi, taču man bija ļoti

liels prieks redzēt viņu neatlaidību un centību. Tas noteikti nozīmē to,
ka jaunieši pamatskolā

noteikti ir neatlaidīgi un drosmīgi, un man par to prieks!”
Kādi ir Jūsu pirmie plāni?

“Nu kā jau soliju, tie ir filmu vakari, taču atgādināšu visiem skolēniem
būt pacietīgiem, jo šādi

pasākumi ir jāsaskaņo gan ar skolēnu domi, gan ar direktori, bet
noteikti centīšos šo ideju

īstenot. Kā arī ir vēl daudz ideju, taču tas lai paliek noslēpums!”
Kā Jūs to plānojat izdarīt?

“Noteikti plānoju vērsties ar plānu par filmu vakaru pie skolēnu
domes, jo šīs idejas ir

jāsaskaņo. Lai šāds pasākums notiktu, man ir jāvēršas pie skolas
direktores, kura dos

atļauju par šāda pasākuma rīkošanu.”

Anna



Izrāde "Dauka: labie jautājumi"

Šī izrāde, kas notika Liepājas Leļļu teātrī, attēlo trīs
aktierus, kuri izliekas, ka viņi atkārto latviešu lugu par
Dullo Dauku. Lugā stāstīts par puisi vārdā Dauka, kurš

nezina, ka zeme ir apaļa un dodas ceļojumā, lai
apskatītos, kas ir aiz horizonta.Tā ir saruna par Daukas
kā bērna emocionālajiem pārdzīvojumiem mūsdienu

vērtību kontekstā un mūsdienu cilvēka izpratnē.
  Mēģinājumu aktieriem vienmēr ir jāpārtrauc dažādu

iemeslu dēļ - kāds aktieris vienmēr vai nu muļķīgi
uzvedas, vai aizmirst dialogu, vai vispār pievieno stāstam
pavisam jaunus tēlus! Dažreiz, lai radītu komisku efektu,
aktieri "strīdas" ar skaņu un gaismas māksliniekiem, kuri

strādā ārpus skatuves, lai mainītu atmosfēru.
  Ir arī saistoši joki par mūsdienu sabiedrību, kuri padara
izrādi vēl labāku. Aktieri arī mēdz uzrunāt apmeklētājus.

Kopā ar klasi izrādi apmeklēja Elza Eveliņa.
 

 Apmeklējiet Liepājas leļļu teātra mājaslapu, lai
uzzinātu par aktuālajām izrādēm -

www.liepajaslelles.lv
 



Novembra aktualitātes

Šis mēnesis, manuprāt, noteikti lika mums vsisiem justies
lepmiem un prieīgiem. Patriotisks mēnesis ir novembris.

No sākuma svinējām Mārtiņdienu. Tātad notika ikgadējais
Mārtiņdienas tirdziņš,kurā skolēniem ir iespēja paša

produktus. Varēja iegādāties garšīgas kūciņas, pīrādziņus,
bulciņās un kokteiļus pat, tie bija ļoti populāri. Bet vairāk
par Mārtiņdienas ieskatiem varēsiet lasīt intervijā ar jauno
tirgotāju. Taču notika arī Rudens balle, par kuru skolēniem

bijs miksētras emocijas kuras varēsiet lasīt intervijā. Bet
kas ir šie intervētāji un rakstu rakstītāji? Varēsiet iepazīties
ar foršo ši gada avīzes komandu, kas jau sevi stipri pierāda
kā aktīvus cilvēkus un apņēmīgus. Kā arī inetrvija ar jauno
skolēnu prezidentu - Danielu Zubi, kas arī iesaistās avīzes

veidošanā . Neaizmirsīsim par galveno šī mēneša
notikumu - Latvijas 104.gada dienu, kuru mēs atzīmējām
17. oktobrī, koncerta. Tajā uzstājās dejotāji gan lieli, gan

mazi. Tautas dejas ir viena no lielākajām latviešu kultrūras
iezīmēm. Katrs latvietis māk kādu tautas dejuvai rotaļu,
un , manuprāt ar to mēs visi varam lepoties. Latvieši nav
tikai dejotāji, bet arī skaisti dziedātāji. Koncertā uzstājās

1.-5.klases koris un 6.-12. klašu ansamblis. Abi kolektīvi ļoti
skaisti nodziedājas savas dziesmas. Viss, ko vēlos pateikt ir

tas , ka pavadījām skanīgi šos svēkus. Bet vienmēr
jaatcerās par mūsu senčiem, kas atdeva savas dzīvības par

mūsu zemi. Lai kāda nebūtu valsts situācija, vcienmēr
jālepojas ar Latviju, jo Latvijas ir mūsu mājas un mēs esam

latvieši. Dievs, svētī Latviju!

Luīze



Misters X
Ir novembra mēnesis un kā jau zinam līdz

1.semestra beigām palicis ir tikai mēnesis.Kā arī
līdz manīm ir ienākusi ziņa , ka liela daļa skolēnu
starbrīžus pavada skolas toaletēs.Līdz ar to ienāk
sūdzības ,ka mazāku klašu skolēniem ir bail iet

uz tuletēm.Kā mēs varētu to risināt?Pirmkārt, no
mana skata punkta ir divas daļas- pirmā ir tā ,ka

skolēniem nav savas telpas, kur pavadīt
starbrīžus un mierīgi aprunāties vienam ar otru

,jo gaiteņos visur ir cilvēki ,tādēļ jaunieši kā
atpūtas telpu izvēlas skolas tualetes,līdz ar to

mans ierosinājums ir doties pie vadības un
izvirzīt šo problēmu tālāk par kādu telpas
atbrīvošanu jauniešiem.Otrkārt mums ir

jānodrošina ,lai katrs skolēns justos skolā ērti un
tualetes nav tā vieta kur pavadīt brīvo laiku un

ietusēt, tā ir vieta, kur jānokārto savas personīgas
vajadzības, tādēļ būsim saprotoši, un ieteiktu
visiem vairs starbrīžos lielos baros nedoties uz
tualeti ,bet meklēt citu brīvā laika pavadīšana

vietu.



Komandas apraksts

Mani sauc Ruta
Šneidere! Es eju 9.

klasē. Personīgi
esmu pabeigusi
mūzikas skolu

(vijoli), bet turpinu
mācīties jaunu

instrumentu (Altu).
Viens no maniem
hobijiem ir video

montēšana un
volejbols. Avīzē es
piedalos, lai varētu

pilnveidoties, un
man vienkārši patīk
aprakstīt dažādus

notikumus. 

Čau, es esmu Luīze,
“SOLUTIONS”

redaktore. Mācos
10.klasē. Piedalos visur,
kur vien varu. Esmu arī

skolēnu prezidenta
vietnieks, kandidēju

arī prezidenta amatā.
Nē, bet nopietni es

vienmēr visur mēģinu
piedalīties, jo katra

pieredze ir pieredze,
un pieredze veido

cilvēkus. Un es
vienkārši vēlos iegūt
pēc iespējas vairāk
pieredzi, labas vai

sliktas. Abas ir vērtīgas.

Mani sauc Anna
Ivanova un es mācos
devītajā klasē. Man

mīļākais priekšmets
skolā

notiekti, ka ir
matemātika. Man patīk

daba, dzīvnieki,
pavadīt laiku ar

draugiem, iet ārā
pastaigāties un ceļot.

Avīzē es vēlētos
iemācīties labāk

komunicēt ar citiem
cilvēkiem,

iemācīties pareizi
veidot rakstus.
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Skolotāja-
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