
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Jaunais gads mums atkal dos dienas – 
Diena pēc dienas ar darbu lai pildās.  
Kā ar medu piepildās šūnas. 
Cilvēks pie dzīvām domām lai sildās,  
Lai no tumšās, miegainās kūnas 
Dvēseles tauriņš spārnus sev raisa,  
Meklēdams saules un vasaras gaisa. 

/M.Čaklais/ 

Klāt Jaunais gads! 

 

 
Ir sācies Jaunais 2017. gads. Katrs jauns 

gads dod mums iespēju īstenot savus 
sapņus, sasniegt mērķus. Katrs cilvēks 
tic, ka tieši šis gads atnesīs kāroto: tas 
būs vislabākais, visveiksmīgākais, vis-
laimīgākais… Visi cer, ka pietiks spēka 
pārvarēt jebkuras grūtības, un būs 
gandarījums par paveikto.  

Lai Jaunais gads jums ir harmonisks, 
bagāts ar jaukiem cilvēkiem, labiem 
notikumiem un grandioziem plāniem! 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

№ 5 
Janvāris, 2017 



Sporto visa klase 
10. janvārī skolas sporta zālē notika pasākums, 

kurš bija veltīts projekta “Sporto visa klase” 
atklāšanai 3.B klasē.  Mēs lepojamies ar to, ka 
mums jau ir divas sporta klases – 3.B un 4.B. 
Svētkos piedalījās Izglītības pārvaldes sporta 
metodiķis Anatolijs Kazakevičs, kurš uzsvēra, ka, 
izmantojot tādu lielisku sporta bāzi, var veiksmīgi 
trenēties un kļūt par labiem sportistiem. 

Skolas deju kolektīvs uzlādēja gan skolēnus, gan 
vecākus ar savu enerģiju. Labākie skolas sportisti 
novadīja vieglatlētikas un futbola iesildīšanos. 
Pasākumā savu prasmi demonstrēja karatisti un 
ielu vingrotāji.  

 Bija jautri un interesanti, visi guva pozitīvas 
emocijas. 

Sporta skolotāja Ludmila Mantulova 
 

 
 

Skolas tautas deju kolektīvs uz 
lielās skatuves 

 

Šī gada 17.janvārī 2.C klases tautas deju 
kolektīvs piedalījās Jaunā gada koncertā, kas 
norisinājās Daugavpils Kultūras pilī. Kolektīvs 
dibināts 2016.gada septembrī, tā bija audzēkņu 
pirmā nopietnā uzstāšanās uz lielās skatuves.  

Šo kolektīvu vada deju skolotāja Marina 
Meduņecka, bet to izveidot palīdzēja klases 
audzinātāja Alīna Šumilo, jo dejo visi 2.C klases 
skolēni.  

Mazie dejotāji ir gandarīti par deju soli un 
pirmajiem sasniegumiem. Par to priecājas arī 
skolēnu ģimenes, kuras vienmēr atbalsta un ir 
gandarītas par bērnu panākumiem.  

Mēs esam lepni, ka skolā atdzimst tautas 
deju tradīcijas!  

 

 
 

 

 
 
 

Zīmējumu konkurss „Daugavpils 
lepnums 2016” 

Decembrī mūsu sākumskolas skolēni piedalījās 
DPIP organizētajā zīmējumu konkursā 
„Daugavpils lepnums 2016”. Visvairāk bērni 
lepojas ar mammu, tēti, vecvecākiem. Zīmējumi 
tika papildināti ar nelielu aprakstu, kurā bija izteikti 
vislabākie vārdi par tuvākajiem cilvēkiem. 

Konkursa uzdevumi bija veicināt skolēnu 
patriotismu un pilsonisko apziņu, popularizēt 
Daugavpilī cienījamu un ievērojamu cilvēku 
darbību un ieguldījumu; pilnveidot skolēnu 
radošās prasmes. 

Noslēguma ceremonija notika 13. janvārī 
3.vidusskolā. Interesantāko darbu autori tika 
apbalvoti ar diplomiem. Skolēni un skolotāji 
saņēma veicināšanas balvas un pateicības 
rakstus.  
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Rotaļu un rotaļlietu svētki 
18. janvārī mūsu skolas 

5.B klases audzēkņi 
piedalījās spēlē – konkursā 
“Rotaļu un rotaļlietu svētki”. 
Skolēniem vispirms bija 
jāpastāsta par savu mīļāko 

rotaļlietu. Kirils Ivanovs lieliski tika galā ar šo 
uzdevumu. Bērni prezentēja savu mājas darbu – 
spēli “No plīša rotaļlietas līdz pirmajai grāmatai”. 
Žūrijai patika oriģinālā ideja un prezentācija, par 
kuru komanda ieguva maksimālo punktu skaitu. 
Pēc tam dalībnieki rādīja šūšanas, zīmēšanas, 
veidošanas prasmi. Arī šeit mūsējie bija labākie. 
Komanda darbojās draudzīgi, ātri, saliedēti. 
Konkursā ieguldītais darbs tika augstu novērtēts - 
izcīnīta 1. vieta. 

 

 

Монолог Кирилла Иванова «Мой 
плюшевый друг» 

«Говорят, мужчины не плачут… Но вряд ли 
можно осудить мужчину, когда ему всего 2 
годика… 

Когда ему больно после операции на 
позвоночнике, когда страшно… Да…Всякое в 
жизни случается. С тех пор прошло много лет- 
от боли и слёз не осталось и следа. Сегодня я 
обычный мальчишка - занимаюсь спортом, 
люблю читать, провожу много времени с 
друзьями. 

Но со мною всегда рядом тот, с кем я делил 
трудности, кто помогал в минуты боли и 
одиночества с самого раннего детства. 

Знакомьтесь, МОЙ ПЛЮШЕВЫЙ ДРУГ… Его-
то мама и принесла мне в больницу. С тех пор 
мы неразлучны.  

 

Заяц сидел в витрине, 
Был в серенькой шубе из плюша. 
Сделали серому зайцу 
Слишком длинные уши… 
 

В серенькой шубе невзрачной 
 

И никому ненужный,, 
Сидел он, прижавшись к раме... 
 

Ну как тут казаться счастливым 
С такими смешными ушами?... 

 

Так мы и встретились - два не самых 
счастливых ОДИНОЧЕСТВА. Но дружат ведь 
не только с красивыми и здоровыми, а с теми, 
кто РЯДОМ, КТО ЛЮБИТ, КТО НЕ БРОСАЕТ… 

Время стирает боль и слёзы, а взамен даёт 
силу и способность ВЫСТОЯТЬ в любой 
ситуации. Трудности учат ценить тех, кто БЫЛ 
РЯДОМ в сложный для тебя момент жизни. Я 
знаю точно, ОН СО МНОЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ! 
Мой плюшевый друг из моего 
Детства…ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! 

 
Ziemassvētku noformējumu konkurss 

Jau decembra sākumā skola sāka ietērpties 
Ziemassvētku rotā. Skolēni un skolotāji grieza 
sniegpārsliņas, veidoja kompozīcijas, rotāja 
eglītes, zīmēja un līmēja, radot svinīgu svētku 
noskaņu. Skola tika izgaismota ar krāsainām 
lampiņām un eņģelīšiem. 

Darbs tika ieguldīts liels, un mūsu skola bija 
novērtēta augstā līmenī – Ziemassvētku 
noformējumu konkursā ieguvām pateicības 
rakstu no Daugavpils pilsētas domes par iegūto 
2. vietu  grupā izglītības iestāžu noformējums. 
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Radošo darbu konkurss “Es esmu 

vaļējas durvis…” 
Es piedalījos 11. jaunrades darbu konkursā, kura tēma bija 

dzejnieka, filozofa un reliģijas pētnieka Roberta Mūka dzejas 
rindas "Es esmu vaļējas durvis…". Man arī gribējās izmēģināt 
savus spēkus un dalīties pārdomās par cilvēka dzīves ceļu.  

20. janvārī Riebiņu novada Galēnu pamatskolā notika šī 
konkursa laureātu apbalvošana. 10.-12. klašu grupā es ieguvu 
Atzinības rakstu. Tas bija patīkams un izzinošs brauciens. Mēs 
apmeklējām R.Mūka muzeju, kurā uzzinājām par šī ievērojamā 
cilvēka dzīvi un daiļradi. Man bija prieks saņemt noderīgu balvu 
– Sūzanas Hovāčas grāmatu “Tēvu grēki”. Pasākuma laikā 
mūs priecēja Dekšāru pūtēju orķestris, bet beigās bija sarūpēts 
lielisks cienasts.  

Paldies skolotājai Inesei Suhanei par iedvesmu un atbalstu.  
 

 

Es esmu vaļējas durvis 
„Dzīvot kārtīgi nozīmē dzīvot ilgi,” tā reiz teicis 

romiešu filozofs Seneka. Un jāatzīst, ka viņam bijusi 
taisnība. Katra cilvēka dzīve ir attīstības ceļš. Cilvēks 
piedzimst ar savu potenciālu, dotībām un raksturu. 
Dzīves gaitā, ko var saukt par attīstības ceļu, cilvēks 
sastopas ar pārejas posmiem: bērnību, jaunību, 
briedumu, pusmūžu, līdz pienāk cienīgais senioru 
vecums. 

Ikvienam atkarībā no vecuma ir savi individuālie 
paņēmieni, kā pielāgoties pasaulei un adaptēties 
apkārtējās vides prasībām. Dažiem tas sanāk labāk, 
citiem grūtāk, bet tas ir saistīts ar mūsu ceļu, kuriem ir 
lielāki un mazāki vārti. Ir divi dažādi vārti, pa kuriem 
mēs varam ieiet. Ir divi dažādi ceļi, kuri ir iespējami 
mums šajā dzīvē. Vieni vārti ir plati un ērti, un arī ceļš ir 
ērts, otri ir ļoti šauri un cieši, arī ceļš tur ir šaurs. Stāvot 
pie šiem vārtiem, gribas izsaukties kā Robertam 
Mūkam: Ai, debesu tāles, kur gan jūs palikāt! 

Es gribētu pastāstīt par manu neparasto ceļu. No 
pirmās minūtes manā dzīvē durvis bija atvērtas. Tīrais, 
nevainīgais un neaptraipītais bērns visus apbūra ar 
savu patieso un godīgo skatienu, bez meliem un 
apmāna acīs. 

Neviens vēl nav atminējis, kādā virzienā turpmāk 
es izvēlēšos savu сeļojumu. Neskatoties uz to, ka 
sākotnēji Dievs dāvā visiem vienu un to pašu taciņu, 
bet ar vecumu mēs paši izlemjam, novirzīties mums no 
šī ceļa vai palikt. 

Es, manuprāt, izvēlējos sev plašu ceļu, kas ved pie 
neierobežotām iespējām. Es neapstājos, neatskatos 
atpakaļ pagātnē, es, dzīvojot tagadnē, iešu tikai uz 
priekšu nākotnē.  

 Cik liela tieši ir bezgalība? Tas pēc būtības ir 
bezjēdzīgs jautājums, tāpēc ka bezgalība ir bezgalīga, 
tai nav beigu, un tāpēc nav iespējams pateikt, cik tieši 
tā ir liela. 

Lēnām dziest diena, saules ripa pazūd aiz 
horizonta, debesu kupolā iemirdzas zvaigznes. Tas 
viss šķiet tik stabils, nemainīgs, mūžīgs, bezgalīgs. Un 
tu pats – mazais smilšu graudiņš – esi šai bezgalībai 
piederīgs.  

Es esmu tik laimīgs cilvēks, jo es esmu “vaļējas 
durvis”. Nekad neesmu gribējusi būt starp tiem, par 
kuriem dzejnieks R. Mūks saka: Dienas kā traki suņi 
skrien,/ Tikai tu stāvi malā./ Vai tad viss jau ir galā? Šim 
vārdu salikumam  «vaļējas durvis» ir pozitīva nozīme. 
Es nebaidos kontaktēties ar cilvēkiem, es esmu 
pārliecināta savā izvēlē par nākotnes plāniem. Es zinu, 
kas es gribētu kļūt. Tā bija sarežģīta izvēle, jo manā 
priekšā bija tik nozīmīgs jautājums, kas izšķir manu 
likteni. Sākumā es šaubījos, veicu testus, bet tie ne 
īpaši palīdzēja. Atbildi uz savu jautājumu es atradu, 
pateicoties savām interesēm un citiem kritērijiem, kam 
manā dzīvē ir liela loma.  

Tagad es tiecos uz savu mērķi. Draugi palīdzēja 
man palikt pozitīvā garastāvoklī, nepagurt dažādās, pat 
sarežģītās situācijās. Es neesmu ideāla, bet tiecos tikai 
uz augšu, es pārvaru bailes, atrodu izeju, kad šķiet, ka  
esmu strupceļā. Es klūpu un pieceļos. Es neesmu 
pieradusi slēpties. Liela gudrība nodzīvot viedi - atļaut 
sev vienkārši būt pašam, atbrīvoties no pārliekas 
kontroles, tā ir māksla uzticēties sev un ļauties dzīves 
norisei. 

Mēs izvērtējam un pārdomājam savu līdzšinējo 
dzīvi, prātā nāk Mūka dzejas rindas:  Bet dienas ir 
ātras,/ Mums iedotais laiks — vēl ātrāks. Mēs 
cenšamies saprast, kuri dzīves notikumi ir bijuši 
nozīmīgāki, kādas kļūdas pieļautas. Daudz ko no šīm 
negatīvajām lietām ir iespējams apzināti mainīt. Mainot 
savu attieksmi pret dažādām lietām, nonākam pie 
dzīves, kurā ir mazāk steigas, pienākumu, toties ir 
vairāk spēka un mīlestības.  

„Gadā ir tikai divas dienas, kurās mēs neko 
nevaram iesākt. Viena ir vakardiena un otra rītdiena. 
Tādējādi šodien ir īstā diena, lai darītu!”. Es gribētu, lai 
visi saprastu, ka mūsu iespējas nav ierobežotas, tāpēc 
mēs esam vaļējas durvis. Ikvienam no mums ir tāda 
iespēja.  

 
Marina Kuprijanova, 11. klase 
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Janvāris – sala mēnesis 

Mēnesis nosaukts par godu 
seno romiešu gadalaiku dievam 
Jānusam. Viņam bija divas sejas: 
viena pagriezta pret pagātni, otra 
– pret nākotni.   

 

Oficiālās svētku un atceres 
dienas Latvijā 

1. janvāris – Jaungada diena  
20. janvāris – 1991.gada barikāžu 
aizstāvju atceres diena 
26. janvāris – Latvijas Republikas 
starptautiskās (de jure) atzīšanas 
diena 
 

Janvārī atzīmē arī 
4. janvāris – Starptautiskā Braila 
diena 
11. janvāris – Starptautiskā 
„paldies” diena. Latviešu valodā 

„paldies” ir cēlies no vārdu salikuma 
„palīdzi dievs”. 
15. janvāris – Pasaules sniega 
diena. Tas ir ikgadējs sniega 
festivāls, lai visi varētu piedalīties 
dažādos ziemas sporta veidos un 
iepazīt aktivitātes uz sniega.  
21. janvāris – Starptautiskā 
apskāvienu diena 
23. janvāris – Rokrakstīšanas 
diena. Nekas nekad neaizstās 
sirsnību un individuālismu, kas 
izteikts ar pašrocīgi rakstītu vārdu. 

1991.gada barikāžu aizstāvju 
atceres diena 

1991. gada 13. janvārī Rīgā Daugavmalā notika 
lielākā demonstrācija Latvijas vēsturē. Tajā piedalījās 
aptuveni 700 000 cilvēku, lai protestētu pret iespējamo 
Padomju Savienības agresiju pret Baltijas valstīm. 

Pēc manifestācijas daudzi cilvēki palika Rīgā un cēla 
barikādes ap parlamenta ēku, valdības namu, radio un 
televīzijas ēkām. Valdības aicināti, uz Rīgu devās arī 
zemnieki ar savu smago tehniku.  

20. janvārī padomju militārās specvienības ieņēma 
LR Iekšlietu ministriju, izraisot Rīgas centrā apšaudi, 
kurā gāja bojā vairāki cilvēki un nāvējoši tika ievainots 
Gvido Zvaigzne, kurš 5. februārī slimnīcā mira. 

Starptautiskā apskāvienu diena 

1986. gada 21. janvārī ASV studenti ieviesa 
Starptautisko apskāvienu dienu. Par tās iniciatoru kļuvis 
arī austrālietis Huans, kurš bija atlidojis uz Sidneju, kur 
neviens viņu nesagaidīja... Būdams noskumis, viņš 
uzrakstīja plakātu „Apskaušu bez maksas”. Šajā dienā 
ir jāapskauj desmit cilvēki, arī nepazīstami, bet 
tuviniekus un radus psihologi iesaka apskaut vismaz 
astoņas reizes dienā. 

Rokrakstīšanas diena 
Jāatceras, ka pēc rokraksta nevar noteikt dzimumu, 

vecumu, reliģiskos vai politiskos uzskatus, nākotni, 
tautību, kā arī to, vai cilvēks ir kreilis vai labrocis. Taču 
kaut ko par cilvēku uzzināt varam.  

Vēlies izmēģināt? Paņem papīru un rakstāmo, 
uzraksti vienu teikumu! Tagad aplūko savu rakstīto un 
vari to izanalizēt pēc vairākiem kritērijiem.  

Burtu slīpums 
Pa labi: tu esi atvērts pasaulei ap sevi, tev patīk 
satikties ar cilvēkiem, komunicēt. 
Pa kreisi: tev vislabāk patīk strādāt vienatnē vai 
vienkārši šad un tad baudīt vientulību.  
Nemaz nav ieslīpi: tu esi ļoti loģisks un praktisks 
cilvēks, emocionāls, tomēr proti savas emocijas 
pielāgot attiecīgajai situācijai. 

Burtu lielums 
Lieli: tu esi spēcīga un radoša personība. Daudzām 
slavenībām ir plaši rokraksti.  
Vidēji: tu esi regulējams un pielāgojams cilvēks.  
Mazi: tev lieliski padodas koncentrēšanās uz konkrētām 
lietām.  

 Atstarpes starp vārdiem 
Plašas: tev patīk brīvība, plašums, neierobežotība. Tu 
neciet konkrētus norādījumus un obligātus pienākumus. 
Mazas: tev nepatīk būt vienam, bet patīk būt starp 
cilvēkiem, no viņiem tu gūsti iedvesmu un enerģiju.  

Rakstīšanas ātrums 
Ja tu raksti ātri: esi nepacietīgs, tev nepatīk 
kavēšanās jebkādos procesos vai situācijās. 
Ja tu raksti lēni: esi pašpaļāvīgs, organizēts un 
metodisks.  

Tavs paraksts 
Nesalasāms: tu esi orientēts uz privātumu, tevi nevar 
izlasīt kā atvērtu grāmatu. 
Skaidri salasāms vārds vai/un uzvārds: tu jūties brīvs 
un esi apmierināts ar sevi, tev nav vajadzīgs izlikties 
par kaut ko, kas tu patiesībā nemaz neesi. 

АГУ MŪSU KALENDĀRS 
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В 2017 году, согласно Восточному 

календарю, на смену амбициозной 
Огненной Обезьяне пришел знак, 
который обещает быть еще более 
успешным и запоминающимся. Это 
будет год Огненного Петуха. Каждого 
из нас ждет что-то особенное в этом 
периоде. Но больше всего воздастся 
людям, рожденным под звездой 
хозяина 2017 года, ведь целых 12 
месяцев они будут находиться под 
покровительством прекрасной гордой 
птицы.  

 

Интересные факты о петухах 
• По одной из версий, дикие петухи 

были одомашнены в древней Индии в III-II 
тысячелетии до нашей эры как культовые 
животные. Мясо петухов есть строго 
запрещалось, но разрешалось охотиться на 
диких кур и есть их. 

• Считается, что культ петуха начал 
зарождаться в Персии. Петух вместе с 
собакой очень почитался в те времена: ведь 
одна охраняла дом и стадо, второй являлся 
и является вестником утра, света и солнца. 

• С древних времен петух, как и солнце, 
отсчитывает время. Его крик у всех народов 
являлся важной временной привязкой – «до 
петухов», «первые петухи», «вторые, третьи 
петухи». 

• Как самая бойкая из птиц, способная 
на бой с противником, петух служит 
символом борьбы и боя. 

• Куры или петухи признаны символами 
многих городов и поселений и помещены на 
их гербы. 
 
 
 

• Есть изображение петуха и на деньгах 
разных стран. 
• Считается, что кудахтанье кур и пение 

петухов очень благотворно воздействует на 
организм, эти звуки даже включены в 
реабилитационные звуковые композиции. 

• Гордостью у петухов считается 
гребень, лидером обычно бывает петух с 
самым крупным гребнем. 

• С петухом связано и появление слова 
«коктейль» (петушиный хвост»). 

• Человек слышит крик петуха на 
расстоянии двух километров. 

• Во многих странах проходят 
соревнования петушиного пения. Они 
проходят по нескольким номинациям – 
голосистость, количество криков в час и, 
конечно, музыкальность. К примеру, в 
Германии победитель на одном из 
соревнований за один час прокричал более 
90 раз. 

 

 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Mīļi sveicam dzimšanas dienā 
 

Anželiku Anufrijevu            Irinu Grodzi          
Zinaīdu Ņikitinu                  Jeļenu Jurāni 
Ludmilu Voicehovsku        Jeļenu Osipovu 
Valentīnu Ribakovu            Žannu Špoģi 
Marinu Paļčevsku               Alīnu Šumilo 
Svetlanu Rudjko                 Natāliju Mickeviču 
 
 

Lai silta vasara, 
Lai ziemā sniegs; 
Lai darbs, lai draugi, 
Un pa reizei prieks; 
Lai dvēsele var baltu domu dziju vīt, 
Lai atnāk viss, ko gribas sagaidīt!!! 
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