
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
    -Vai jūs zināt, kādas puķes 
    Rudenī visskaistākās?  
   -Skaistākās tās puķes šķiet,  
   Kuras pirmā skolas dienā 
   Skolas bērniem rokās zied! 

1. septembris– Zinību diena 
Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas 

lapas, kuras, sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju,  
stāsta, ka septembris ir klāt. Klāt jaunais mācību 
gads- jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks. 

16.vidusskola šogad durvis vēra 695 
skolēniem, no kuriem 78 bērni uzsāka skolas gaitas 
1. klasē. 

Zinību dienai veltītajā svinīgajā pasākumā 
skolas direktore Olga Dukšinska apsveica skolēnus, 
vecākus, pedagogus un skolas darbiniekus. 
Ieguldīts daudz darba, lai skola kļūtu skaistāka, 
modernāka, draudzīgāka skolēniem. Direktore īpaši 
uzrunāja pirmklasniekus, novēlot viņiem izturību, 
bet vidusskolēniem – atrast savu ceļu lielajā dzīvē. 

Uz svinīgo pasākumu bija ieradušies arī viesi. 
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests Andris 
Ševels un svēto apustuļu Pētera un Pāvila 
baznīcas priesteris Andrejs deva svētību un aicināja 
vecākus un skolotājus palīdzēt bērniem un 
jauniešiem ne tikai iegūt zināšanas, bet ar savu 
piemēru ļaut viņiem atvērties Dievam, tādējādi 
veidojot nākotni uz labestības, skaistuma un 
patiesības pamatiem. 
       Izskanēja arī dzejoļi pirmklasnieku   izpildījumā  
Iepriecināja skolas deju kolektīva sniegums- deja 
,,Cūkas driķos”, kas izraisīja aplausu vētru.  
       Pēc svinīgā pasākuma skolēni devās uz savu 
klasi, kur notika pirmā klases stunda. 

 
Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs 

atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai 
mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus 
mērķus. Negaidiet ne mirkli, neatlieciet uz 
rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un 
atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un 
atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik 
interesanta, cik paši mēs to vēlamies! 
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                                                              Dzejas dienas skolā 

          Un atkal klāt ir rudens.

      Apbrīnojams laiks,kad atmiņā ieskanas rindas:  
             ,,Nāk rudens apgleznot Latviju, 
               Bet necenties, nepūlies tā - 
               Man viņa ir visskaistākā  
               Tik un tā.” 

 
 Tas ir mākslinieku un dzejnieku laiks, kad sākas  
Dzejas dienas. Pienācis laiks tikties ar 
dzejniekiem,   iedziļināties dzejas pasaulē.  

   Pirmā Dzejas diena tika rīkota 1965. gada 
11. eptembrī Rīgā, Komunāru parkā 
(pašreizējā Esplanādē) tādējādi atzīmējot 
latviešu dzejnieka Raiņa 100.dzim-šanas 
dienu. Nākamā gada 24. martā Latvijas 
Rakstnieku savienība nolēma dzejas dienas rīkot 
katru gadu, tā iedibinot jaunu tradīciju. Dzejas 
dienu pasākumi notiek ne tikai Rīgā, bet gan visā 
Latvijā. Parasti pasākumi ilgst apmēram 10 
dienas, notiek gan dzejas lasījumi, gan tikšanās 
ar dzejniekiem. Kopš 1996. gada par gada labāko 
dzejas grāmatu tiek pasniegta Dzejas dienu 
balva. Kopš Dzejas dienu tradīcijas dibināšanas, 
pasākumi ar dzejnieku, rakstnieku, mūziķu 
piedalīšanos norisinājušies ne tikai Rīgā, pie 
Raiņa pieminekļa, bet daudzviet citur Latvijā – 
bibliotēkās, kultūras namos, uzņēmumos un 
mācību iestādēs, literātu dzimtajās, darbības vai 
piemiņu vietās. Šie pasākumi bija veids, kā 
popularizēt dzeju, stiprināt literāros kontaktus, 
bet lauku novados arī godināt sava novada 
rakstniekus un sakopt viņu piemiņas vietas. 

 

14. septembrī skolā notika tikšanās ar mūsu pilsētas 
dzejniekiem – Lidiju Vasaraudzi un Jevgeniju 
Golubevu.Jevgenijs Golubevs – Starptautiskās 
Rakstnieku asociācijas biedrs, 12 grāmatu autors. 
Puse  no grāmatām ir veltītas pašiem mazākajiem 

lasītājiem. Dzejnieks ir vācu dzimtu, kuras vēl 
mūsdienās dzīvo Latvijā, pētījumu autors.   
J.Golubevs daudz ceļo, un tas palīdz rast iedvesmu 
no redzētā un izjustā. 

Divas grāmatas - 
«Одуванчики» и 
«Крылатые друзья» - tas ir 
kopdarbs ar dzejnieci Lidiju 
Vasaraudzi.  Dzejniece 
pastāstīja par sevi un savu 
daiļradi, atzīmēja, ka daudzi 
viņu uztver kā dzejnieci – 
ainavisti, jo visus dzīves 
notikumus, kas izjusti dzejā,  
viņa saista ar dabas

 norisēm.  Dzejniecei ir izdoti 8 dzejoļu krājumi 
bērniem, 2 grāmatas pieaugušajiem-senioriem, 
apkopots 1 bērnu dziesmu krājums. L.Vasaraudze ir 
vairāku grāmatu redaktore. 

Pilsētā šodien līst…  
Taču man gribas klīst pa pilsētas ielām, 
Gar kastaņiem un liepām…  
Atveru lietussargu… 
Galvu no lietus sargā…  
Bet kājas brien pa lāmām. Pati nododos domām…   
Klīstu pa bērnības takām, 
Kad skrējām basām kājām,  
 Šļakatas škīda līdz ausīm, 
Un pasaule likās tik skaista. 

 Novēlam mūsu dzejniecei Lidijai Vasaraudzei daudz 
gaišu emociju, kuras pārvērtīsies dzejoļos un kuras 
atnāks pie lasītājiem.  
 
Cik bieži gan mēs nenovērtējam mums teiktos labos 
vārdus. Cik bieži esam teikuši ne pārāk labus 
vārdus. Lai saskatītu un novērtētu visu labo, ko 
mums sniedz apkārtējie, - pasaulē ir dzejnieki. 
 
 Tikšanās ar dzejniekiem radīja izjūtas, ka šie cilvēki 
mums ir sen labi pazīstami. Droši vien tāpēc, ka viņu 
dzeja bija patiesa un radīja vēlēšanos klausīties vēl 
un vēl. Mēs sapratām, ka dzejnieki ir tādi paši kā 
mēs – lasītāji, tikai visu redz un izjūt daudz asāk un 
izteic dzejas valodā. 

                                     Žanna Šileinis-Šileiko,  
Ņikita  Arefjevs, 9.b
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 Pieredzes apmaiņas seminārs “Karjeras atbalsts un digitālo 
resursu daudzveidība darbā ar izglītojamiem” 

 

Rudenīgajā 14. septembrī Daugavpils 16. 

vidusskolā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldi norisinājās karjeras konsultantu 

metodiskās apvienības sanāksme/seminārs 

“Karjeras atbalsts un digitālo resursu daudzveidība 

darbā ar izglītojamiem” (ESF projekta 

Nr.8.3.5.0/16./I/001 “karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). 

Pasākuma ievadā skolas direktore O. Dukšinska 

uzrunāja Daugavpils pilsētas pedagogus-karjeras 

konsultantus, novēlot izbaudīt semināru  

 

 

un paplašināt savu redzesloku digitālo resursu 
daudzveidībā. Tiek uskatīts, ka digitālie resursi ne 

tikai spēj modernizēt mācību vidi, tādējādi padarot 

to skolēniem pieejamāku un interesantāku, bet arī 

palīdz padarīt mācību procesu maksimāli 

pietuvinātu laikmetam, kurā dzīvojam. Līdz ar to 

skolas pedagoģes-karjeras konsultantes 

D.Balalaikina un A.Anufrijeva piedāvāja iespēju 

Daugavpils pilsētas PKK ielūkoties 

daudzveidīgajos digitālajos resursos un to 

izmantošanas iespējās darbā ar skolēniem. Ikviens 

varēja smelties jaunas un radošas idejas, kuras 

izmantot savā darbā. Semināra turpinājumā 

norisinājās MA darba plāna apspriede, ko 

aktualizēja DPIP atbalsta nodaļas pedagoģe-

karjeras konsultante S. Čeirāne. 

Informāciju sagatavoja pedagoģes – karjeras 
konsultantes Diāna Balalaikina, 

Anželika Anufrijeva 

                              J.Baranovska,  10.kl. 
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Pasākums „Uzņēmēju dienas Latgalē” 
 

2017.gada15.-16.septembrī Daugavpilī 

norisinājās pasākums „Uzņēmēju dienas Latgalē”. 

Lietainajā 15. septembra dienā mūsu skolas  

10.klases skolnieces A.Apanoviča, J.Baranovska, 

V.Fedarenkava devās uz Daugavpils Olimpisko 

centru, lai apmeklētu prezentāciju „Kā būt 

veiksmīgam jaunietim mūsdienu darba tirgū” un 

izstādi–gadatirgu. Prezentācijas laikā portāla 

www.visidarbi.lv klientu menedžere Dace Kalniņa 

iepazīstināja skolēnus ar veiksmīgas karjeras 

pamatprincipiem, akcentējot darbus, kuri jāpaveic 

skolas laikā.  

 

Viņa pastāstīja par kopējām tendencēm 

mūsdienu darba tirgū, par to, kā izvēlēties 

piemēroto profesiju, atrast, izvērtēt un izvēlēties 

darbavietu, noformēt CV, kā sagatavoties darba 

intervijai, kādas prasmes pieprasa darbadevēji 

un kā tās attīstīt. Viņa arī iepazīstināja 

dalībniekus ar digitālajiem resursiem, izvēloties 

profesiju un darbavietu. Īpaši tika akcentēta 

pašizglītošanās un pašattīstības nepieciešamība, 

izglītība mūža garumā. D.Kalniņa mudināja 

jauniešus meklēt, analizēt, izvērtēt, mēģināt un 

tad izvēlēties. 

                                                
 

 

 



                                         Miķeļi
Miķeļi jeb, kā tie vēl tiek saukti, 
Miķeļdiena ir latviešu rudens 
saulgrieži, kas, balstoties uz 
senču kalendāru, tika svinēti 
laikā ap 21. – 23. septembri, 
proti, laikā, kad dienas ilgums 
bija astronomiski vienāds ar 
nakts ilgumu. Senatnē Miķeļi 
tika svinēti trīs dienu garumā, 
katrā dienā veicot noteiktas, 
rituālas darbības. Mūsdienās 
Miķeļi nemainīgi tiek svinēti tikai 
vienu dienu – 29. septembrī.  
 
 
 
 

Miķeļdienas ticējumi 
  Ja koku lapas nobirst pirms 
Miķeļiem, būšot agrs un silts 
pavasaris. 
 
Ja Miķeļos ozoliem vēl ir zīles - 
būšot dziļi Ziemassvētki. 

Ja Miķeļos pūš ziemeļvējš, 
būšot auksta un dziļa ziema, 
bet, ja pūš dienvidvējš, būšot 
silta ziema bez dziļa sniega. 

 

 

Miķeļdienas tradīcijas, kā teju 
visas latviešu tradīcijas, 
ir balstītas uz senlatviešu 
Miķeļu ticējumiem, proti, 
senatnē nekas netika darīts 
tāpat vien – katras tradīcijas un 
paražas pamatā bija apzināts 
ticējums. Vairākas Miķeļdienas 
tradīcijas bija saistītas ar Jumi, 
kas senlatviešu mitoloģijā 
ir druvu dievība, auglības un 
ražas daudzinājums un kas nāk 
no sākotnējām Apjumību 
tradīcijām. 

 

Izstāde  " Rudentiņš - bagāts vīrs" 
Rudens atnācis ar krāsu bagātību lapu kokos un dāsnu dārzeņu un augļu ražu. Mūsu skolā tradicionāli 

septembra beigās notika izstāde " Rudentiņs - bagāts vīrs", kur savas kompozīcijas no dabas veltēm 
izgatavoja mūsu sākumskolas skolēni un viņu vecāki. Viss, kas bija izaudzis dārzos, atrada savu 
pielietojumu skolēnu rokās.Ziedkāposti, ķirbji, kastaņi, gurķi, tomāti no parastajiem ēdamajiem 
produktiem pārvērtās pasaku dzīvniekos, brīnumainos putnos un neparastos kukaiņos. 
                                                                                                                    Ilona Šestaka, 2.c kl. audzinātāja  
                                                                                                                   Vita Vasiļonoka,    2.b kl.  audzinātāja 

 

                                Miķeļdienas  tirdziņš skolā 
28. septembrī skolas ēdnīcā bija dzirdamas 
jautras čalas. Pilnā sparā ritēja tirdzniecība. 
Sākumskolas mazie tirgotāji kopā ar saviem 
vecākiem dārza veltes pārvērš burvīgos pīrāgos, 
cepumos, smalkmaizītēs, želejās, kā arī rotās un 
suvenīros.  

 
 

Cenas pieņemamas, tāpēc mazajiem 
pārdevējiem ar tirgošanos gāja tīri labi. Un kur nu 
vēl prieks par pašu nopelnīto naudu. Kad tirgus 
diena beigusies, priecīgi gan tirgotāji, gan pircēji. 

                    
Materiālus apkopoja  

Saičenko Inese, Tuliša Arina, 8.b 
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    Mēs, 2.a klase, esam zinātkāri, tāpēc devāmies 
uz 12.Daugavpils Zinātnes festivālu, kas notika 
Daugavpils Universitātē. Viesmīlīgie studenti un 
pasniedzēji mūs laipni uzņēma ciemos un 
piedāvāja dažādas aktivitātes un meistarklases-
dabaszinību galda spēle, kur par pareizajām 
atbildēm cienāja ar saldumu; “Brīnumaino” vilciņu 
veidošana, kurus griežot veidojas brīnums un 
radījām arī kādu dzīvu būtni-tārpiņu un lapas. 
Atpakaļceļā jautri pavadījām laiku parkā. Paldies  
vecākiem par atbalstu! 

                                            Natālija  Mickeviča,    
                                          2.a  kl.audzinātāja 
 

Olimpiskā diena 

 Tradicionāli septembrī visā Latvijā tiek rīkotas 
Olimpiskās dienas. Mūsu skola  arī iesaistījās 
sportiskajās aktivitātēs,kurās 22. septembrī 
piedalījās daudzu pilsētas skolu  
5. klašu skolēni. Pasākums tika rīkots Olimpiskā 
centra lielajā zālē, lai visi kopā izpildītu jautro rīta 
rosmi un pēc tam izmēģinātu spēkus dažādās 
stafetēs. Dažās stafetēs mums veicās labāk, bet 

citās ne tik labi, taču 
tas nav būtiski. 
Galvenais – tas ir 
labs noskaņojums 
un enerģijas lādiņš 
visai dienai. Un vēl – 
ļoti   patīkams 
pārsteigums – 

bezmaksas biļetes uz teātri, boulingu un atlaižu  
žetoni uz picēriju ,,Čili Pica”.          
                                             Ludmila Mantulova, 
                                                  sporta skolotāja 

 

 

 
    Izstāde ,,Atmiņu lauskas” 

 Piekrastes bibliotēkā septembra mēnesī varēja 
aplūkot Anitas Truskovskas izstādi ,,Atmiņu 
lauskas”. Mēs, 8.a klases skolēni, nevarējām 
atstāt bez ievērības šo notikumu. 
Mākslinieces 
darbos 
vērojams visu 
krāsu 
kaleidoskops. 
Tas ir tāpēc, 
ka viņa strādā 
Miks Media 
stilā. Viņas 
gleznu sižeti nav vienkārši – tie ir saistīti ar 
autores pagātni.  Ikviens izstādes apmeklētājs var 
asociēt sevi ar  gleznā attēloto, saprast, kura 
glezna ir sirdij tuvāka, atbilstošāka viņa izjūtām. 
Šī ir ļoti neparasta izstāde. Grūti noticēt, ka 
izmantotie materiāli ir parasti stikla gabaliņi, veci 
rāvējslēdži, pogas, flomasteru uzgalīši, parasti 
zīmuļi, vecu džinsu kabatas. Šajā visā mēs 
saskatījām savu atmiņu fragmentus. 

A.Griževskis, A.Bambāne,V.Stepanova, 8.a  

 

Bruņoto spēku  sacensības 

 22. septembrī mūsu skola piedalījās Bruņoto 
spēku  sacensībās, kurās no mūsu skolas tika 
sagatavotas 2 
komandas pa 6 
cilvēki koman-
dā  – 11. un 12. 
klašu skolēni. 
Kopā no 
Daugavpils 
skolām pieda-
lījās 16 skolas. Kopvērtējumā mūsu skola ieņēma  
4. vietu. Vislabākie rādītāji mums bija granātas 
mešanā, šaušanā un šaušanā ar artilērijas 
lielgabalu. Konkursā piedalījās: A.Puķis, 
S.Šinkevičs, K.Prokofjeva, E.Saļkovska, 
A.Kuprijanovs,  A.Viļkels, L.Škuts, G.Baranovs, 
E.Drizlionoks,     D.Božko, D.Andrejeva, 
V.Truboviča. 
                                               
                                              Viļkels Andrejs, 12.kl. 
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 12.Daugavpils zinātnes festivāls 

https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=421659&sc_id=2154830&cls_id=132433&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f132433%2f2717377%2f2


 Svētceļojums uz Aglonu 
12. - 15.augusts ir ļoti svarīgs laiks visiem Latvijas 
iedzīvotājiem, kad no visām malām cilvēki dodas 
svētceļojumā uz Aglonu. Vecie un jaunie dodas uz 
Aglonu, lai nosvinētu tur Dievmātes Debesīs 
uzņemšanas svētkus. Katrs mūsu svētceļojums ir 
unikāls, jo vienmēr tur satiekas gan vecie labie 
draugi, gan ir arī iespēja ieraudzīt jaunas sejas un 
iepazīties. Pārvarot ceļa grūtības, mēs 
iepazīstamies, kontaktējamies viens ar otru, kopā 
dziedam, lūdzamies un dejojam. Tā rodas īsta 
draudzība, kas paliek uz visu mūžu. Ļoti patīkami 
ir  apzināties, ka jaunieši, kas strādā ārzemēs, 
savu atvaļinājuma laiku izvēlas pavadīt nevis 
dienvidu valstīs, bet mūsu dzimtās zemes 
svētvietās. Taču viens un tas pats ceļojums var 
kļūt vienlaikus par svētceļojumu vai tūrismu. Tu 
varēsi sajust Dieva pieskārienu savai sirdij, ja tevi 
pavadīs lūgšana. Bet ja tu dosies  uz Svēto Zemi  
 

 
bez lūgšanas, kas nāk no tavas sirds dziļumiem, 
tad diez vai tu spēsi sajust šo pieskārienu. 
    Šogad mūsu svētceļojums bija, kā 
vienmēr, ilgi gaidīts un piedzīvojumu pilns. Tas   
bija 72 km garš ceļš, kas bija saistīts ar 
pārbaudījumiem - gan fiziskiem, gan  garīgiem. 
Tas palīdzēja mums uzzināt daudz jauna par sevi, 
iepazīties ar citu cilvēku pieredzi, ieraudzīt sevi ar 
Dieva un citu cilvēku acīm. Mēs mācījāmies mīlēt 
viens otru. Mēs mācījāmies upurēt sevi.  
Bijām atstājuši uz kādu laiku savas mājas 
komfortu. Nav viegli pamainīt savu ērto gultu uz 
guļammaisu , vannas istabu uz vietējo aku, bet 
pilnvērtīgās brokastis uz vietējo augu barību. Arī 
laika apstākļi neaizmirsa par sevi atgādināt. Bija  
daudz grūtību, bet tieši kopā pārvarētās grūtības 
vienoja mūs visus. Neskatoties uz visām šīm 
neērtībām svētceļojuma laikā, mēs ar paceltām 
galvām un ar smaidu  sejā nesām visi kopā šo 
krustu, savu miesu un dvēseli.    

Ir tikai viens veids, kā uzzināt, vai 
svētceļojums ir izdevies. Ir jāpajautā  sev: vai 
manī ir radusies pateicība Dievam un cilvēkiem, 
kas dzīvo man blakus. Gribam novēlēt visiem, kas 
nav bijuši svētceļojumā, doties tajā, lai uzzinātu 
patiesību par sevi, lai pārbaudītu savus spēkus, 
iemācītos pārvarēt grūtībās, lai augtu mīlestībā 
pret Dievu un tuvākājiem.          

                               
                                       Veronika Saveljeva,    
                                   kristīgās ētikas skolotāja. 
                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                

                   
                  Starptautiskās Jauniešu dienas Medjugorjē 
  
  Šogad vasarā man bija iespēja piedalīties 
Starptautiskajās Jauniešu dienās Medjugorjē.No šī 
svētceļojuma biju gaidījusi kaut ko neparastu, jo 
esmu daudz dzirdējusi par šo vietu, kur notiek 
Dievmātes parādīšanās. Ceļš nebija viegls, bet 
Medjugorjē mūs sagaidīja daudz brīnumu. Uz 
Jauniešu dienām bija sabraukuši jaunieši no 69 
valstīm. Kopā -50 tūkstoši. Programmā bija liecības, 
dziesmas, dejas, sv. Mises. Neskatoties uz 
karstumu, mēs piedzīvojām daudzas Dieva 
žēlastības. Agri no rīta kāpām kalnos un tajā brīdī 
pārdzīvojām īpašu Dieva klātbūtni un tuvumu. Tajos 
kalnos notiek brīnumi, jo gribas kāpt atkal un atkal 
no jauna. Atmiņā palika kopienas „Čenakolo” 
uzstāšanās ar uzvedumu „ Credo”. Šiem cilvēkiem 
bija atkarība no narkotikām un alkohola, bet ar 
Dieva un mātes Elvīras palīdzību viņi atbrīvojās no 
atkarībām.  

 
 
 

 
Tas  mums bija brīnums, kā šie cilvēki bez 
tabletēm, bez ārstēšanās slimnīcās atbrīvojās no 
atkarībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Vēl no visas 
sirds gribētos 
pateikties Die-
vam par mūsu 
grupiņu, ka 
varējām dzīvot  
kā viena 
draudzīga ģi-
mene.   Pateicos visiem tiem cilvēkiem, kas bija 
visu šo laiku blakus.  
Es domāju, ka Medjugorje ir vieta, kur ir vērts 
atgriezties, lai sajustu īsto prieku,mīlestību un Dieva 
klātbūtni.                                                                                                                                      

                                                                                                           
Veranika Truboviča,11.kl. 

 
 

  

AГУ GARĪGUMS MŪSU  DZĪVĒ 
 

Septembris, 2017.  – 6– 



Пять полезных советов перед началом учебного года 
 

Начало осени для всех - это масса 
разнообразных вопросов, волнующих душу: 
как сложится учебный год? Какие будут 
трудности? Какие приятные моменты ждут 
впереди? Возможно, эти советы помогут 
вам найти ответы на волнующие вопросы.  

 
    Учитесь не только в школе. Внимательно 
смотрите по сторонам, прислушивайтесь, 
прикасайтесь и пробуйте. Изучайте жизнь в 
лучших ее проявлениях и создавайте 
собственную «энциклопедию впечатлений».   

. 
  Не подгоняйте время. Как часто мы думаем: 
«пусть скорее закончится этот урок», «если бы 
завтра каникулы». Но каникулы длятся всего 4 
месяца из 12-и, а ведь остальные 8 – это тоже 
ваша жизнь, которая не должна пройти мимо.  

Помните самые важные  правила: со звонком 
заходить в класс, вставать в начале урока, 
здороваться со взрослыми в коридорах, носить 
школьную форму. Иногда правила кажутся 
ненужными, но нужно научиться их выполнять. 
Только тот, кто умеет подчиняться нормам, 
может называть себя культурным человеком. 
    
   Цените своих учителей. Конечно, вам 
нравятся далеко не все (хотя, кстати, и не 
должны). Но именно в общении с ними можно 
научиться ладить с разными типами взрослых 
людей, что ох как потом пригодится. И в каждом 
находить что-то позитивное. 
 
Думайте о том, что вы достигните учебой. Что-
бы  поддерживать положительное отношение к 
учебе, попытайтесь представить себе, чего вы 
достигнете, благодаря своим  знаниям.  
 
 
 
 

Представьте хорошую оценку на экзамене,  
похвалу от учителя или хороший институт, в 
который вы сможете поступить. Хотя  учиться 
тяжело, мысли о конечном результате помогут 
вам двигаться вперед. 
 

 

     Читая конспект или учебник, делайте личные 
пометки и комментарии. Потом можете 
повторять пройденный материал, обращая 
внимание только на помеченные места и свои 
комментарии. Такое повторение займет меньше 
времени, позволит вспомнить самое важное. 
 

Используйте гаджеты для своего развития. Да, 
с их помощью отлично  получается убивать 
время: делать бесконечные селфи или играть. 
А еще – искать информацию, создавать  
проекты, учить языки, путешествовать, 
помогать людям. Выбирайте то, что даст вам 
преимущество в будущем.  

А в целом нам хотелось бы пожелать 
каждому из вас стремлений, яркости, 
увлеченности и положительных эмоций. 
Смело смотрите вперед, ведь рядом 
надежные друзья и  наставники - учителя. 
Пусть с новым учебным годом  в школе  к 
вам приходят только хорошие начинания. 
 
                                    Редакция газеты «АГУ» 
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Lai rudens raža apcirkņos, 
Lai domas nerimst apvāršņos, 
Lai salnu dzestrums 
možumam, 
Lai lapu rota krāšņumam! 

 

Самые необычные школы мира
Начало учебного года, 

школа привычно распахнула 
свои двери навстречу 
ученикам. Но знаете ли вы, 
какие есть необычные 
школы, в которых учатся 
ученики в разных странах 
мира?  
 Пещерная школа в   Китае 
 Донгзхонг Мид - начальная  
  школа в пещере в горном 
селе Мяо в китайской 
провинции Гуйчжоу. Эта 
провинция – один из 
беднейших регионов Китая, 
получавший очень мало 
правительственных дотаций. В 
1984 году местное сообщество 
приняло решение обустроить 
школу в горной пещере. Места 
там оказалось достаточно для 
9 преподавателей и почти 200 
учеников. 

Школа в лодке в Бангладеш 
Два раза в год Бангладеш 
переживает наводнения, во 
время которых миллионы 

жителей остаются отре-
занными от большой земли, 
электроэнергии и   предметов 
первой необходимости. Для 
детей, естественно,становится 
невозможным  посещать шко-
лу. Для борьбы с проблемами, 
вызванными ежегодными на-
воднениями, некоммерческая 
организация придумала 
блестящее решение –
плавающие дома,  медицин-
ские центры и школы. 

 
 

Школа будущего в  США 
В Западной Филадельфии в 
2006 году была открыта Школа 
будущего, в которой ученикам 
не нужны учебники. Вместо 
этого они используют 
компьютеры. Математика, 
например, преподается с 
помощью приложения 
OneNote,а учителя используют 
компьютерные интерактивные 
доски вместо традиционных 
досок и мела.  

    Ученикам предоставлены 
персональные цифровые 
шкафчики, которые откры-
ваются с помощью 
удостоверения личности. А 
знакомство с Microsoft Office и 
другими программами дает 
ученикам более высокий шанс 
найти работу после окончания 
учебы. 

 
 
Школа на вокзале в Индии 

В 1985 году школьный 
учитель из индийского города 
Орисса решила, что пришло 
время бороться с безгра-
мотностью и основала 
организацию. Этой организа-
цией была построена первая в 
мире школа на железнодо-
рожной платформе. Благодаря 
этой школе образование 
получили более 4000 
индийских детей.  

 
    Материал подготовили 

  М. Цветинская и  
Л. Дашкевич,8а 

 
 
 
  

AГУ ОТДОХНИ! 

Mīļi sveicam dzimšanas dienā 
 

Inesi Balahonovu 
Valentīnu Lipkoviču 
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