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Sveiks, lasītāj!

Svinot Latvijas svētkus, vēlos visus sveikt Laimoņa 

Vāczemnieka vārdiem:

Cik skaisti vārdi, tik skaisti mēs cenšamies bērniem 

izskaidrot, kas ir dzimtenes mīlestība un patriotisms. Tomēr 

jaunā paaudze vairs nesteidzas tik naski mīlēt, lolot un 

apjūsmot savu dzimteni, kā tas bija agrāk. Tai svarīgāk 

iekļauties visās pasaules radītajās inovācijās, būt aktuālai un 

maksimāli integrētai vispasaules sabiedrībā. Un varbūt nav 

nemaz tik svarīgi, lai bērni izjustu tieši šo slavinošo dzimtenes 

mīlestību. Varbūt daudz vērtīgāk jaunajos rosināt cieņu pret 

apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem, ieaudzināt patstāvību savos 

lēmumos, prasmi analizēt un konstruktīvi domāt? No skaļiem 

lozungiem neviens vēl nav iemācījies mīlēt savu valsti. No 

sabiedrības piemēra gan, tāpēc audzināsim atbildīgi savus 

bērnus, apzinoties, ka ieliekam pamatus bērnu sociālajā 

apziņā. 

Lai visiem mierīgs adventes laiks!  

L.Kolotikova

Fotogrāfijas – E.R.Glīzde, O.Ksenzova, L.Kolotikova, G.Romanovska, E.Zeltiņa, 

no personīgā skolotāju, skolēnu arhīva

“Žoltokieša” veidotāja - L.Kolotikova 

Dizains – L.Kolotikova

DECEMBRA PASĀKUMU 

KALENDĀRS

19. decembris

Ziemassvētku koncerts

20. decembris

liecību izsniegšana

“Mums ticis viszilākais ezers

Un rudākais rudzu lauks.

Visbaltākā bērzu birze,

Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums,

Jo savu visskaistāko zemi

Dievs ir atdevis mums.” 
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Svinam Latvijas dzimšanas dienu!

15. novembrī skolēni, skolotāji un vecāki tika aicināti uz svinīgo koncertu par godu Latvijas proklamēšanas 

gadadienai. 

Koncertu ar emocionālu svētku runu atklāja direktores vietniece izglītības jomā  D.Beikmane. Turpinājumā 

skolēni skandēja patriotisku dzeju, dziedāja un izdejoja latviešu spēka dziesmas. 

Svētku programma šogad bija īpaši krāšņa. Īsto noskaņu radīja zāles noformējums un gaitenī izvietotā 

skolēnu darbu izstāde: “Izgaismo Brīvības pieminekli”. 
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Skolotāja E.Zeltiņa uzcepa svētku kūku. 

Viņas ģimenē Latvijas dzimšanas diena tiek svinēta katru gadu. 

Kā mēs svinējām Latvijas svētkus 18.novembrī? Skatāmies!

Skolotāja O.Bondarenko Latvijas svētkus 

atzīmēja ģimenes lokā pie krāšņi klāta svētku galda.

Skolniece E.Mengote šogad īpaši izbaudīja gaismu spēles Rīgas centrā, kur krāšņu svētku programmu realizēja “Staro, Rīga!”

Svinam Latvijas dzimšanas dienu!

Skolotāja S.Beitāne kopā ar savām klasēm un 

bērnu vecākiem devās lāpu gājienā. 



skolēni par latviju

Laima Vaikule

“Dinamo Rīga”;

Raimonds Pauls;

Intars Busulis;

“Bermundu divstūris”;

Sergejs Žoltoks;

Latvijas dimanti:                                    

Jūrmala;

tautasdziesmas;

valsts prezidents;

Dienvidu tilts;

sevis realizācija savā zemē

cieņpilna attieksme pret sevi 

un citiem;

savas valsts cienīšana un 

apbrīna;

Vēlme dzīvot savā dzimtenē;

mīlestība pret savu valsti;

rūpes par savu valsti;

Kas ir patriotisms?

Mana Latvija smaržo kā:

melna rupjmaize;

mammas buča no rīta;

vasara;

Laimas šokolāde;

tikko nopļauta zāle vasarā

svaigs gaiss;

intraverts

Latvietis ir:

labs;

strādīgs;

patriotisks;

priecīgs;

emocionāls;

izpalīdzīgs;

mīļš;

lustīgs;

vairāk cilvēku;

Novēlējumi Latvijai:

daudz naudas;

lielāku tīrību pilsētās;

labus politiķus;

mīlestību;

vairāk sakoptu, skaistu vietu

priecīgus cilvēkus;

putnu dziesmās;

dziesmā “Ballējam, neguļam”;

skolotājas Sondras kabinetā;

Dziesmu svētkos;

Jāņos

mūsu balsīs;

Mana Latvija skan:

Novembris ir patriotiskais mēnesis, kad vairāk piedomājam par savu valsti un attieksmi pret to. 

Šomēnes žoltokiešiem bija iespēja izteikt savu viedokli par to, kas Latvijā ir īpašs un ievērības 

cienīgs. Lūk, kas mums visiem kopā sanāca!

T u  l i e l i s k i  r u n ā  g a n 

latviešu, gan krievu valodā. 

Kādus ieguvumus no tā Tu 

saskati?

Es ļoti priecājos par iespēju 

piedalīties latviešu valodas 

olimpiādē. Guvu lielu pieredzi 

un vēlmi tiekties uz labāko. Ar 

lepnumu pārstāvēju savu skolu, 

centos nepievilt un aizstāvēt tās 

godu. 

K o  n o v ē l i  t i e m  v i e n -

audžiem, kas neuzskata par 

vajadzīgu mācīties latviešu 

valodu?

N e s e n  T u  p i e d a l ī j i e s 

latviešu valodas olimpiādē. Ar 

kādām sajūtām Tu uztvēri to, 

ka esi viena no tiem, kas 

pārstāv Žoltokskolas vārdu 

valsts līmenī?

Uzskatu, ka tas ir brīnišķīgi, 

ja vari runāt vairākās valodās. 

Man ir  viegli  sazināties ar 

dažādiem cilvēkiem, vieglāk 

mācīties skolā, kā arī ir cerība 

nākotnē iegūt labu izglītību un 

sevis cienīgu darbu.

Es gribētu novēlēt, lai viņi 

sāk domāt par savu nākotni, jo 

vēlāk šiem cilvēkiem būs grūti 

iegūt labu izglītību un atrast 

sevis cienīgu darbu. 

Es mīlu un lepojos ar savu 

dzimteni. Jūtos šeit ērti un ticu 

skaistajai nākotnei šajā valstī.

Novembris ir patriotiskais 

mēnesis. Stundās tiek runāts 

par Latviju. Vai Tu esi patriote?

Novembra nogalē ar lekcijām par drošību, 

administratīvo un kriminālo atbildību skolu 

apmeklēja  valsts policijas darbinieki . 

Skolēniem bija iespēja noklausīties īpaši viņiem 

aktuālu informāciju un uzdot sev interesējošus 

jautājumus.

6.novembrī notika skolas muzeja izstāde 

“Izgaismo Brīvības pieminekli”, kurā katra 

klase deva savu artavu, izveidojot radošu 

pienesumu šī temata ietvaros.

Novembra īsziņas

Mazliet novēlota, bet joprojām ievērības 

vērta ziņa - Rīgas 40.vidusskolā notika atklātais 

konkurss matemātikā 3.klasēm. Esam ļoti lepni 

par mūsu skolēnu Damiru Zaļenko par 1.iegūto 

vietu 321 skolēna konkurencē! 

VIEDOKLIS
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Abi Miļenas Šinkovas vecāki ir krievu tautības cilvēki. Pati meitene lieliski runā abās valodās, 

piedalās latviešu valodas olimpiādēs, atzīstot, ka valodu prasme ir labs bonuss viņas nākotnei. 



Mūsu hokeja vēsturē bijuši daudzi līderi – Helmuts 

Balderis, Vitālijs Samoilovs, dzelzs vīrs Artūrs Skrastiņš, 

Artūrs Irbe un, protams, arī mūsu Žolis, kā Sergeju 

Žoltoku mīļi dēvēja viņa līdzjutēji. 

2003. gada 3.novembrī Baltkrievijas atklātajā 

čempionātā Minskā Sergejs Žoltoks aizvadīja savu 

pēdējo spēli. Sirds aritmija izrādījās stiprāka par izcilā 

hokejista vēlmi nepievilt komandu un doties laukumā, 

kaut arī veselība tobrīd nebija tā labākā. 

Šo hokejistu mīlēja gan pašmāju entuziasti, gan tālu 

aiz Latvijas robežām, jo ar savu darbu un mērķtiecību 

Sergejs Žoltoks bija pierādījis sevi kā vērtīgu spēlētāju 

jebkurā komandā. 

Gadu no gada 3.novembrī 

Žoltokskolas foajē rotā ziedi 

un degošas sveces. Mūsu 

hokejista pieminēšana šajā 

skolā jau ir tradīcija, bez kuras 

nav iedomājams novembra 

sākums. 

Šogad skolotāja un Sergeja 

Žoltoka muzeja vadītāja Anna 

Korota ar 9.a klasi brauca uz 

Ivana kapiem, lai noliktu 

hokejistam ziedus arī tur.

PIEMINOT SERGEJU ŽOLTOKU MEITENE HOKEJĀ? JĀ!

2019.gada novembris/Nr.3

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Žoltokietis  2019.gada novembris/Nr.3

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Žoltokietis  

Žoli! 
Žoli! 

Šeit Tu skani vēl arvien! 

Šeit Tu skani vēl arvien! 

Žoli! 

Šeit Tu skani vēl arvien! 

Žoli! 
Žoli! 

Šeit Tu skani vēl arvien! 

Šeit Tu skani vēl arvien! 

Žoli! 

Šeit Tu skani vēl arvien! 

N o v ē l u  s a s n i e g t 

s a v u s  m ē r ķ u s  u n 

n e a p s t ā t i e s  p i e 

sīkumiem, kas mēģina 

raut  uz  le ju!  Ja i r 

s a n ā c i s  k r i t i e n s , 

protiet piecelties un turpināt iesākto! Un noteikti 

fizisku izturību, bez tā hokejā nevar!

Mans tētis kādreiz bija hokejists. Arī brālis 

trenējās. Tēta ierosināta, pamēģināju arī es – 

iepatikās.

Manām hokeja un daiļslidošanas gaitām ir arī 

citi ieguvumi – skolā redzu, ka meitenes  ir fiziski 

pasīvas. Sporta stundās pat kāju nevar pacelt, kur 

nu vēl špagatu uztaisīt vai tiltiņā noliekties. Skatos 

un brīnos. Man ar to nav problēmu, varu izdarīt 

daudz vairāk, kā no manis prasa.

Kad sāku apmeklēt pirmos hokeja treniņus, 

bija grūti. Nevarēju pierast pie fiziskās slodzes, 

pēc treniņiem viss sāpēja. Ar laiku pieradu un 

sapratu, ka nav nemaz tik traki. Nodarbības uz 

ledus vienmēr ļoti ātri paskrien, to stundu nemaz 

nejūtu. 

 Vēl diez ko nepatīk iesildošie vingrinājumi, bet 

saprotu, ka bez tiem neviens hokejists nevar iztikt. 

Vai vecāki nebija 

i z b r ī n ī t i ,  k a  v i ņ u 

meita mācīsies spēlēt 

hokeju?

Tr e n i ņ i  n o t i e k 

katru dienu. Viena 

stunda ir uz ledus, 

o t r a -  s a u s a i s 

treniņš. 

Patīkamākais, protams, ir spēle uz ledus. 

Hokejs... Ne tā populārākā meiteņu izvēle 

ārpusklases nodarbību ziņā. Saki, kāpēc 

izvēlējies tieši šo sporta veidu?

Kā ir būt meitenei hokejā, zinot, ka treniņi ir 

regulāri un fiziski smagi?

Atceros, ka mamma 

sākumā bija pret šādu 

izvēli.  Teica, ka hokejs 

nav meiteņu sporta 

veids. Tētis gan bija 

sajūsmā. Redzot, ka 

hokejs man patiešām 

p a t ī k ,  b e i g ā s  a r ī 

mamma to pieņēma. 

L u ī z a  L i e p i ņ a  i r 

t e m p e r a m e n t ī g a  u n 

a t r a k t ī v a  j a u n i e t e . 

Brīvajā laikā nodarbojas 

ar daiļslidošanu un... 

spēlē hokeju. Kamēr 

vienaudži pēc stundām 

b r a u c  m ā j ā s ,  L u ī z a 

dodas uz treniņiem. 

Kas ir grūtākais treniņos un uz laukuma? Cik 

bieži ir treniņi?

Jāteic, ka draugi gan bija ļoti izbrīnīti, kad 

pateicu, ka spēlēšu hokeju. Neko tādu viņi no 

manis negaidīja. 

J a  m a n  k a s 

nepatīk, tad treneru 

attieksme. Dažbrīd viņi ir pārāk stingri, manāmi 

paceļ balsi uz mums. Mani, piemēram, tas ļoti 

ietekmē. 

Kā apvieno treniņus un spēles ar mācībām 

skolā? 

Ir visādi. Lai paspētu uz treniņiem, dažreiz nākas 

aiziet ātrāk no stundām vai nokavēt kādu no 

pirmajām. Treniņi mēdz būt gan rītos, gan vakaros. 

Ja tie ir no rītiem, tad grūti paspēt uz skolu, ja 

vakaros, tad pēc tam ir fizisks nogurums. Nākas ļoti 

piespiesties, lai sagatavotos skolai. Katrā ziņā – es 

ļoti cenšos. Saprotu – ja neizmācīšos, sekas būs 

sliktas atzīmes. Ja uz hokeja treniņu aizbraukšu 

nekāda, tas ietekmēs spēli un rezultātus.

Kā jūtas meitene ar 

hokeja nūju? Par to viņa 

ir gatava pastāstīt arī 

jums!

Ko tu novēli saviem 

cīņubiedriem, kas arī 

spēlē hokeju? 



Mūsdienu laikmets bez modernajām tehnoloģijām vairs nav iedomājams. Arī mūsu žoltokieši ir 

sociāli aktīvi – blogo, vlogo, tvīto, insto un izmanto jaunās mobilās aplikācijas. 

5.-12.klases skolēni piedalījās aptaujā, kurā atklāja savas un savu vienaudžu aktuālākās sociālās 

platformas. 

Blogojam par:

M. Kupruka: “Es filmēju un izvietoju smieklīgus video, man tas patīk”.

V. Klekere: “Es blogoju par saviem zīmējumiem”.

B. Masļikova: “Es regulāri rakstu savus jaunumus un lieku foto”.

M. Šinkova: “Man ir savs blogs. Tur es stāstu par savu dzīvi”.

F. Puzanova: “Es filmēju un rādu sev aktuālo - to, kā es slidoju”.

Sociālos tīklus izmantojam, lai:

џ izklaidētos;

џ uzzinātu aktualitātes;

џ iegūtu atbalstu grūtā brīdī

џ sazinātos ar draugiem, iegūtu jaunus;

џ atpūstos;

џ nebūtu garlaicīgi;

џ dalītos ar aktuālu informāciju;

Aktualitāti skolēnu vidū zaudējis:

Twitter

3 skolas populārākie youtuberi 
Viņi ir 5.a klases skolēni. Atraktīvi, zinoši un aizrautīgi. Puikas ar savu vaļasprieku – filmēt populāro spēļu 

rezultātus un spēlēšanas procesu. Viņu starpā aktuālākā virtuālā spēle ir Minecra� un Fortnite.

Jaunākās tehnoloģijas “Skolas soma” iedvesmo

8.a un 11.a klases skolēni 12. novembrī devās 

uz Nacionālo teātri, lai noskatītos modernizētu 

izrādi par Latvijas dibināšanu “ Tikšanās vieta – 

Rīgas 2. teātris”.

 A.Sibiļevs: “Izrāde bija tik tiešām super! Tagad 

daudz labāk izprotu notikumus pirms 100 

gadiem. Izrādi vērojām austiņās, kur izskanošie 

komentāri palīdzēja uztvert notiekošo uz 

skatuves. Man patika!”

Toms Sorokins

Vlogo par to, kā spēlē 

Minecra� un Fortnite. 

Viktors Aleks Popovs

Filmē spēles Nhl 20 GTA 5 un 

Fortnite, pievienojot 

komentārus angļu valodā.

Artūrs Masaļskis 

Vlogo gan par reālām spēlēm 

ar draugiem ikdienā, 

gan virtuālajām. 
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Pārdomas pēc ekskursijām

E.Martirosjana: “Melngalvju namā bija feini. Īpaši patika veidot 

laimes monētas. Ar interesi apskatīju visus pagrabus, vēsturiskās 

istabas un lielo svētku zāli. Bija interesanti pavadīta diena!”

6.b klase apmeklēja Rīgas Melngalvju namu, kur gida 

pavadībā izzināja nama vēsturi. Eksursijas otrajā daļā skolēni 

veica dažādus skolotājas sagatavotus uzdevumus pie Brīvības 

pieminekļa. 

Aktuālāko sociālo tīklu TOP 5
VK

Instagram

YouTube

WhatsApp

Facebook



5.novembrī Rīgas Austrumu vidusskolā 

norisinājās starpskolu sacensības volejbolā 

7.-9.klašu meitenēm. 

Pirmo spēli žoltokietes aizvadīja ar Rīgas 

Austrumu vidusskolu, kur abos setos piekāpās 

mājeniekiem. 

Otrās spēles pretinieki mūsu komandai bija 

Rīgas 88. vidusskola. Spēle bija sīva un azartiska, 

tomēr vārtu pārsvaru gūt neizdevās. 

Trešajā spēlē žoltokietes saņēmās un izcīnīja 

pārliecinošu uzvaru spēlē ar Rīgas Ķengaraga 

vidusskolu. 

Kopsummā meiteņu komanda ieguva godpilno 

3. vietu.

Lielu paldies sakām optimistiskajai 

m e i t e ņ u  k o m a n d a i :  K s e n i j a i 

Kovaļovai(8.a), Luīzai Liepiņai(8.a), 

S o l a i  K r ū m i ņ a i ( 8 . a ) ,  E m ī l i j a i 

Mengotei(8.a), Kristīnei Ašakai(9.a), 

Elvīrai  Dolženko(8.b) un Sergeja 

Žoltoka vidusskolas sporta darba 

organizatoram-  E.Robertam Glīzdem.

SPORTOJAM

Decembris  jau lēnām būs nomainī j is 

novembri. Pēc krāšņajiem valsts svētku 

salūtiem iestājies klusais gaidīšanas laiks. 

Jāsāk domāt, kā iepriecināsim savus draugus, 

kolēģus un tuviniekus. Bet līdz tam jārada 

svētku sajūta pašos un apkārtējā vidē. Lai šo 

procesu nedaudz atvieglinātu, vizuālās 

mākslas un mājturības skolotāja Edīte Zeltiņa 

kopā ar 5. klases meitenēm ir izveidojusi 

konceptu skaistam un vienkāršam adventes 

vainagam. Pamēģini arī Tu!

Nepieciešamie materiāli:
vainaga pamatne;

dažādi dabas materiāli (čiekuri, sausie ziedi, sakaltēti augļi utt.);

tūjas/egļu zari;

Ierosmei. Darini adventes vainagu kopā ar mums!
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pamatnes svecēm;

4 svecītes;

karstā līme 

Tālāk kārtojam un pielīmējam tūju/egļu zariņus.

Un, lūk! Vainadziņš gatavs! Pavisam vienkāršs, bet skaists! 

Priecīgus svētkus! 

Sākumā vainaga pamatnē iespraužam 

svecīšu pamatnes, lai saprastu, kurās 

vietās atradīsies sveces.


