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Kas būtu svētki bez apsveikumiem? 
8.a klase parūpējās, lai skolēni varētu apsveikt viens otru.

Elizabetes Martirosjanas ģimene ir bagāta - viņi 
ir 8 bērni. Daži jau pieauguši un aizgājuši savā 
dzīvē, daži vēl tikai iegūst izglītību. Pati meitene 
ir uzcītīga un apzinīga mācībās, neizceļas ar 
nekulturālu uzvedību stundās un vienmēr 
labsirdīgi smaida. Elizabete bieži piemin 
Daugavpili, jo tā ir viņas dzimtā pilsēta,  tur ir 
viņas sirds.  

Iztaujāta par Jaunā gada svinēšanas tradīcijām, 
Elizabete kautrīgi nosaka: “Ai, nekā īpaša... Svinam 
tāpat kā citi – uzklājam lielu galdu, skaisti 
sapucējamies, skatāmies filmas, ko tobrīd rāda pa 
TV un fotografējamies. Mēs, jaunākie, zīmējam 
visādus plakātus. Tā ir reize, kad varam būt aukšā 
līdz pat 4 no rīta” Un tomēr gribas apgalvot, ka šajā 
visā IR kas īpašs, jo Martirosjanu ģimene pārsteidz 

ar savu vienotību un prasmi visur būt kopā. 

Tas, ko patiešām nozīmē ģimene, Elizabete 
saprata vien tad, kad 10 gados zaudēja mammu. 
Pēkšņi nekas vairs nebija kā iepriekš. No dzimtās 
Daugavpils meitenei nācās pārvākties uz Rīgu, kur 
rūpes par viņas dzīvi un izglītību uzņēmās viena no 
vecākajām māsām. Elizabete atzīst , ka šis 
zaudējums satuvināja ģimeni.  Tagad viņi rūpējas 
viens par otru, palīdz, atbalsta un cīnās ar likstām 
visi kopā. “Ģimene ir neaprakstāms spēks. Tā ir 
sajūta, ka neesi viens, ka vienmēr ir atspaids, uz kā 
balstīties, kad pats jūties apjucis. Lielākas vērtības 
man šobrīd nav. Ģimene – tas ir pats svarīgākais 
šajā dzīvē”, nosaka Elizabete, un es viņai ticu. Šīs 
sirdsskaidrās acis nemaz nespētu melot.  



VIENS PAR OTRU DAŽĀDĀKI

Lielākais nesaskaņu cēlonis vienmēr ir bijis tas, ka nespējam pieņemt otra 
domas, atšķirīgu viedokli, uzskatus un rīcību. Mēs visi ikdienā dzīvojam kopā, 
kaut arī esam ļoti dažādi. Un tas ir ļoti labi – tieši šīs atšķirības dod pasaulei 
krāsas. 

JAUTĀJUMS Milana Semčišina Jānis Logins Emīls Roberts 

Glīzde

Amēlija 

Samsonova

Mīļākā nedēļas diena Piektdiena Sestdiena Sestdiena Sestdiena 

Mīļākais dzēriens Sula Ūdens Ananasu sula Sula 

Internetu izmantoju, lai... mācītos paplašinātu savas 

zināšanas

iepazītos ar aktuālāko 

informāciju 

atrastu man 

nepieciešamo 

informāciju 
Mīļākais mūziķis/grupa “A – studio” “Skryptonite” “Linkin park”, 

“Carnival youth”, 

Maks Koržs, Miyagi, 

“Mband”

“Prāta vētra”

Skola ir... vieta, kur mācās 

skolēni

mācību iestāde otrās mājas mana mācību dzīve 

Ja man iedotu 100 eur, es tos tērētu 

dziedāšanas 

prasmes attīstīšanai

nopirktu dāvanas 

vecākiem

nopirktu sev bezvadu 

“Huawei” austiņas

nopirktu kaut ko 

svarīgu ģimenei 

Galvenais dzīvē ir ģimene un 

mīlestība

Ģimene un 

karjera 

ģimene, par kuru 

rūpēties, jo katra 

diena ir kā jauns 

piedzīvojums

ceļojumi, pasaule, 

ģimene 

Uzzīmē ko jauku

Pa l d i e s  a r ī  m ū s u  a t ra k t ī va j a m  s p o r ta 
organizatoram E.Robertam Glīzdem! 

Tā kā sacensības notiek pēc apļveida vērtēšanas 
sistēmas, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas 
komanda tika norīkota papildus spēlēm Rīgas 75. 
vidusskolā. 

Pirmo spēli žoltokieši aizvadīja pret Rīgas Valsts 
1. ģimnāziju, kur rezultāts pēc 2 setu spēles bija 1:1. 
Otrās spēles pretinieki bija Rīgas Hanzas 
vidusskolas komanda, kur nācās piekāpties ar 
rezultātu 3:2. 

Liels paldies komandas sastāvam – 11. un 12. 
klases skolēniem,  par cīņas gara saglabāšanu un 
dalību sacensībās! 

Šī gada 24. janvārī notika starpskolu telpu 
futbola sacensības, kuras rīko “Latvijas Futbola 
federācija”. Komandu konkurencē apakšgrupās 
piedalījās Rīgas 15. vidusskola, Rīgas 75. 
vidusskola, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola, Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Hanzas vidusskola un 
Rīgas 51. vidusskola. 

SPORTOJAM

Apkopojot rezultātus, azartiskumu un pielietoto taktiku spēļu laikā, labāko skolas sportistu titulus 
iegūst 2 skolēni – Svetoslavs Čugunovs(12.a klase) un Daniels Sprūžs(9.a klase). Paldies abiem 
puišiem par uzcītību sporta stundās!

Svetoslavs Čugunovs Daniels Sprūžs

LABĀKIE  ŽOLTOKSKOLAS SPORTISTI 2019.GADĀ!



Viktorīna “Vai Tu pazīsti Latviju?” AKTUALITĀTES

Sakām lielu paldies vēstures skolotājam I.Pavlovskim par rūpīgi pārdomāto un interesanto pasākumu! 

24. janvārī skolas aktu zālē skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas svarīgākajiem notikumiem 
un objektiem viktorīnā “Vai Tu pazīsti Latviju?”. 

Savstarpēji sacentās 6.-8. un 11.-12. klašu komandas. Jautājumi bija vienkārši, bet āķīgi, kas skolēniem lika 
vairākas reizes apdomāt, pirms nodot pareizo atbildi. 

6.-8. klašu konkurencē 1.vietu ieguva 6.a, bet 11.-12.klašu vidū – 11.a klase. 
N o  6 . - 1 7 .  j a n v ā r i m 

skolēni varēja izlabot savus 
i e p r i e k š ē j ā  s e m e s t r a 
nesekmīgos vērtējumus 

Skolēni aktīvi jatavojās 
Valentīndienai, gatavojot 
a t t i e c ī g u s  te m a t i s ko s 
rotājumus skolai

Pēc neliela pārtraukuma atjaunojam mūsu skolā projektu 
nedēļu. No 10.-14. februārim katra klase tiek aicināta paveikt ko 
sociāli noderīgu, tāpēc rūpīgi domāsim un izvēlēsimies ko 
tādu, kas uzlabo mūsu ikdienu vai apkārtējo vidi.  

Projekta mērķi: attīstīt prasmi dalīties un priecāties par 
saviem un citu labajiem darbiem, attīstīt skolēnos vēlmi veikt 
labus darbus, mācīties pašiem būt gādīgiem, labestīgiem un 
izplīdzīgiem, attīstīt cieņu un toleranci, veidot izpratni un 
attīstīt prasmes plānot, vadīt un organizēt savu, citu cilvēku 
darbu, veicināt izpratni, attīstīt atbildības un sadarbības 
prasmes, attīstīt skolēnu organizatoriskās un komunikatīvās 
prasmes. 

Janvāra īsziņas

Skolēni runā

Mūsu labie darbi 

Ÿ Regulāri palīdzu mammai iznest miskasti un sakārtoju istabu
Ÿ Kad aizbraucam pastaigāt pa kādu parku, vienmēr paņemam līdzi maizi, lai 

pabarotu pīles 

Ÿ Pirms Ziemassvētkiem izrevidējam māju un atdodam tās lietas, kas vēl 
noderīgas, tiem, kam tas nepieciešams. Visbiežāk visu vedam uz bērnu namu

Ÿ Uz brāļa bērnudārzu ik pa laikam aiznesam mantas, lai bērniem ir kaut kas 
jauns, ar ko spēlēties

Skolas dzīve nav vienīgā, kur motivē un rosina veikt labus darbus, tāpēc šoreiz 
noskaidrojām, ko labu bērni veic kopā ar vecākiem ārpus skolas.  

Ÿ Kopā ar omīti ejam barot āra kaķus

Ÿ Pagāšgad kopā ar vecākiem izveidojām vienu paciņu, ko akcijas ietvaros 
nosūtījām kādam pansionāta iemītniekam

Ÿ Šķirojam un krājam papīru, lai nestu uz bērnudārziem, kuri tos nodod 
pārstrādei



ZINI VAI MINI
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13.

“Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks!” gribas 
iesaukties, redzot šo krustvārdu mīklu, kuras autors ir 
mūsu skolēns Ēriks Proņenkovs. Vai vari to atrisināt? 

9. Stunda, kurā skolēni apgūst datorprasmes.

15. Katrai tautai ir sava....

       dzīvības izplatību uz Zemes, tai skaitā cilvēka izplatību un cilvēka darbības ietekmi.

5. Kurā stundā skolēni risina matemātikas uzdevumus?

14. Mācību priekšmets, kurā puiši un meitenes apgūst praktiskas lietas.
13. Ar to visi skolēni raksta.
12. Radoša mācību stunda, kurā attīsta muzikālo izjūtu.

3. Stunda, kurā skolēni vingro.

8. Mācību priekšmeta palīglīdzeklis.

17. Mācību stunda, kas attīsta loģisko domāšanu.

4. Mācību iestāde jeb.....

2. Stunda, kurā skolēni mācās zīmēt, ir vizuālā...
1. Objekts, pie kā sēž skolēni.

6. Priekšmets, kurš ir katrā klasē.

11. Stunda, kurā skolēni apgūst mācību par ģeometriskām figūrām.

19. Zinātnes nozare, kas pēta vielu sastāvu, īpašības, pārvērtības un parādības.
20. ......... ir dabaszinātņu un sociālo zinātņu sistēma, kas pēta Zemi, tai raksturīgās īpatnības, 

10. Kurā stundā skolēni mācās par augiem un cilvēkiem?

18. Mācību stunda, kuru māca Dz.Vilnis Korns.

16. Mācīties – tas ir skolēnu  .....


