
Drošība pirmajā vietā 
Skolas ikdiena visiem ir mazliet mainījusies!
Ņemot vērā pašreizējo epidemoloģisko stāvokli valstī, arī skolā tiek ievēroti dažādi 

piesardzības pasākumi vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai. Pašreiz Sergeja 

Žoltoka vidusskolā nav reģistrēts neviens saslimšanas gadījums, un mēs visi ceram, 

ka varēsim turpināt mācības klātienē, turpināt tikties ar klasesbiedriem un draugiem. 

Pie ieejas skolā katru rītu dežūrē medmāsa, kas atgādina par roku dezinfekciju 

lielākiem un palīdz to izdarīt jaunāko klašu skolēniem. Dezinfekcijas līdzekļi ir 

izvietoti katrā stāvā, pirms ēdienreizēm visi aktīvi mazgā rokas un starpbrīžus 

skolēni pavada savās klasēs. Šādā veidā skola maksimāli nodrošina dažādu klašu 

skolēnu savstarpēju nekrustošanos. Mācību stundās katra klase atrodas sev 

piešķirtajā kabinetā, un mācību priekšmetu skolotāji dodas pie vieņiem uz studu. 

Kopumā varam droši apgalvot, ka mūsu skolas skolēni atbildīgi izturas pret savu un 

citu drošību.
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Šogad skola 
piedālās divos 
Erasmus+ 
projektos  
“DABAS DRAUGI” 
un “ MĀCĪŠANĀS 
SADARBĪBĀ - KĀ 
TO NOVĒRTĒT?”  
Erasmus +  un 
Erasmus + Upgrade 
ir starptautiski 
skolēnu sadarbības 
projekti, kur skolēni 
strādā divus vai trīs 
gadus. Šādos 
projektos piedalās 
vismaz trīs ES 
valstis. Projekta 
dalībvalstu skolēni 
izstrādā savu 
projekta daļu 
grupās un pēc tam 
prezentē savu 
padarīto darbu 
dalībnieku 
salidojumā. Dalība 
šādos projektos ir 
lieliska iespēja 
skolēniem parādīt 
sevi, savu skolu un 
valsti, paplašināt 
redzesloku, kā arī 
apmeklēt dažādas 
Eirpas Savienības 
valstis.



EKSKURSIJAS 
SEPTEMBRĪ SERGEJA ŽOLTOKA 
VIDUSSKOLAS SKOLĒNI DEVĀS DAŽĀDĀS 
EKSKURSIJĀS

 Atgriešanās skolas solā daudziem skolēniem 
šogad sagādāja lielāku prieku nekā ierasts. Pavasarī 
visi izbaudīja attālinātu mācību procesu, darbojoties 
individuāli - katrs pie sava datora vai grāmatas. 
Tikšanās klātienē ar draugiem ir sevišķi gaidīts prieks, arī siltais septembra laiks paildzināja vasaras 
sajūtu. Šo vasarīgo sajūtu pagarinājām dodoties brīnišķīgās ekskursijās. 

 2020. gada 24.-25. septembrī uz Liepājas pusi ekskursijā devās 8.a un 9.a klases. Pirmā pietura 
bija “Kalvenes ZOO”, kur tika aplūkoti Latvijā dzīvojošie dzīvnieki un putni – lāči, pūces, kazas, 
dižgovs, zirgi, ēzelis, vilki, plēsējputni.    

Pirmās dienas sākumā, braucot pa Salu tiltu, uzzinājām, ka Daugavas 
vārds cēlies no seniem baltu vārdiem daug – daudz, ava – ūdens.”  

Pēc pastaigas svaigā gaisā klases turpināja ceļu uz Liepājas Karostas cietumu. Pēc 
neliela stāstījuma par cietuma vēsturi bija jāpārvar daudz fizisku un intelektuālu šķēršļu, 
kas abām klasēm palīdzēja kļūt par vietotu komandu.  
Ekskursiju turpinājumā tika apmeklēta Liepājas Universitāte, kur skolēni uzzināja par 
tālākizglītības iespējām un profesijām, kuras tur iespējams apgūt. 
Tika izstaigāti arī Liepājas ezera apkārtnē esošie kultūrvēsturiskie objekti, apmeklēts 
Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs un Durbes un Grobiņas 
kultūrvēsturiskie objekti.  

 Savukārt 4.a klases kolēni kopā ar klases audzinātāju 
devās uz kino pilsētiņu Cinavilla un apstājās arī palutināt savas 
basās kājas baskāju takā Valguma pasaule. Staigājot kailām 
kājām pa dažādām dabiskām virsmām: norūdāmies, stiprinām 
organisma aizsargspējas; liekam asinīm riņķot straujāk, kas tīk 
arī sirdij, veicinām līdzsvara izjūtas veidošanos, iekšēju 
stabilitāti – gan fizisku, gan psiholoģisku un maigi aktivējot 
nervu galus, kas ir pēdās, labvēlīgi ietekmējam visu organismu.  

Pēc  ~2900m  garās pastaigas pēdas patīkami kņudēja un 
ķermenī bija fiziski jūtams enerģijas pieplūdums un mundrums. 
Galva izvējojusi, raizes, īgnums un stresi pagaisuši, prāts un 
sirds atbrīvoti svaigām, nepieradinātām idejām. 

Tālākais ceļš klasi aizveda uz Cinevilla kino pilsētiņu, kur bērni iepazinās ar kino vēsturi 
Latvijā, kā arī izmēģināja savu roku aktiermākslā. 
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KULTŪRA 
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SKOLAS SOMA - LABORATORIUM.LV 
Latvijas Skolas somas programmas ietvaros 11.septembrī uz Rīgas Sergeja 

Žoltoka vidusskolu pie 2.b un 4.b klases atbrauca ciemos Zinātnes skola 

“Laboratorium.lv” ar programmu “Mākslas un Zinātnes krustpunkti”.  

Programmas ietvaros skolēniem tika piedāvāta iespēja sajust sevi aktiera 

lomā, kad viņam uzliek grimu. Tika radīta arī skatuves migla, izmantojot 

sauso ledu un silto ūdeni. Skolēniem stāstīja, kā, izmantojot virtuves 

piederumus, dažādus šķīdumus un pārtikas krāsvielas, var uztaisīt asinis. 

SKOLAS SOMA - NILA ĪLES MŪZIKAS STUDIJA 
2020. gada 23. septembrī skolā viesojās Nila Īles muzikālā studija. Katrai 
klasei bija iespēja piedalīties stundu garā nodarbībā, kur skolēni tika 
iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem no visas pasaules, to 
nosaukumiem un skaņu. Bija iespēja arī izmēģināt spēlēt šos mūzikas 
instrumentus pašiem. Nodarbībā skolēni  mācījās atšķirt dažādu bungu 
skaņas, uzzināja, no kādiem materiāliem tās var veidot, kas ļauj katram 
instrumentam skanēt savādāk. 
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DZEJAS DIENAS 
Šogad sākumskolas skolēni piedalījās skolas rīkotajā daiļrunāšanas un 
glītrakstīšanas konkursā, kurā bija jāparāda savas prasmes dzejoļu 
skaitīšanā un glītrakstīšanā. Latviešu valodas un literatūras stundu ietvaros 
skolēni skaitīja dažādu Latviešu dzejnieku dzejoļus. Labākajiem dzejoļu 
deklamētājiem būs iespēja savu talantu parādīt ikgadējā skolas svētku 
pasākumā, kas tiek veltīts Latvijas dzimšanas dienai. 

@TWINNING PROJEKTS "UZ TAKU" 
Pirmais solis ir paveikts!  

9.b klases komanda veiksmīgi paveica @Twinning projekta "UZ 
TAKU" pirmo posmu. 9.b klase kļuva pieaugušāka un 
nopietnāka.  Projekta ietvaros sev nemanot papildus apguva kā 
vēsturi, tā arī citus mācību priekšmetus un daudz lasīja! 

Paldies skolotājam Aināram Lankovsim! 



SPORTS 
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FUTBOLS - MŪSU LIELIE PANĀKUMI 
Rudens sezonu uzsākām ar 

komandu sportu - futbolu Rīgas 

72. vidusskolā.   

Gan 4.-5. klašu , gan 6.-7. klašu 

zēnu komanda ieguva  3.VIETU 

Latgales priekšpilsētas skolu 

savstārpējās futbola sacensībās.  

ĪPAŠS PALDIES  

ALEKSIM GERTMANIM (5.A) , 

JEGORAM SEĻIVANOVAM (6.B)  

JEGORAM ČUGUNOVAM (6.b) 

OLIMPISKĀ DIENA 
Lai arī vīruss ietekmē mūsu 

ikdienu un nevaram visi kopā 

sportot, tomēr Olimpiskā diena 

bija interesanta un piepildīta 

pozitīvām emocijām! Paldies 

skolotājām Olgai Ksenzovai un 

Olgai Fjodorovai par pasākuma 

organizēšanu sporta stundu 

ietvaros.
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SKOLOTĀJU DIENA 
SKOLOTĀJU DIENA MŪSU SKOLĀ ŠOGAD TIKA ORGANIZĒTA SAVĀDĀK. SKOLOTĀJI TIKA FOTOGRAFĒTI UN PATĪKAMI PĀRSTEIGTI 
AR DAŽĀDIEM UZDEVUMIEM.SKOLOTĀJIEM BIJA IESPĒJA ATCERĒTIES SAVUS SKOLAS GADUS  PILDOT DAŽĀDUS 9A., 9.B. UN 
12.A KLASES SAGATVOTOS UZDEVUMUS - STRĀDĀJOT GRUPĀS GAN UZ ĀTRUMU, GAN PRECIZITĀTI. SKOLOTĀJI SAKA LIELU 

PALDIES SKOLĒNIEM, KURI PADARĪJA ŠO DIENU ĪPAŠU UN PATĪKAMU. 
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GADA SKOLOTĀJA 2020/2021 

OKSANA SEMJONOVA 
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LEPOJAMIES 
Skolotāja GUNITA ROMANOVSKA kopā ar Vilni Purēnu ir sarakstījusi mācību grāmatu sociālājās 
zinībās 7.klasei.  Grāmatu izdevusi izdevniecība “RaKa” un tā ir atrodama jau grāmatveikalu plauktos. 

TUVĀKIE PASĀKUMI SKOLĀ 

OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS

KARJERAS NEDĒĻA “KARJERAS UN 
IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS”

RAKSTNIEKU JUBILEJAS MĒNESIS - 
PATRIOTISMA MĒNESIS

RAKSTNIEKU JUBILEJAS MĒNESIS

MĀCĪBU EKSKURSIJAS UZ DAŽĀDIEM 
UZŅĒMUMIEM

SKOLAS NOFORMĒŠANA PAR GODU 
LATVIJAS NEATKARĪBAS GADADIENAI  
UN LĀČPLĒŠA DIENAI

SKOLAS NOFORMĒJUMS 
ZIEMASSVĒTKU TEMATIKAI

DAŽĀDU PRFESIJU VIZĪTES SKOLĀ LĀČPLĒŠA DIENA KLASES STUNDĀS S.ŽOLTOKA PIEMIŅAS DIENA

MUZEJA IZSTĀDE “DZIEDAM UN 
DEJOJAM LATVIJAI”

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

MĀCĪBU EKSKURSIJAS UZ BRĀĻU 
KAPIEM 9.KL.

ZELTA LIECĪBU IZSNIEGŠANA

MĀČIBU ESKSKURSIJAS UZ BRĪVĪBAS 
PIEMINEKLI 12.KL.

SVINĪGAIS KONCERTS PAR GODU 
LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS 
GADADIENAI

POLICIJAS LEKCIJAS 1-12.KLASEI
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HUMORS 
Matemātikas stundā: 
– Pēterīti, kas paliks, ja no simta mēs atņemsim vieninieku? 
– Divas nulles, skolotāj! 

*** 

Sarunājas divi skolēni: 
– Mēs rakstījām kontroldarbu anatomijā. Es dabūju vieninieku. 
– Par ko? 
– Par špikošanu. Skolotāja pamanīja, ka es skaitu savas ribas. 

*** 

Skolnieks vecākiem: 
– Nezinu, kāpēc esat tā iepatikušies skolotājai, bet viņa atkal grib jūs satikt. 

*** 

Jānītis skolā uzspridzina ķīmijas kabinetu, 
tēvs atnāk un samaksā par remontu. 
Nākamajā dienā Jānītis uzspridzina fīzikas kabinetu, 
tēvs atkal atnāk un samaksā par remontu. 
Paiet pāris dienu.Jānītis atnāk mājās un jautā tēvam: 
“Tēt,tu vairs uz skolu neiesi?” 
Tēvs atbild: 
“Nē, dēliņ uz skolu vairs neiešu.” 
“Pareizi nav ko pa drupām staigāt,” 
priecīgs atsaka Jānītis 

LASI NĀKOŠAJĀ NUMURĀ  

_________________________________________________________________________________________ 

“Žoltokieti” veidoja M.Rozīte un J.Smirnova. Rediģēja G.Romanovska. Atbalstīja O.Ksenzova, 
O.Fjodorova, O.Semjonova

• Karjeras dienas skolā 

• Latvijas Republikas Neatkarības 
gadadienas svinēšana klasēs. 

• Lāčplēša dienas svinēšana 

• Skolēnu pašpārvalde un tās darbība 

• Ziemassvētki skolā

• Mācības attālināti - plusi un mīnusi 

• Skolēnu slēptie talanti
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