
ATTĀLINĀTI, BET KOPĀ 
Lai arī katrs savās mājās, bet kopā mācamies, pielāgojamies un 
atbalstam viens otru. 

Jaunā mācību forma ir izaicinājums visiem, kā skolēniem, tā skolotājiem. Skolēni 
maskas nēsāšanu skolas gaiteņos ir nomainījuši pret mājsēdi, bet skolotāji turpina 
izglītot skolēnus no skolēnu tukšajām klases telpām. Ilgas pēc kopā būšanas ir 
visiem!  

Lasi šajā ŽOLTOKIEŠA 
nummurā: 
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18. NOVEMBRIS RĪGAS 
SERGEJA ŽOLTOKA 
VIDUSSKOLĀ 
“Ja gribam, lai mūsu valsts būtu stipra, 
tad mums pašiem arī jābūt stipriem, 
jābūt spēka pilniem” /K.Ulmanis/ 

 Par godu Latvijas Neatkarības proklomēšnas 
gadadienai skolēni kopā ar skolotājiem piedalījās 
skolas noformēšanā par godu Latvijas svētkiem. 

Skolotāja, Sondra Beitāne, izveidoja video ar 
skolēnu muzikālajiem sveicieniem Latvijai 102. 
dzimšanas dienā. Šajā video arī direktore uzrunāja 
skolēnus, vecākus un skolotājus. Savā runā skolas 
direktore aicināja palikt modriem un saliedētiem. 
Katra labā doma, kuru vēlam  ģimenei, draugiem, 
tuviem cilvēkiem, un Latvijai iemirdzas kā maza 
zvaigznīte ikvienā sirdī un prātā, un dod cerību šī 
brīža grūtībās. Mūsu pienākums ir nezaudēt pašcieņu 
-  nekur un nekad. Skolas direktore savā uzrunā 
izteica lapnumu par skolu, tās darbiniekiem, 
skolotājiem un skolēniem, kuri Rīgas Sergeja 
Žoltoka viduskolu un tās dzīvi padara dzīvu, 
mūsdienīgu un īpašu. 

Daudz laimes, Latvija! 
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2020./2021. MĀCĪBU  
GADA 1. SEMESTRA IZCILNIEKI

 Pirmais semestris ir noslēdzies godam. Neskatoties uz to, ka tikties nebija 
iespējams klātienē, bet darbs ir novērtēts un izvērtēts. 
Paldies skolēniem, vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu! 

Šogad Zelta un Sudraba liecības tika izsniegtas attālināti un tās saņēma 45 
skolēni 
Zelta liecības saņēma: 

Sudraba liecības saņēma: 

2.a klase Ancvers Ernests

Bērziņš Roberts

Naglis Mareks

Niklass Nikolajs

Rapša Armands

Šilajānis Maksims

Zlatopoļska Natali

2.b klase Molčanova Karolina

Ņikitins Daniels

Siļina Kira

3.a klase Dreika Ralfs

Hofmane Kamilla

Koziča Poļina

Manuilovs Marks

Ungefuls Jegors

Vilemsone Enija

3.b klase Dūmiņš Maksimiliāns
4.a klase Gertmane Keria


Ksenzovs Dobrinja

Zeļenko Damirs

6.a klase Ričards Liepiņš
7.a klase Kosinskis Vladislavs
9.a klase Mengote Emīlija

2.a klase Sidorenkovs Timurs
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2.b klase Malahovska Mariama

Molčanova Karolina

3.a klase Taukača Anastasija
4.a klase Dehtevičs Ilja


Kristins Mihails
4.b klase Kitajeva Milana


Komarova Anna

Petroviča Anastasija

5.a klase Daņisenko Daniels

Lauzums Niklāvs

6.a klase Ksenzovs Ivans

Mažūrins Arsēnijs

Muižnieks Elmārs

Pētersone Emīlija Marta

Rusokova Katrīna

7.a klase Būdenieks Valters

Laskoviča Liāna

7.b klase Lubjanskis Kirils
8.a klase Petruņins Maksims
12.klase Timofejevs Alberts


Žuka Elizabete
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Bebr[a]s'20 


Apsveicam Ričardu Liepiņu ar 
iegūto atzinību Bebra[a]'s  
matemātikas konkursā 5. - 6. klašu 
grupā un Maksimu Petruņinu ar 
iegūto atzinību 7. - 8. klašu grupā. 

Rīgas pilsētas 47. latviešu 
valodas un literatūras 
olimpiāde 


 Apsveicam Solu Krūmiņu ar 
iegūto atzinību Rīgas pilsētas 47. 
latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes 2. posmā 8. - 9. klašu 
grupā.
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https://www.zoltoka-vsk.lv/index.php/par-skolu/s/189-bebr-a-s-20


Olimpiādes un konkursi 

Erasmus+ projekts "Vides draugi" 
Skola patreiz aktīvi darbojas divos Erasmus+ projektos. “ Upgrade” projektā 4.a un 5.a klases skolēni aktīvi 
strādā pie projekta tēmām un gatavojas tiešsaistes sadarbībai ar Spānijas un Norvēģijas skolu bērniem. 

“Vides draugi” projektā skolēni veidoja projekta logo un balsoja par labāko kompozīciju. Mūsu skolas 
balsojumā labāko logo dizainu, ieguva 9. a klases skolēna Denisa Samsonova darbs. Tālāk logo tika virzīts uz 
kopējā projekt sadarbības partneru logo balsojumu. Lielajā projekta baslojumā uzvarēja Čehijas piedāvātas 
logo.  

 

DENISA SAMSONOVA LOGO 

 

PROJEKTA “VIDES DRAUGI” OFICIĀLAIS LOGO NO 
ČEHIJAS  
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Barikādēm 30 
Mēs maza cilts, mēs būsim tik lieli, cik mūsu griba. /RAINIS/ 

Šogad aprit 30. gadi, kopš 1991.gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja Latvijas 
valsts brīvību pret militārājām akcijām un neatkarības pretiniekiem. 

20. janvāris: 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena! 
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IETEIKUMI SKOLĒNIEM MĀCĪBĀS 
ATTĀLINĀTI 
Ieteikumus apkopoja 9. a klases skolnieces Luīze Liepiņa un Ksenija 
Kovaļova 

•Tas ir pilnīgi normāli, kad skolas stundas sākotnēji šķiet grūtas.Tas 
nenozīmē, ka tu nevari tikt galā ar tālmācību - no sākuma daudziem 
bērniem ir grūti, kā arī skolotājiem un vecākiem! Mācībām vajadzētu būt 
nelielai centībai. Ja tev no sākuma ir nedaudz grūti un mācoties jums 
jāpieliek centību, mācības darbojas sekojoši - tu kļūsti gudrāks! 

•Nesteidzies, vairākas reizes izlasi tekstu. Labs triks - tas ir lasīt tekstus vai 
uzdevumus skaļi.Tad tu varēsi labāk saprast un vieglāk atcerēties saturu. 

•Sastādiet sev dienas režīmu un mēģiniet to ievērot. Dienas režīmu jāsāk ar savlaicīgo pamošanos un 
jāpabeidz ar savlaicīgo iešanu gulēt. Mācības tu vari plānot ar atpūtu, ēšanu un fizisku izkustēšanos gan 
mājās, gan ārpus tās. Nedomā, ka labāk izpildīt visus skolas uzdevumus vienā reizē, bet pēc tam 
atpūsties vai kustēties! Kustība dos jaunu enerģiju, palīdzēs koncentrēt domas un ļaus labāk atcerēties 
visu iepriekš apgūto. Ir svarīgi ēst pareizi trīs reizes dienā un plānot arī uzkodas (piemēram, ābolu vai 
citus augļus). Satikties ar citiem tagad nedrīkst, bet būt svaigā gaisā joprojām ir nepieciešams. 
Piemēram, spēlējoties savā pagalmā vai staigājot ar suni  — staigājat garākas distances nekā parasti, 
apmeklējiet jaunas vietas. 

•Neatliec mācības uz vēlāku laiku, bet dari to dienas režīmā paredzētajā laikā. Vispirms veiciet 
grūtākus uzdevumus. Mūsu smadzenes vislabāk strādā no rīta, pēc ilgākas atpūtas. Diena paiet 
patīkamāk, kad tiek darītas sarežģītākas lietas. 

•Jautājiet savam skolotājam palīdzību. Nevienam skolēnam nav jābaidās pateikt savam skolotājam, ka 
uzdevums ir grūts vai nesaprotams. Skolotāja darbs ir palīdzēt un atbalstīt bērnus viņu mācību procesā! 
Tāpēc droši nosūtiet skolotājam ziņu, izmantojot saziņas veidu, par kuru esat vienojušies , un lūdziet 

palīdzību. Nebaidieties rakstīt skolotājam, pat. ja jūsu darba 
prezentēšana prasa ilgāku laiku nekā plānots. Vienojieties ar 
skolotāju, kad esat gatavs prezentēt savu darbu. 

•Pastāsti skolotājam, kā tev iet. Arī skolotāji tagad atrodas pilnīgi 
jaunā situācijā. Viņi cenšas plānot darbu, lai jūs varētu to izpildīt 
patstāvīgi. Palīdzi skolotājam, sniedz viņam atgriezenisko saiti par 
savu darbu. 

•Ja esat nogurši no mācībām, veiciet nelielu pārtraukumu. Bet, ja 
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uzdevumu veikšanā izmantojat datora ekrānu vai citus sīkrīkus, tad 
pārtraukumā labāk neatrasties pie ekrāna. Tā vietā atpūtiniet acis: skaties pa 
logu, spēlējies ar savu mājdzīvnieku, vēdini istabu, miniet mīklas, spēlējiet  arī 
nedaudz izstaipīties ir labi, jo sēdēšana vienā pozīcijā pie galda ir nogurdinoša. 
Pavingro un veic stiepšanās vingrinājumus. 

•Esi laipns pret saviem brāļiem un māsām uzturēšanās mājās var izraisīt 
strīdus. Mēģiniet būt draudzīgi un laipni viens pret otru. Ja jūs jūtat, ka esat 
nervozs vai dusmīgs, labāk nekavējoties aiziet, uz īsu brīdi, citā telpā, nevis 
nejauki izturēties pret brāli vai māsu. Kad jūtat, ka esat nomierinājies, 
atgriežaties koptelpā. Lai izvairītos no cīņām par datoru, sastādiet savu dienas 
režīmu kopā: pierakstiet, kurā laikā viens būs pie datora, bet kurā - otrs. 

• Piezvaniet savai omei, opitīm un draugiem, bet nesatiekaties ar viņiem. Mums visiem tagad ir grūti, 
mēs nevaram iziet no mājas un apciemot omīti ar opīti vai pabūt ar draugiem. Tagad ir ļoti svarīgi 
ieturēt distanci. Pat, ja jūs domājat, ka jūsu draugs ir vesels un jūs esat vesels, jūs varat inficēt viens 
otru ar koronavīrusu nezinot par tā klātbūtni. Šodien ir daudz veidu, kā sazināties ar draugiem un 
vecvecākiem: tālrunis, messendžers un daudzi citi rīki. Sarunājieties savā starpā - ko jūs domājat un 
jūtat, no kā jūs baidāties, kā jūs tiekat galā ar tālmācību, ko jūs darat mājās brīvajā laikā, pastāstiet 
anekdotes un jokus. 

•Parunājiet atklāti ar saviem vecākiem. Visi cilvēki izjūt bailes, bet ne vienmēr mēs viens otram par to 
varam atzīties. Varbūt tava mamma vai tētis, ome un opis  nezina kā pajautāt tev, kā iet un kā jūties.Vai 
arī viņi paši vēl nav atnākuši, lai pastāstītu, ko tagad domā un jūt. Sāciet sarunu pats! Piemēram, tu vari 
pateikt:«Es baidos, tāpēc ka ...» vai «Es uztraucos...».Tas palīdzēs jums tikt galā ar šo situāciju kā 
morāli, tā fiziski. 

•Kad mājās būs garlaicīgi, padomā par to, ko tev gribētos darīt? Gribētos izlasīt vairākas grāmatas? 
Lasi tagad! Varbūt,tu gribēji izmēģināt nodarboties ar mākslu vai mūziku? Tieši tagad ir tas laiks! 
Varbūt, gribāji trenēties un kļūt stiprāks - internetā ir daudz videoklipu priekš treniņiem. Atrast kopīgas 
aktivitātes ar ģimeni vienmēr ir izdevīgi. Ja vecāki,  brālis vai māsa neizdomāja aktivitātes un tev ir 
garlaicīgi, piedāvā pats. Piemēram, kopīgas galda spēles, lego konstruēšana un mīklu minēšana (to ir 
daudz ar dažādām grūtības pakāpēm un visiem vecumiem), kopīga jaunu ēdienu pagatavošana. 

•Apbalvojiet sevi par veiksmīgām mācībām vai dienas režīma ievērošanu, īpaši 
piektdien par veiksmīgas nedēļas noslēgumu - jūs lieliski paveicāt tālmācību!
Atlīdzība varētu būt mazs cienasts, laba filma vai kaut kas cits, par ko jūs varat 
vienoties ar vecākiem. 
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LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS PAR ĶERMEŅA 
TĪRĪBU 
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KARJERAS IZGLĪTĪBA 
“Jūsu dzīve ir Jūsu lēmums, nevis apstākļu rezultāts”/S.R.Kovejs 

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu 
kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā 
ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedāvā digitāli interaktīvo spēli aizraujošai profesiju pasaules 
izzināšanai PARPROF. To var izspēlēt ikviens interneta vietnē parprof.lv 
 

SATURIES LĪDZ VASARAS BRĪVLAIKAM 
PALIKUŠI NIEKA 3 MĒNEŠI! 

________________________________________________________________________________________ 

“Žoltokieti” veidoja M.Rozīte un J.Smirnova. Rediģēja G.Romanovska un V.Pluča. Atbalstīja 
O.Semjonova, S.Beitāne, E.Vaišļa, K.Lipska-Lasmane
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