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Nr.1 2017 

CENA:   ziedojumi 

Rīgas 85. vidusskola 
Nīcgales 22, Rīga 
LV 1035, Latvija 

www.r85vsk.lv 

To raksta, veido un rediģē 
aktīvā R85VSK redkolēģija 

Datormaketētājs: 
Valērijs Umnovs 

 
 
Topošie žurnālisti, fotogrāfi,  projektu 
vadītāji, redaktori un maketētāji 
TIEK GAIDĪTI  SKOLAS BIBLIOTĒKĀ 
  OTRDIENĀS un  
  CETURTDIENĀS  
  no plkst. 14.00 
 

Izdošana: 
bibliotekāre Anda Zariņa  

Korektore: 
Ir vakances 

ATSAUKSMES UN IETEIKUMUS sūtiet 
uz: skrejcels@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

Redakcijas sleja 

 

 

SLUDINĀJUMS: 

 
  
  

 
  
 

Melinda Briede 8.a  

Patrīcija Granta 8.a   

Linda Keita Trepša 7.a  

Kristīne Vazdiķe 5.a  

Anete Propere 8.b  

RĪGAS 85.VIDUSSKOLAS 
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS PROJEKTS 

LATVIJAS SIMTGADES KALENDĀRS 
 

PIEDALIES LATVIJAS SIMTGADES  
KALENDĀRA TAPŠANĀ! 

 

 ielūkojies ģimenes arhīvā,   
 atrodi nozīmīgas laikmeta liecības 
 iesniedz vēstures skolotājai Ligitai Straubei 

Par projektu „Latvijas simtgades kalendārs” lasi  4.lpp. 

Rīgas 85.vidusskolas sabiedrības integrācijas projekts 
„Latvijas simtgades kalendārs” tiek finansēts Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības 
integrācijas programmas ietvaros. 

 
Sveicam visas  
mūsu skaistās 

māmiņas  
Mātes dienā! 
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Viss sākās ar to, ka mēs, 
6.b klase, atkal pieteicāmies ZZ 
čempionātam ar nosaukumu 
‘’UGUNĪGIE FĒNIKSI’’.  

Mums bija jāizpilda mājas-
darbs, kurā bija jāparāda, ka mēs 
esam vienoti un gatavi ZZ čempio-
nātam. Bijām pārliecināti, ka tik-
sim tālāk, bet līdz rezultātu pateik-
šanai mums tomēr bija gan nelie-
las šaubas, gan uztraukums.  

Dienā, kad bija jāuzzina rezul-
tāti, mums bija grūti koncentrēties 
mācību stundai un ik pa laikam 
kāds skatījās ZZ čempionāta mā-
jaslapā. Kad mēs uzzinājām, ka 
esam tikuši tālāk uz pusfinālu, mēs 
bijām ļoti priecīgi un mācībām 
vairs nepavisam nevarējām sakon-
centrēties.  

Kopš tās dienas labākie zīmē-
tāji, domātāji, skolotāja, vecāki un 
palīgi apvienoja spēkus un pacietī-
bu lai uzzīmētu karogu, plakātus, 
izdomātu saukli un sagādātu krek-
lus, utt. Karogs sanāca ļoti liels, 
skaists, labi pamanāms un košs. 
ZZ čempionāta pusfināls notika 
Daugavpilī, tāpēc mums bija jāiz-
brauc no skolas rīta agrumā  - 
plkst.4:30. Tas šķiet agri, bet ja 
blakus ir tik jautri un lieliski kla-
sesbiedri kā mūsu klasē, tad ir 
vērts celties pat 3:00 no rīta. 

 

Pusfinālā gāja diezgan labi, 
visur gan neveicās tik labi kā gribē-
tos, bet viss jau nevar būt tik ideāli! 
Uzdevumi bija dažādi, bija gan grū-
ti, gan viegli, gan tur, kur vajag vai-
rāk zināšanas vai spēka. Daudzi 
uzdevumi bija saistīti ar sadarboša-
nos un uzticību viens otram.  

Tad, kad paziņoja finālistus, 
mēs bijām diezgan satraukušies, jo 
tikai 14 klasēm no 60 tika dota ie-

spēja piedalīties ZZ čempionāta 
finālā. Kad nosauca jau 12 klases 
visi domāja: ”Nevar būt, ka mēs 

netiksim”.  Daudzi jau bija asarās 
un sakrustotiem pirkstiem.  

Bet tad nosauca mūs! 

Neaizmirstamais ZZ čempionāts 

Kad nosauca mūs, visi 
kliedza, spiedza, raudāja no lai-
mes! Mēs bijām visskaļākie no 
visiem! Ceļā uz mājām bija da-
žādas emocijas, prieks, nogu-
rums, sajūsma, pārsteigums, un 
citas priecīgas izjūtas. Protams, 
mēs nepiedalījāmies tikai, lai 
uzvarētu, bet tas ir tāds klases 
piedzīvojums un emocijas, kuras 
grūti ir aizmirst, ja vispār var! 

Turiet par mums īkšķus finālā! 

 

Emilija, Nikija un 6.b 
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 Rīgas 85. vidusskolā ieradās       
studenti no Latvijas Universitātes ju-
ridiskās fakultātes, vēstures un filozo-
fijas fakultātes, ģeogrāfijas un zemes 
zinātņu fakultātes, un ieradās arī 
NVO pārstāvji no “Klubs Māja” un 
“Rīgas Skolēnu Dome” organizāci-
jām, kā arī profesionāla improvizāci-
jas teātra skolotāja un ugunsdzēsēju 
profesiju pārstāvji. 

 Projekts finansēts Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departa-
menta skolēnu projektu konkursa 
“Saliedēti dažādībā” ietvaros. 
  

  

Rīgas 85. vidusskolas izdevums “SkrejCeļš”                                                                                  2017.gada 1.numurs  

“Starpklašu kauss”  Rīgas 85. vidusskolā   

 Rīgas 85. vidusskolā febru-
ārī norisinājās sabiedrības integrā-
cijas projekts “Starpklašu kauss.” 
Projekta laikā brīvprātīgie no ne-
valstiskajām organizācijām, vairā-
ku augstskolu studenti no dažā-
dām fakultātēm un  profesionāli 
ieradās skolā, lai vadītu interesan-
tus, pamācošus kontrolpunktus par 
dažādām interesējošām tēmām 
skolēniem, kas saistītas ar pārstāv-
ju nodarbošanos. 

 Projekta pamatdoma bija 
rīkot pasākumu, kura laikā katras 
klases skolēni saliedējas savā 
starpā, konkurējot par galveno 
balvu – kausu. Šis pasākums bija 
iecerēts kā ikgadēja tradīcija Rīgas 
85. vidusskolā, un šis kauss kļūs 
par ceļojošo kausu, - tiks nodots 
glabāšanā nākamā gada uzvarētā-
jiem. 

 Projekta mērķis bija veicināt 
skolēnu savstarpējo sadarbību, 
stiprināt komunikāciju, veicināt 
līdzdalību, iegūt jaunas zināšanas 
un nostiprināt piederības sajūtu, 
veicot dažādus uzdevumus, kuros 
bija jāpierāda klases iekšējā sadar-
bošanās. Kā arī projekta mērķis 
bija piesaistīt brīvprātīgos palīgus 
kontrolpunktu vadīšanā, tādejādi 
veicinot brīvprātīgo darbu Rīgā. 

 Tika novadīti 8 kontrolpunk-
ti par ģeogrāfiju, uzticību, juris-
prudenci, biznesu, pirmo medicī-
nisko palīdzību, fotografēšanu, 
improvizācijas teātri, vēsturi un 
bija arī radošā darbnīca, kur skolē-
ni varēja radoši izpausties uz au-
duma maisiņiem, kā arī brīvprātī-
gie pastāstīja par savām organizā-
cijām, profesijām un fakultātēm. 
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 Skolēnu un brīvprātīgo at-
sauksmes par šo pasākumu bija 
ļoti pozitīvas. Veicot aptauju, tika 
secināts, ka šāds pasākums ir ne-
pieciešams katru gadu, skolēnus 
tas ļoti ieinteresēja, kā arī brīvprā-
tīgajiem bija pozitīva pieredze, bet 
par to varat paši pārliecināties, 
noskatoties video par pasākumu.
  

 Projekta aizstāvēšana un 
konkurss notika 25., 26. aprīlī 
Saulkrastos viesnīcā “Minhauzena 
Unda”.  
 Savas idejas aizstāvēja un 
sadarbības garu Saulkrastos stipri-
nāja 11.klases komanda - Eva Evi-
ja Dzjubo, Valērijs Umnovs, An-
dis Bogdanovs, Anrijs Gedroics, 
Rūfolfs Krauklis un skolotājs Jānis 
Aizupietis. Projektā “Starpklašu 
kauss” paveiktais un komandas 
sagatavotās prezentācijas iegu-
va III vietu Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta un 
Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes rīkotajā projektu konkursā 
„Saliedēti dažādībā”. 
 
 Projekta norise ir fiksēta vi-
deo, ar kuru ikviens var iepazīties 
skolas  internetvietnes videogaleri-
jā. 11. klases pirmais patstāvīgi 
īstenotais projekts ”Starpklašu 
kauss” paliks skolēnu atmiņās, un, 
cerams, ka kļūs par vēl vienu jau-
ku tradīciju Rīgas 85.vidusskolas 
dzīvē. 
 
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 

Eva Evija Dzjubo   
    

Rīgas 85. vidusskolas izdevums “SkrejCeļš”           2017.gada 1.numurs  

Projekta "Starpklašu kauss" aizstāvēšana  

un saliedētības pasākumi Saulkrastos  

 

APSVEICAM! 
11. klases kolektīvu 

ar iegūto III vietu projektu konkursā 

„Saliedēti dažādībai” 
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Tūlīt pēc ziemas brīvdienām 
darbu uzsāka Pirmo klašu lasītāju 
klubiņš. Tā mērķis ir veicināt jau-
no lasītāju interesi par bērnu grā-
matām, attīstīt skolēnu lasītprasmi 
un popularizēt bibliotēku darbību. 

Jaunie lasītāji ne tikai aizrau-
tīgi iesaistījās lasīšanas sacensībā, 
bet ikviens apņemās līdz mācību 
gada beigām izlasīt 21 latviešu un 
ārzemju autoru bērnu grāmatas. 
Jaunie lasītāji ne tikai viesojas sko-
las bibliotēkā, bet arī apmeklēja 
izstādi “Grāmata Latvijā” un rado-
šo nodarbību “Virtakas klase” Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkā. 

 Pirmklasnieku aptaujas an-
ketās sniegtās atbildes liecina, ka 
bibliotēkas apmeklējums pirmklas-
niekus rosinājis pārdomām par 
Virtakas iezī atstātajām iepriekšējo 
paaudžu īpašuma zīmēm, rakstību 
vecajās grāmatās un grāmatu dari-
nāšanu senatnē. Īpašu bērnu ievērī-
bu izpelnījās iespaidīgais Tautas 
grāmatu plaukts Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vestibilā. Bērni tādu 
vēlētos arī savā skolas bibliotēkā. 

Īpašu bērnu ievērību izpelnī-
jās iespaidīgais Tautas grāmatu 
plaukts Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas vestibilā. Bērni tādu vēlētos 
arī savā skolas bibliotēkā. 

Klubiņa lasīšanas sacensību 
pirmajā kārtā lasīšana vislabāk vei-
kusies 1. b klases skolēniem. Šeit 
klubiņa grāmatas ar savu lasītāju 
mēneša laikā sastapušās 153 rei-
zes.  

Čaklākie lasītāji 1. b klasē ir 
Emīls Klaks, Evelīna Glāzare, 
Emīlija Luce, Kārlis Vīksniņš, To-
mass Miķelāns, Mare Zakse, Gus-
tavs Šēnbergs, Ervīns Jakubaitis, 
Marta Breidaka, Leons Zibins, Be-
atrise Marčuka-Žukova, Elīna 
Trepša un Jaroslavs Trigubovs. 

 

Klubiņa lasīšanas sacensību 
pirmajā kārtā lasīšana vislabāk 
veikusies  Laurai Vatašai, Danie-
lam Kovaļevskim, Gustavam Šul-
cam, Nellijai Kaupužai, Alīnai 
Pelsei, Esterei Šauriņai, Kristapam 
Uzoliņam un Marko Meijam no 
1.a klases, bet 1. c klasē – Luīzei 
Lācei, Madarai Jasiunei, Treisijai 
Adamovičai, Kārlim Vanagam, 
Sofijai Grigorjevai, Robertam As-
nam, Viktorijai Ančevai – Grandā-
nei, Ralfam Zelčam, Ernestam 
Kundziņam.  

 
 
 
 

Pirmo klašu Lasītāju klu-
biņš darbu turpina. Trešās kārtas 
laureātus paziņosim 18. maijā 
Lasītāju klubiņa noslēguma pa-
sākumā skolas bibliotēkā, kad 
tiks atvērta Klubiņa grāmatu rek-
lāmu izstāde.  
Lai lasītprieks palīdz  uzvarēt slinku-
mu!  

1. klašu Lasītāju klubiņa čaklie lasītāji iepazīstas  

ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 
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Rīgas 85.vidusskola sadar-

bībā ar Rīgas Klasisko ģimnāziju 
un Rīgas Lietuviešu vidusskolu uz-
sāk projektu “Latvijas simtgades 
kalendārs.” Projekts iecerēts, lai 
skolēni un viņu ģimenes locekļi 
varētu piedalīties Latvijas valsts 
simtgadei veltīta kalendāra satura 
un vizuālā ietērpa veidošanā. Ka-
lendārā katrs mēnesis atspoguļos 
kādu Rīgas pilsētas un Latvijas 
vēsturē nozīmīgu notikumu. Pro-
jekta īstenošanas gaitā, iedziļinoties 
Latvijas valsts tapšanas vēsturē,  
projekta darba grupa apmeklēs Rī-
gas Vēstures un kuģniecības muze-
ju un Latvijas Nacionālo vēstures 
muzeju.  Skolu bibliotēkās pare-
dzētas tematiskas grāmatu izstādes. 
Kalendāra saturu skolēni prezentēs 
starpskolu konferencē.  

Balsojums par “Latvijas 
simtgades kalendāra” vāka attēlu 
būs pieejams projekta profilā tī-
mekļa vietnē facebook.com. Kalen-
dāra atvēršanas svētki plānoti no-
vembrī Latviešu biedrības namā. 

Aicinām 5. – 12. klašu sko-
lēnus pieteikties projekta darba 
grupā, informējot par to Rīgas 
85.vidusskolas vēstures un sociālo 
zinību skolotāju Ligitu Straubi per-
sonīgi vai rakstot uz e-pastu: ligi-
tastraube@hotmail.com  

Projekts “Latvijas simt-
gades kalendārs” tiek finansēts Rī-
gas domes Izglītības kultūras un 
sporta departamenta Sabiedrības 
integrācijas projekta ietvaros.  

 
Valērijs 11.kl. 

 Rīgas 3. ģimnāzijas draugu 

biedrība sadarbībā ar Kārļa fondu 

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras centru aicina 

visas bibliotēkas un skolas Latvijā 

un aiz tās robežām piedalīties lite-

rārajā konkursā „Margaritas Stā-

rastes tēlu atdzimšana 21.gs.”  

Konkursa mērķis ir: rosināt 

skolēnus iepazīt Margaritas Stā-

rastes darbus un dzīvesstāstu, ak-

tualizēt Margaritas Stārastes darbu 

idejas mūsdienu jauno lasītāju pie-

redzē un veicināt bērnu un jaunie-

šu lasītprasmi un jaunradi. 

 

Aicinātie dalībnieki: 
Jebkuras skolas 9-10 gadi (3.
-4.klase) un 10-13 (5.-
7.klase) gadus veci skolēni. 

 

  

 

Aicinām paveikt: 
3.-4. klase 

Uzrakstīt kāda Margaritas Stā-
rastes darba turpinājumu un ilus-
trēt to. Teksta apjoms: ne mazāk 
kā 200 vārdu. 

5.-7. klase 
Uzrakstīt eseju (radošu pārdomu 
darbu) vai uzfilmēt videostāstu 
“Margarita Stāraste un viņas darbi 
šodienas bērnu acīm”, izmantojot 
savas ilustrācijas. Teksta apjoms: 
ne mazāk kā 300 vārdu. Radīt 
Margaritas Stārastes darbu video-
reklāmas klipu ar oriģināliem ilus-
trācijas līdzekļiem. Klipa garums: 
ne ilgāks par 150 sekundēm. 

 

Balvu fonds: 

 Planšetdators 

 E-grāmatu lasītājs 

 Viedpulkstenis 

 

Darbi skolas bibliotēkā 
iesniedzami līdz 

2017.gada 25.septembrim 
 

 
Bibliotekāre  Anda 

Latvijas simtgades 
kalendārs 

Margaritai Stārastei  

veltīts literārās jaunrades konkurss 


