4 Skolēnu
brīvdienas
aktīvs
skolotāju
mācīšanās laiks
Ekoskolas
gada tēma
– veselīgs
dzīvesveids
Inga Vasermane
Projektu vadītāja

Decembra sākumā Latvijas Vides
izglītības fonda pārstāvis Edmunds
Cepurītis tikās ar skolēniem,
Ekopadomi un skolotājiem, lai
stāstītu par Ekoskolu programmu
efektīvu ieviešanu skolās, vides
problēmām un izaicinājumiem
globālā mērogā. Pēc tam notika
seminārs Kurzemes Ekoskolu
programmu koordinatoriem, kurā
skolotāji dalījās labajā praksē,
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nodeﬁnēja skaidrus mērķus un
diskutēja, kā efektīvāk integrēt
Ekoskolu programmas tēmas
mācību procesā.
Mūsu skolas gada tēma ir Veselīgs
dzīvesveids. Šogad vēlamies
akcentēt roku mazgāšanas un
personīgās higiēnas nozīmi, lai
izvairītos no bīstamām vīrusu
saslimšanām, akcentēsim pareiza
uztura izvēli un veselīga
dzīvesveida nozīmi, iespēju
robežās vairāk ļaujoties ﬁziskām
aktivitātēm un mācībām brīvā
dabā.
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Skolēnu sasniegumi 1. mācību pusgadā
Viola Narbuta
Direktora vietniece izglītības jomā,
Matemātikas skolotāja

Skolas jubilejas 95 svecītes nopūstas
Skolnieks: Kas notika ar Dullo
Dauku? Vai viņš nokļuva tur, kur
var redzēt, ka zeme ir apaļa? Vai
viņš uzzināja, kas ir tur aiz tās
līnijas, kur zeme satiek debesis?
Kas ir aiz horizonta? Vai varbūt
viņš nokļuva Liepājas Raiņa
6.vidusskolā?
Skolotājs: Viss ir iespējams. Šajā
skolā – viss ir iespējams. To
apliecinās katrs, kurš 95 gadu
laikā še ir mācījies, strādājis.
Katrs, kurš sevi pieskaita
varenajai un kuplajai šīs skolas
saimei – to apstiprinās, ka šī ir
skola, kura meklē. Kura nekad
neapstājas meklēt. Neapstājas.
Kā laiks. Kā ceļš. Kā Dullais
Dauka.
Tā sākas Maijas Kalniņas
režisētās koncertprogrammas
“Dullās Daukas meklējumi…”
saruna starp skolēnu un
skolotāju 8. decembrī, kad no
malu malām sabrauca bijušie
absolventi, skolas darbinieki un
pedagogi, lai atzīmētu skolas 95.
gadu dzimšanas dienu.
Bija patīkami redzēt, ka

absolventu sejās bija redzams
prieks par ierašanos skolā, kas
piedzīvojusi pārvērtības un
turpina pārvērsties un kļūt arvien
modernāka. Skolas salidojuma
laikā absolventiem bija iespēja
izstaigāt skolu, paviesoties savos
mācību kabinetos, satikties ar
saviem skolotājiem un
bijušajiem klasesbiedriem,
skolas biedriem… Pozitīvā

gaisotnē līdz rīta agrumam skolā
valdīja jautrība, skanēja smiekli
un zāles grīda rībēja no dejotāju
soļiem…
Paldies viesiem pasākuma
rīkotājiem, atbalstītājiem,
viesiem un domubiedriem! Uz
tikšanos skolas 100gadē pēc 5
gadiem!

2017./2018. mācību gada 1. pusgadu
mūsu skolā pabeiguši 575 skolēni, no
kuriem 13 mācījušies tikai uz 9 un 10
ballēm un saņēmuši Zelta liecības.:
5.b klase - Una Gailīte, Tomass Bergs,
Kitija Bakanauska, Paula Marta Jonuša,
Paula Jaunciema, Kristīne Pucena. 6.c
klase - Gustavs Pagrabs. 7.b klase Jēkabs Krists Kūlnieks. 9.a klase Elizabete Bukante, 9.c klase - Anna
Katrīna Lieģeniece, Katrīna Buša. 10.a
klase - Ilze Baumgarte. 12.a klase - Līva
Gundega Ermansone. Liecībās ne mazāk
par 7 ballēm ir 126 skolēniem, un viņi
saņēmuši Sudraba liecības.
Šajā pusgadā mūsu skolēniem izcili
panākumi latviešu valodā, angļu valodā,
futbolā, badmintonā un ģeogrāﬁjā!
Latviešu valodā skolēnu radošo darbu
krājumā "Labi vārdi sirdi silda" publicēti
9. b klases skolēna Daniela Špaka, 11. b
klases skolnieces Keitas Averčenko un
12. b klases skolnieces Madaras
Mežģirtes darbi.
Savukārt 5. - 6. klašu skolēni iesaistījās
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
organizētajās Skaļās lasīšanas
sacensībās. Skolas ﬁnālā uzvarēja 5. b
klases skolēni.
Pilsētas mēroga angļu valodas
tulkošanas konkursā vidusskolas klašu
skolēniem žūrija vienprātīgi atzina, ka
labākais pilsētā ir mūsu skolas 12. b
klases skolēna Denisa Kristera Krētaiņa
tulkojums. Izteiksmīgās lasīšanas
konkursā 7. - 8. klašu skolēniem bija 15
minūšu laikā jāsagatavo izteiksmīgs
lasījums Oskara Vailda teksta

fragmentam. Lielajā konkurencē 2. vietu
izcīnīja 8. a klases skolniece Linda
Jokubauska un un 3. vietu - 8. b klases
skolniece Patrīsija Preisa.
Sportā izcīnīta 1. vieta Liepājas pilsētas
starpskolu sacensībās zāles futbolā 5.
klašu grupā, pavisam piedalījās 8
komandas no visām Liepājas pilsētas
skolām. Spraigā cīņā Liepājas Raiņa
6.vidusskolas komanda izcīnīja 1. vietu
un tiesības pārstāvēt Liepāju Kurzemes
reģiona ﬁnālspēlēs. Zelta medaļas
kaldināja: Gatis Frišmanis, Emīls Roga,
Kristers Bērziņš un Tomass Janevics no
5.a klases, Edvards Admidiņš, Magnuss
Brālis un Linards Lūsis no 5. b klases,
Deniss Dmitrijevs, Adrians Žukuvs un
Deniss Kārkliņš no 5.c klases.
Iegūta arī 2. vieta 7. - 9. klašu grupā.
Sudrabu kaldināja Roberts Pūce no 7. a
klases, Gustavs Riekstiņš no 8. b,
Kristiāns Kronbergs, Kristers Jaunzemis
un Madars Košeļevs no 9. b un Kristiāns
Pauls Zellis un Ralfs Slišāns no 9. d
klases.
Ar lieliskiem rezultātiem tika aivadīts
ikgadējais starptautiskais badmintona
turnīrs “Liepājas Cerība 2017”. Pirmoreiz

turnīrā piedalījās arī dalībnieki no mūsu
skolas badmintona pulciņa. Mūsējie
izcīnīja arī godalgotas vietas. Jaunākajā U13 grupā 2. vieta Dināram Bronkam
no 5. b klases, vidējā - U15 grupā 1.vieta
Evelīnai Smirnovai no 6.c un 3.vieta
Rovēnai Zīvertei no 6. b klases. U17
elites jauniešu dubultspēlēs mūsu pāris
A. Granovskis un G. D. Brečs līdzīgās
cīņās izcīnītas zelta medaļas. Sieviešu
dubultspēlēs cīņā par medaļām dalību
ņēma četri pāri, kur stiprākās izrādījās
Katrīna Buša no 9. c klases un viņas
partnere Kitija Krūmiņa.
12. a klases skolēnam Verneram Šmitam
1. vieta un Jānim Hankam 3. vieta 12.
klašu grupā Kurzemes Jauno ģeogrāfu
skolas rīkotajā olimpiādē par
Latīņamerikas tēmu. Atklātajā olimpiādē
12. klašu grupā Jānim Hankam 3. vieta.
Pamatskolas daudzskaitlīgajā grupā ļoti
labi rezultāti 9. a klases skolniecei Katei
Annikai Antānei.
Paldies skolēniem par skolas goda
aizstāvēšanu un viņu skolotājiem par
laureātu sagatavošanu!

Spilgtākie notikumi astronomijā 2018. gadā
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Mārtiņš Mamis
Fakultatīvo nodarbību projekta
vadība un ’’Astronomisko
nodarbību vadītājs’’

Pilns Mēness aptumsums būs
vērojams 31. janvārī Āzijā, Austrālijā,

Klusajā okeānā un Ziemeļamerikā.
Latvija būs redzamas tikai aptumsuma
beigas - maksimālā fāze pulksten
15:30 un pilnās fāzes beigas pulksten
16:08. Otrs pilns Mēness aptumsums
27. un 28. jūlijā būs redzams Eiropā,

Āfrikā, Āzijā, Austrālijā un Indijas
okeānā. Arī Latvijā būs redzama
aptumsuma lielākā daļa - pusēnas
fāzes sākums pulksten 20:25,
maksimālā fāze pulksten 23:22 un
pusēnas fāzes beigas pulksten 2:29.

2 Molekulārā bioloģija var būt aizraujoša

Inovatīvākais mācību uzņēmums Latvijā mūsu skolā

Vineta Muskate
Pedagoģe - karjeras konsultante

Šajā mācību gadā atsākušās
fakultatīvās nodarbības
molekulārajā bioloģijā 10. un 11.
klašu skolēniem, kuras vada mūsu
skolas absolvents, bioloģijas
doktors Artūrs Ābols. Pirmajā
pusgadā skolēni pētīja šūnas,
proteīnus, lipīdus un ogļhidrātus.
Nodarbībā par šūnām jaunieši
iepazinās ar šūnas uzbūvi un
nedaudz pieskārās cilmes šūnu
tēmai - kas tās tādas, ko dara, kur
pielieto un kādas ir nākotnes
iespējas medicīnā, pielietojot šīs
šūnas. Uzzināja, kāda nozīme ir
cilmes šūnu bankām un kā tās
darbojas, diskutēja par šādu banku
ieviešanas ieguvumiem un
mīnusiem.

Vineta Muskate
Pedagoģe - karjeras konsultante

Nākamā tēma - proteīni, to uzbūve,
funkcijas, atšķirības un veidošanās
process. Praktiski un patstāvīgi
darbojoties, pierādīja enzīmu
darbību un izprata proteīnu
veidošanās procesu jeb ekspresiju.
Grupās pildīja testu par iepriekš
apgūtajām tēmām.
Tad iepazinās ar lipīdiem un
ogļhidrātiem - sastāvs, nozīme,

atšķirības, veidošanās un atrašanās
vieta. Noslēgumā, pielietojot
iepriekš apgūto informāciju, veica
patstāvīgo darbu, lai noteiktu DEMO
uzturdevas uztruvērtību un cik šādas
uzturdevas būtu nepieciešams
noteikta dzimuma, vecuma un
izmēra cilvēkam noteiktā laikā, to
sadalot pa uzturvielām (proteīni,
tauki, cukuri).

Ziemeļvalstu dienas
Solvita Matvejeva
Angļu valodas un debašu skolotāja

Decembra sākumā Liepājā norisinājās
Ziemeļvalstu dienas. Liepājniekiem
bija iespēja piedalīties semināros un
diskusijās, klausīties priekšlasījumus,
vērot izstādes, skatīties kino un
klausīties muzikālus priekšnesumus.
Daudzi no pasākumiem notika
Liepājas izglītības iestādēs, tostarp arī
Liepājas Raiņa 6. vidusskolā.
Zviedrijas vēstniece Latvijā Annika
Jagander ar savu komandu apmeklēja
mūsu skolu, lai kopā ar debatētājiem
un vidusskolēniem diskutētu par to,
kā nodrošināt videi draudzīgu
sabiedrības un ekonomikas
līdzsvarotu attīstību, ievērojot vides
prasības un neapdraudot nākamo
paaudžu iespējas. Skolēniem bija
iespēja uzdot jautājumus ne tikai par
vides tēmu, bet arī iepzīties ar
Zviedrijas vēstniecības darbu.
Pasākumā par valodas līkločiem
vidussskolēni klausījās zviedru
valodas lektora Andera Olssona
stāstījumu par Zviedrijas kultūru un
valodas izcelsmi, kopā mācījās
zviedru valodas pamatus un
mēģināja izprast, vai šīs valodas

Gada nogale tradicionāli ir
spraigākais skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) darba laiks.
Tirdzniecības centrā "Ostmala"
Junior Achievment Latvija rīkotajā
reģionālajā gadatirgū
"Ziemassvētkus gaidot" skolotājas
Daces Knīses vadībā savus
ražojumus un pakalpojumus
piedāvāja 4 mūsu skolas uzņēmumi
- Ralfa Puteņa un viņa mentora
skolotāja Ulda Žaimja “Unyx”,
Madaras Varnas, Līvas Gundegas
Ermansones, Rendija Knīša un
Sandija Meira pasākumu
organizēšanas uzņēmums "FantasyRide", Elzas Segliņas, Lauras Tožes,
Soﬁjas Segliņas un Riharda Šimkus
3D printēšanas tehnikā izgatavoto
telefonu aksesuāru uzņēmums
"Technology Monsters" un jaunāko
dalībnieču Alises Gūtmanes un
Martas Ievas Bokas rotaļlietu

izgatavošanas uzņēmums „Latviešu
ķipekļi”.
SMU “Unyx” šajā tirdziņā saņēma
"SwedBank" simpātiju balvu lietišķas vakariņas ar Liepājas
uzņēmējiem restorānā "Libava", kā
arī trīs dienu braucienu uz
konferenci Tartu. Uzņēmuma
produkts ir mājas infrasarkanā tipa
sildītājs, kurš šobrīd ir viens no
ekonomiskākajiem sildītājiem
pasaulē, kas lieliski kalpo arī kā
mājas dizaina priekšmets.
Veiksmīgais starts iedrošināja Ralfu
jauniem izaicinājumiem, un viņš
pieteica sava uzņēmumu dalībai
Junior Achievment Latvija un
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras rīkotajā valsts mēroga
pasākumā CITS BAZĀRS šī gada 9.
decembrī Rīgā, tirdzniecības centrā
Domina Shopping.
“Unyx” ieguva divas 1. vietas
vidusskolas grupā nominācijās
“Inovatīva biznesa ideja” un “Uz
zināšanām balstīts SMU produkts”,
kā arī saņēma Biznesa izglītības

biedrības Junior Achievment Latvija
Simpātiju balvu un uzaicinājumu uz
Rīgas Tehniskās universitātes
Biznesa skolas START - UP
DARBNĪCU šī gada 2. februārī, lai
prezentētu savu uzņēmumu
investoriem, uzzinātu mārketinga
un ﬁnanšu aktualitātes un tiktos ar
veiksmīgiem start - up uzņēmējiem.
Sīkāk par uzņēmumu “Unyx” ŠEIT:
http://ej.uz/UnyxR

Labo darbu un dāvināšanas prieks
Vineta Muskate
Pedagoģe - karjeras konsultante

apgūšana spētu viņus ieinteresēt
nākotnē.
Literārajā pasākumā “Kad uz tilta
satiekas valodas…” vidusskolēni
tikās ar populāro islandiešu rakstnieci
un mākslas kuratori Steinunu
Helgodotiru un latviešu tulkotāju un
poliglotu Denu Dimiņu. Šī bija lieliska
iespēja skolēniem piedalīties sarunā
par Eiropas mazo valodu – latviešu un
islandiešu – likteņiem un iepazīt
populārās, bet mums mazāk zināmās
ziemeļvalstu rakstnieces daiļradi.
Liels izaicinājums bija Dimiņa
uzdotais mājas darbs - iztulkot

autores stāsta fragmentu no angļu
valodas latviešu valodā. Dens Dimiņš
dažus skolēnu darbus atzina par ļoti
labiem un tuviem viņa
oriģināltulkojumam. Šī tikšanās un
tulkošana skolēnus iepazīstināja arī
ar tulkotāja darba speciﬁku, niansēm
un iespējām pasaulē.
Visi iepriekšminētie pasākumi
norisinājās vienlaicīgi vairākās
valodās: angļu, islandiešu, zviedru un
latviešu, kas skolēnos nostiprināja
pārliecību par vairāku svešvalodu
zināšanu nozīmību izglītībā, karjerā
un starpkultūru kontekstā.

Katru gadu mūsu skolas skolēni
piedalās Ziemassvētku
pārsteigumu radīšanā. Tā 8. b
klases skolēni kopā ar klases
audzinātāju Violu Narbutu šogad
vienojās, kam un kādus labdarības
pasākumus organizēs. Toms
piedāvāja doties uz Liepājas
Reģionālās slimnīcas sociālo
nodaļu, kur strādā viņa mamma.
Visi klasesbiedri kopā sagatavoja
35 apsveikumus un dāvaniņas, un
dažus priekšnesumus, lai
iepriecinātu vientuļos cilvēkus. Tā
bija sirsnības un pateicības pilna
satikšanās.
Trīs skolēnu grupiņas izvēlējās
apciemot mūsu tuvākos kaimiņus –
pirmsskolas izglītības iestādes
"Saulīte" audzēkņus. Skolēni
rotaļājās kopā ar bērniem, dziedāja
dziesmas un, pats interesantākais,
cepa piparkūkas, saldās vafeles un
arī pankūkas. Jaunieši ar prieku

stāstīja, cik ļoti priecīgi un atsaucīgi
bija bērnudārza bērni un
audzinātājas.
Savukārt 8. a klases skolēnu un viņu
skolotājas Sintijas Pūces šī gada
sirdsdarbiņš - Pāvilostas veco ļaužu
nama apciemojums, bet 7. c klases
skolēni kopā ar skolotāju Kseniju
Siliņu devās uz dzīvnieku patversmi
“ Lauvas sirds”, lai nodotu tās
darbiniekiem skolēnu saziedoto
barību kaķiem un suņiem.
Katru gadu skolēni parūpējas arī
par mūsu skolas pensionētajiem
skolotājiem, sveicot viņus

Ziemassvētkos.
Lai akcentētu labdarību, šogad
mūsu skolā viesojās labdarības
veikalu "Otra elpa" pārstāve
Kristīna Guste. Viņa pastāstīja par
labdarības veikalu darbības
principiem un aicināja skolēnus
ziedot labas, bet pašiem vairs
nevajadzīgas mantas labdarības
mērķim.
Mācīsimies līdzjūtību, atbildību un
mīlestību! Dodot citiem, paši
gūsim prieku un gandarījumu!
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