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DRUVAS VIDUSSKOLAS pavasara AVĪZE

DRUVAS VĒSTIS

Informatīvi izglītojoša avīze par laimi, prieku un sadarbību izglītībā, bērnu audzināšanā un kopā dzīvošanā

Druvas vidusskolā 2016./2017. mācību gadā kopā pulcējas 368 skolēni no septiņiem novadiem. Darbīgi un lēnīgi, priecīgi un nopietni, pārsteidzoši dažādi, un visi ļoti mīļi!

Sergejs Beļkevičs,
Druvas vidusskolas direktors
Pakļaujoties straujajam dzīves ritmam,
mācību gads Druvas vidusskolā steidz finišēt. 12. klases skolēni tikko iepriecināja ar
savu Gredzenu balles izrādi, bet nu jau nokārtojuši pirmo centralizēto eksāmenu angļu valodā. Mutvārdu daļas neatkarīgās
novērotājas un vērtētājas atzinīgie komentāri pēc eksāmena ļauj cerēt, ka arī šogad
mūsu 12. klases absolventi uzstādīto
Valsts ģimnāzijas prasību latiņu noturēs.
Par motivētu un kvalitatīvu darbu liecina
arī sekmīgs starts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Šogad laureātu
skaits ir pat lielāks nekā iepriekš. Valsts

līmenī olimpiādēs un ZPD (zinātniski pētnieciskajos darbu) konferencēs skolu un
novadu pārstāv 17 skolēni . Programmēšanas valsts olimpiāde jau beigusies, un no
tās Emīls Romanis atvedis sudraba medaļu, bet Niks Derums – bronzas medaļu.
Latvijā esam iekļuvuši to 100 skolu vidū,
kuras sāks pāreju uz «Kompetenču pieeju
mācību saturā.» Kompetenču pieejas būtība slēpjas mērķī vairāk iemācīt skolēnam
dzīvē nepieciešamās prasmes, attieksmes.
To var iemācīties, praktiski darot, mācoties
mācīties, risinot starppriekšmetu problēmas, izvērtējot savu un klasesbiedru darbu,
lielos uzdevumus risinot sadarbībā, uzņemoties atbildību par rezultātu. Ar daudzām
nestandarta mācību stundām, ar stundām
un nodarbībām ārpus skolas, skolēnu piedalīšanos visdažādākajos konkursos, projektos šādu pieeju jau esam uzsākuši. Šīs
avīzes saturs ir tam dzīvs apliecinājums.
Minētā pieeja nav iedomājama bez mūsdienīgo tehnoloģiju pielietošanas. Esam
priecīgi un gandarīti, ka šogad sadarbībā ar
pašvaldības projektu speciālistiem izdevies
iegūt finansējumu Multimediju laboratorijas izveidei. Šobrīd projekts ir noslēguma
stadijā. Mūsu multimediju programmas
skolēniem tā būs lieliska dāvana un iespēja
turpmākajai izaugsmei.
Kopīgajā darbā šajā mācību gadā vairāk
kā jebkad agrāk sajutu vecāku lielo ieinteresētību un atbalstu. Lielgājiens, protams,
tam ir visspilgtākais apliecinājums. Taču
šogad arī 1.-5. klašu Ziemassvētku koncertā skolēnu un vecāku kopējie priekšnesumi pārsteidza vēl un vēl. Par atbalstu un
sadarbību liecina arī garais atbalstītāju
saraksts, kas lasāms avīzē.

Esam pateicīgi, ka mūsu piedāvātās iespējas un darbu novērtē vecāki un skolēni
no visplašākās apkārtnes. Prieks, ka uz
skolu nāk arvien vairāk skolēnu, kuri gatavi
strādāt mazliet vairāk un uzcītīgāk, lai sek-

Miks Možeiko, 11. kl. skolnieks,
Druvas vidusskolas prezidents
Katra Latvijas valsts pilsoņa pienākums
ir mācīties un iegūt vispusīgas zināšanas,
tādējādi dodot savu artavu labklājības veicināšanā un apkārtējās vides veidošanā.
Lai tiktu sekmēta kvalitatīvas un vispusīgas izglītības iegūšana, mēs katrs izvirzām
savus kritērijus mācību iestādes izvēlē, jo

mīgi veidotu savu karjeru, tā spodrinot arī
skolas vārdu. Mūsu skolēnu skaits papildinājies arī mācību gada laikā un nu izaudzis
līdz 368.
Lai piepildās vispārdrošākie sapņi!

tie ir veseli 12 dzīves gadi, kuri var izvērsties divējādi – atmiņās paliekoši, produktīvi un piedzīvojumu pilni, vai arī neciešami,
garlaicīgi, šķietami, nekam nevajadzīgi.
Viss ir atkarīgs no katra pieņemtā lēmuma,
balstoties uz personīgajiem kritērijiem.
Man ir liels prieks, ka vairāk nekā 300
skolēnu ir izvēlējušies saistīt savas izglītības gaitas tieši Druvas vidusskolā. Bet, kas
mūs vieno? Kāpēc mācāmies tieši Druvas
vidusskolā?
Manuprāt, šo skolu izvēlas mērķtiecīgi,
gudri un apņēmības pilni bērni un jaunieši.
Skola lepojas ar augstiem sasniegumiem
mācībās, panākumiem olimpiādēs un konkursos u.c. Klasēs un starp tām rodas draudzīga sāncensība, kura motivē mācīties vēl
jo labāk un cītīgāk. Skolā mēs jūtamies
saliedēti un novērtēti, mūsu viedoklis tiek
ņemts vērā. Mums tiek dotas dažādas izaugsmes iespējas gan padziļināti apgūstot
mācību priekšmetus, gan iesaistoties ārpus mācību aktivitātēs. Skolotāji un skolas
personāls ir ļoti atsaucīgi un pretimnākoši
jebkurā situācijā.
Valsts ģimnāzijas statuss uzliktu papildus pienākumus un atbildības sajūtu ikvienam Druvas skolas «iemītniekam», taču es
domāju, ka uz šo papildus pienākumu izpildi mēs ESAM gatavi. Iespējams, darot ar
degsmi skolā to, kas mums patīk, mēs nemanāmi topam par Valsts ģimnāziju.
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Daudzsološi programmētāji

Izcili tulkotāji

Nu jau vairākus gadus Druvas vidusskolas jaunieši piedalās Eiropas Komisijas rīkotajā jauno tulkotāju konkursā «Juvenes
Translatores». Tas ir konkurss, kurā tulkotāja prasmes demonstrē jaunieši no visām
28 ES dalībvalstīm. No katras valsts drīkst
piedalīties tik skolu, cik valstij ir deputātu
ES parlamentā, (tātad no Latvijas tikai
8 skolas), un no katras skolas – tikai 5 dalībnieki. Jaunajiem tulkotājiem divu stundu
laikā, neizmantojot nekādus elektroniskus
tulkošanas rīkus (tātad ‘māte’ GOOGLE
šoreiz nevarēja palīdzēt), bet, lietojot tikai

papīra vārdnīcas, bija jāiztulko teksts ar
nosaukumu «Translating chance into
career». Jauniešu tulkojumus vērtēja Latvijas tulkotāji Briselē un Strasbūrā. Divus
gadus pēc kārtas par labākajiem tulkotājiem Latvijā atzīti Druvas vidusskolas skolēni – Justīne Ševele (2016. g.) un Artūrs
Bartkevičs-Valdmanis (2017. g.). Artūrs
kopā ar savu skolotāju Antru Dukāni ir uzaicināts uz Briseli! Tur Eiropas Parlamenta
sēžu zālē viņš saņems apbalvojumu un
teiks runu, turklāt savā dzimtajā valodā, ko
sinhroni tulkos visās ES valstu valodās.

«Uzticīgs rokam»
Liepājas Modes un Mākslas Studija bija
izsludinājusi radošo darbu konkursu
«Mana sapņu profesija», kurā 5. do klases
audzinātāja Olita Mauerzaka mudināja
savus audzēkņus aktīvi piedalīties. Uz
Liepāju savus radošos darbus nosūtīja
Gvido Mēteris un Amanda Keita Saulīte.
460 dalībnieku konkurencē laureātu
sarakstā iekļuva Gvido Mēteris. Savā
darbā «Uzticīgs rokam» Gvido veidoja
ģitāru no sīkiem papīra rullīšiem – kvīlinga
tehnikā. Gvido ir ļoti liels fans rokgrupai «Metallica», un viņa sapnis ir kļūt par
mūziķi. Konkursa noslēguma pasākumā
18. martā pie koncertzāles «Lielais
Dzintars» diezgan ekstrēmālos laika
apstākļos Gvido Mēteris saņēma spec
balvu no rokmūziķa Ivo Fomina un «YOU
ARE events agency» direktora Dmitrija
Komorova. Lieliski!

Rūpīgi pētnieki
Pēc pārliecinošas uzstāšanās Kurzemes
reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu (ZPD) konferencē Liepājā 7 skolēni –
Miks Možeiko, Elīna Jauniņa, Agnis Saulītis, Kristīna Bērziņa, Līga Dambe, Endija
Kārkliņa un Alīna Vdovina, ir uzaicināti piedalīties Latvijas skolēnu 41. zinātniskajā
konferencē Rīgā.
Ļoti interesantu un sarežģītu ZPD tematu – «Kofeīna saturs ozola zīlēs, kastaņos un cigoriņu saknēs», izvēlējās 11. kl.
skolnieces Alīna Vdovina un Endija Kārkliņa. Atzīstot sabiedrības interesi par veselīgu dzīvesveidu, meitenēm bija interesanti izpētīt un salīdzināt kofeīna saturu
Latvijā pieejamos produktos. Lai veiktu
pētniecisko daļu, darba autores devās uz
RTU Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas
fakultātes Organiskās ķīmijas nodaļu. Lai
noteiktu kofeīna saturu trīs produktos, tika
izmantota apgrieztās fāzes hromatogrāfijas
metode. Apkopojot rezultātus, meitenes
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secināja, ka vismazākais aptuvenais kofeīna saturs ir ozola zīlēs, bet vislielākais –
cigoriņu saknēs.
11.kl. skolnieks Agnis Saulītis savu nākotni vēlas saistīt ar mutes, sejas un žokļu

Jau deviņus gadus pēc kārtas Kurzemes
Jauno programmētāju skolas dalībnieki
izcīna godalgotas vietas Valsts informātikas olimpiādē. Latvijas 30. Informātikas
olimpiādes medaļnieki – Niks Derums un
Emīls Romanis 18.martā saņēma balvas arī
Latvijas mēroga programmēšanas sacensībās «CleverCup 2017», ko Druvā organi-

zēja programmēšanas treneri Jānis Gruzis,
Kaspars Kļaviņš un Deins Egle. Pēc DV absolventa Jāņa Gruža iniciatīvas sacensību
dienā tika nodibināta Jauno programmētāju atbalsta biedrība. Esam priecīgi par
katru skolēnu, kurš vēlas mācīties programmēšanu, un par katru, kurš gatavs šo procesu atbalstīt!

Izmantojam 3D printeri
Viss sākās ar skolas absolventa, tagad
konstruktora un firmas vadītāja Andra
Kronberga AutoCAD apmācībām pirms trim
gadiem. AutoCAD ir rasēšanas un 3 dimensiju modelēšanas programma, kuru plaši
izmanto visdažādāko jomu speciālisti.
Kopš tā laika vidusskolēni rasēšanas stundās strādā gandrīz tikai ar datoru. 12. kl.
skolnieks Sandis Lagzdiņš pagājušajā
gadā savā ZPD «Manas dzimtas dzīvojamās mājas siltināšana» labā līmenī uzrasēja detalizētu telpisku mājas attēlu. Arī
10. kl. skolēnu Ģirta un Matīsa Bruču
ZPD tēmas izvēle saistās ar modelēšanu
AutoCAD vidē. Meklējot rasēšanas saikni ar
dzīvi, jau divus gadus skolēni rasē plakanas detaļas, kuras pēc tam izgriež no
metāla. Bet šogad skolā esam iegādājušies
3D printeri. Tā ir ierīce, kura izprintē uzrasētu telpisku detaļu. Arī ap to veidojas interesentu pulciņš, kurā vadošo lomu spēlē
10. klases skolnieks Harijs Broks, pirmais
izprintējot detaļas paša veidotam bagija
mikroprocesoram. 3D printeri piedāvājam
arī citiem interesentiem. Tā Saldus vidus-

skolas skolēns Ņikita Černišovs to izmantoja sava ZPD ietvaros, izgatavojot detaļas
robotam.

ķirurģiju, tāpēc viņa ZPD tēma bija «Ietekmēti gudrības zobi un to īpatnības». Šī
tēma ir aktuāla mūsdienu sabiedrībai, jo
bieži varam dzirdēt, ka kādam šie zobi ir
sāpoši, kādam tie ir izrauti, izoperēti. Agnis

darbā salīdzināja konkrētu skaitu anonīmus rentgena uzņēmumus ar teorētiskiem
datiem, izmantojot divas klasifikācijas sistēmas, kā arī izpētīja vecuma iezīmes ietekmētu gudrības zobu problēmai.
Visi skolotāji, ZPD vadītāji, priecājas par
veiksmīgo sadarbību ar rūpīgajiem pētniekiem. Jaunieši darbus veica patstāvīgi,
mērķtiecīgi, ar lielu atbildības sajūtu!

Radošie darbi
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Darbi konkursā «Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu»

TĒVZEME
Katram dzimtā zeme ir vismīļākā. Tu tur esi dzimis, audzis un, ja plāni nemainās, tad nodzīvo savu saules mūžu.
Dzimtene ir mana tēvu zeme, te ir atrodamas manas
saknes. Šeit es esmu dzimusi. Esmu laimīga, jo šī krāšņā
zeme ir mana dzimtene. Šeit ir manas bērnības takas, pa
kurām es gāju cauri gadiem un četriem gadalaikiem. Es
varu doties uz citām zemēm, bet Latviju, manu dzimteni,
man neaizmirst. Šeit ir mana ģimene, mans mūžs.
Latvijas, manas dzimtenes, dzimšanas diena ir rudens
mēnesī, un zināms, ka rudens ir krāsu laiks. Latvijas rudeņi
ir viskrāšņākie, jo šeit katra kļavas lapa uzvelk savu krāšno
balles kleitu, lai sveiktu savu dzimteni.
Dzimtene – tas ir dzīves sākums, vieta, kuru tu glabā
sirdī, ja pat esi tālu prom. Domas par dzimteni cilvēkam
ļauj stāties pretīm jebkurām dzīves grūtībām, jo šis cilvēks
zin, ka ir vieta, kur viņš ir vienmēr mīļi gaidīts. Tā ir
dzimtene.
Anna Romane,
12. kl. dabaszinību programmas skolniece

CIEŅA. Vārds, kas sastāv vien no 5 burtiem, bet spēj
ietekmēt tik daudz. Šis vārds, tā nozīme spēj kādam padarīt labāku rītu, saņemt smaidu, kurš ir kautrīgs paldies. Bet
īpaši gribu uzsvērt vārdu «cieņa» paaudžu vidū. Pasveicināt, ļaut apsēsties, palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem,
jo viņi ir tie, kas šo skaisto vidi, pasauli ir veidojuši, attīstījuši un izcīnījuši mums, lai mums būtu vieta, kur dzīvot, kur
atgriezties. Viss – tava dzimtā pilsēta, dzimtais pagalms,
piemājas smilšu kaste un skaistais ozols ceļmalā – viss, ir
kopts, darīts, mīlēts, lai tev – bērnam, vai tev, kurā bērns
dziļi sirdī vēl mājo – vienmēr būtu, kur atgriezties. Padomā,
apciemo vecmāmiņu un iepriecini to – uzdāvini skaistu
ziedu pušķi, palīdzi mammai pagatavot vakariņas pēc nogurdinošas ikdienas steigas… Cieni cilvēku, kas par tevi
uztraucas un rūpējas, jo kādreiz mēdz būt par vēlu. Par
vēlu, lai pateiktu – PALDIES.
Līga Dambe,
11. kl. multimediju programmas skolniece

Fotogrāfijas uzņemšanas brīdī ir Līgo nakts. Spēcīgs
laiks gan priekš mūsdienu cilvēka, gan mūsu senčiem.
Šai dienai ir spēks tāpat kā vārdam, kas katram cilvēkam
dots uz mūžu. Kad pasaulē nāk bērns, viņam tas tiek piešķirts. Tas par mums pastāsta to, ko paši nemaz nespētu
pavēstīt.
Vārds Ieva nāk no Bībeles – pirmā sieviete uz Zemes.
Katram vārdam ir savs vēstījums, ko tas nodod nēsātājam.
Ieva – spēku, godu un atbildību. Šis vārds nozīmē visu sieviešu pirmsākumu. Ieva bija kā māte radītāja.
Kā Ieva saistīta ar Latviju un tās valodu? Pavisam vienkārši! Būtu tikai Ādams bez Ievas, nebūtu ne Latvija, ne
latviešu valoda. Katram ir jāapzinās savi pirmsākumi.
Mans tētis man ir mācījis cienīt savus senčus, tādēļ es
apzinos arī to, no kurienes esam cēlušies. Es cienu savu
vārdu Ieva.
Ieva Ozoliņa,
12. kl. multimediju programmas skolniece

Vecāki atbalsta skolu

2017. gada 13. janvārī, kad daži ļaudis šī datuma dēļ kļūst uzmanīgi, 1.re klase kopā ar
audzinātāju Maiju Sproģi piedzīvoja kaut ko ļoti skaistu – pašdarināta paklāja atklāšanas
ceremoniju savā klasē! Paldies Endijas mammai Gundegai Kustovai par ieguldīto darbu
un laiku – pateicoties viņai, bērni tikuši pie paklāja, uz kura piesēst spēļu un lasīšanas
laikā!

Jau trešo gadu 3. re klases vecāki, Kates māmiņas Kristas Vīndedzes mudināti un iedrošināti, ar prieku un humoru iesaistījās kopīgā Ziemassvētku priekšnesuma tapšanā.
Šogad TV šovs «Dejo ar zvaigzni»! Skatītāju vērtēšanai tika piedāvātas veselas trīs dejas:
bērnu, kuri mums visi ir zvaigznes, «lapsu» deja – māmiņu ugunīgā deja ar zvaigzni čigānzēnu (sk.Gunti Sileviču) un apbrīnojami izjustā mazo gulbīšu deja stalto tētu izpildījumā
ar melnā gulbja (sk. Zentas Silevičas) iznācienu finālā. Spraigi, dzīvespriecīgi un vienojoši!
Kopā būšana mēģinājumu vakaros, tērpu, rotu gādāšana, pucēšanās un neatkārtojams
šovs – lielisks veids kā radīt gaišu noskaņojumu, vairot pozitīvas emocijas un sagaidīt
Ziemassvētku brīnumu!
Koncertā par tēmu «Ziemassvētki TV ekrānā» 3. do skolēni kopā ar saviem vecākiem
un audzinātāju Indru Zālīti iejutās populārā TV seriāla "Lieliskais gadsimts" varoņu lomās,
cenzdamies uzburt harēma gaisotni ar austrumnieciskas dejas palīdzību, bet sultāna Suleimana lomā uzstājās Toma tētis Leons Žutauts.
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Nāc mūsu pulkā!
Izglītības programmas
10. -12. kl. skolēniem:
– Datorzinību un
matemātikas programma;
– Multimediju programma;
– Dabaszinību programma.
Programmu saturs, uzņešanas noteikumi un iesniedzamo
dokumentu saraksts atrodami skolas mājas lapā –
www. druva. lv.
Uzņemšana 10. klasēs sāksies 12. jūnijā.
Izglītības programmas 1. -9. kl. skolēniem:
– Pamatizglītības programma;
– Pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas un
informācijas tehnoloģiju apmācību.
– Dabaszinību programma 7.-9. kl.
Sākot no 7. klases, skolēni var dzīvot internātā.
Vecāku iesniegumus par bērnu uzņemšanu jebkurā pamatskolas
klasē pieņem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00.
Ja vēlaties iestāties Druvas vidusskolā vai rodas jautājumi,
zvaniet pa tel. : 29103945

Mēs lepojamies!

Centralizēto eksāmenu (CE) vidējie apguves rādītāj valstī un skolā
70
60

Saldus novadu mācību olimpiādēs Rīgā šogad pārstāv 10 skolēni:
Informātikā – Emīls Romanis (2. vieta), Niks Derums (3. vieta), Dāvis
Vilemsons, Reinards Jānis Saulītis; latviešu valodā – Elīza Šaule (atzinība),
Artūrs Bartkevičs-Valdmanis, Megija Zunde, Sīlinda Gercāne; matemātikā –
Niks Derums; ģeogrāfijā – Klāvs Konrāds.
Par augstiem sasniegumiem mācībās (vidējā atzīme semestrī vismaz 8,5)
naudas balvu 50 eiro apmērā saņēma: Artūrs Bartkevičs-Valdmanis, Ieva
Ozoliņa, Elīza Šaule, Megija Zunde, Sīlinda Gercāne, Roberts Pučka, Agnis
Saulītis, Ieva Lukaža, Elvis Groskops, Niks Derums, Krista Gebriela Roba.

Pateicamies par atbalstu un sadarbību!
Sirsnīgs un nenovērtējams paldies kolēģiem citās skolās – Aizputes, Annenieku,
Blīdenes, Ezeres, Gaiķu, Kalvenes, Kursīšu, Nīgrandes, Pampāļu un Zirņu pamatskolu,
Brocēnu vidusskolas, Saldus 1. vidusskolas, Saldus 2. vidusskolas, Skrundas vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Saldus pamatskolas skolotāju kolektīviem
par 47 lieliskiem jauniešiem, kuri šogad mācās 10. klasē Druvā!

PALDIES UZŅĒMUMIEM!

• SIA «EL Serviss» – par skolas teritorijas labiekārtošanu un gaismas ķermeņu
uzstādīšanu;
• SIA «Norplast» – par dāvinājumu, kas atbalstīja Kurzemes jauno programmētāju
skolu ar Javascript vides izveidošanu programmēšanas uzdevumu risināšanai tiešsaistē un valsts līmeņa programmēšanas sacensību «CleverCup 2017» sarīkošanu;
• SIA «Cannelle Bakery» un Ivaram Skrebelim par projekta «Vienoti dejā» dalībnieku
cienāšanu ar savu produkciju;
• SIA «Lanos» – par atbalstu tehniskajā grafikā, ar lāzeri izgriežot skolēnu rasētos
apsveikumus;
• SIA «Norplast», SIA «Libra Plast», SIA «Jets» – par audzēkņiem dāvinātajiem
atstarotājiem;
• SIA «Lattelecom» – par balvām sacensību «CleverCup 2017» uzvarētājiem;
• SIA «GunoM», SIA «Anitas veterinārais serviss», SIA «North66», SIA «H&S Nami»,
SIA «Cannelle Bakery», SIA «Saldus Zaļā aptieka», SIA «IT Tehnika», biedrībai «Saldene» – par atbalstu 12.klases projektā «Sadarbības veidošana ar Stokholmas latviešu skolu»;
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Vidēji valstī

Vidēji Druvas vsk.

Papildu iespējas:
◆ latviešu valodu, matemātiku un angļu valodu iespējams apgūt pa līmeņiem atbilstoši
skolēnu spējām;
◆ visās programmās 11. kl. iekļauts mācību priekšmets - projektu vadība, kura ietvaros skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, plāno un īsteno projektus;
◆ iespēja fakultatīvi apgūt biznesa programmu «Esi līderis!»;
◆ iespēja fakultatīvi apgūt norvēģu valodu.
Vēl labas lietas skolā:
◆ pašvaldība sedz vidusskolēnu ceļa izdevumus;
◆ 10.-12.klašu skolēniem naudas balvas par augstiem mācību sasniegumiem;
◆ skola piemērota bērniem ar kustību traucējumiem;
◆ 2 datorklases , mobilā datorklase, mobilās planšetes;
◆ bezvadu internets;
◆ skolas zvans ar melodijām;
◆ pastāvīga ekspozīcija par Latvijas armijas vēsturi;
◆ minerālu kolekcija ģeogrāfijas kabinetā;
◆ divi Salaveči Ziemassvētkos.

PALDIES!

• Arturam Dobelim un Lindai Mednei par skolai dāvātajām klavierēm;
• Guntai Soverei – par atbalstu pētnieciskajiem darbiem Kurzemes jauno biologu
skolā.

Sieviešu dienā skolotāji vīrieši sniedza rozes un nopietnās mūzikas koncertu skolotājām,
bet puiši cienāja meitenes ar konfektēm.

Avīzes veidotāji: S. Beļkevičs, L. Liepa, A. Dukāne, I. Kļava, Z. Sileviča, I. Zīrupa, I. Zālīte,
O. Mauerzaka, M. Sproģe, S. Burve, L. Rinmanis, M. Možeiko, u.c. Maketētājs: G.Valdmanis.
Avīze izdota ar Saldus pagasta pārvaldes atbalstu SIA «Poligrāfijas grupa Mūkusala» 6000 eks.

