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Sveiciens zeltainajā rudenī! 

Lai arī skaistā, siltā un smieklu un atpūtas pilnā 

vasara ir pagājusi, tas nav šķērslis skolēniem ar jaunu 

sparu uzsākt skolas gaitas, pārvarēt grūtības, mācīties un 

apgūt visu jauno, bet skolotājiem – šos zināšanu pamatus 

sniegt bērniem. Šogad mūsu skolotāju kolektīvu 

kuplinājuši pieci jauni skolotāji. No šī mācību gada 

1.septembra Cēsu internātpamatskolā- rehabilitācijas 

centrā mācās 196 skolēni, no tiem trīspadsmit 

pirmklasnieki. 

Novēlu Jums ikvienam veiksmīgu mācību gadu, 

iegūt tikai pozitīvas emocijas un, protams, neaizmirst ar 

saviem smaidiem padarīt katru skolas dienu īpašu un  

lietderīgi pavadītu!  

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Lauma Lāce 

 

              AKTUALITĀTES 
 

2.septembris - Zinību diena.

 
4.septembrī notika Sporta diena.

 
No 14.līdz 16. septembrim mūsu skolā notika Eiropas 

kultūras mantojuma dienas - „Skolas kultūras 

pieminekļos”.

 
27.septembrī vecāki bija laipni aicināti apmeklēt 

Vecāku dienu: 

 vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem; 

 skolēni, vecāki un skolotāji piedalījās pasākumā 

„Olimpiskā diena” 2013; 

 skolēnu vecākiem bija iespēja vērot sava bērna darbu 

mācību stundā. 

1. oktobrī mūsu pirmsskolas grupas bērni un audzinātājas 

svinēja Miķeļdienu. Mazās „Bitītes” un „Sprīdīši”  

stāstīja par to, kādi darbi veicami rudenī, gāja rotaļās, 

apdziedāja čaklo vīru Miķeli, kurš sarūpējis bagātīgu 

ražu.  
Visi kopā noskaidroja, ka līdz ar Miķeļdienu zemei sākas 

atpūta, ka vērojot ozolus, redzamas vēl zīles kokā – tātad 

ap Ziemassvētkiem būs daudz sniega. Pasākumu noslēdza  

jautrs un  krāsains lapu salūts. 

10. oktobris - Vispasaules Putras diena. Pirmsskolas 

grupas bērni pētīja un runāja par veselīgu dzīvesveidu un 

pārtiku. Vairāk uzmanība tika pievērsta dažādiem 

veselīgiem graudiem un to izstrādājumiem. 

 
7. oktobrī pirmsskolas grupas devās ekskursijā uz 

Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu, lai tuvāk 

iepazītu  graudu pārvērtības. Paši gatavoja pārslas, kuras 

varēja baudīt Putras dienā.

 
Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru organizēja no 7.-11.oktobrim 

Karjeras nedēļu, kas ietvēra daudzveidīgus pasākumus 

dažādu klašu skolēniem, sniedzot atbalstu profesijas 

izvēlē. Karjeras nedēļas rīkotajos pasākumus no mūsu 

skolas piedalījās 6.-9.klases skolēni.

 
Vispasaules putras dienā pirmsskolēniem bija svētki - ar 

putras gatavošanu,  dziesmām un rotaļām, kā arī ar 

negaidītu pārsteigumu no „Rīgas Dzirnavnieka”. Katrs 

bērns saņēma krāsainu grāmatiņu "Graudā ir spēks", kā 

arī gardus, veselīgus našķus un dažādas putras.  

Paldies sponsoriem! 

 
14.oktobrī zīmēšanas pulciņa dalībnieki no 2.līdz 5.kl. 

devās uz Rīgu, lai piedalītos Eiropas kultūras 

mantojuma dienu ietvaros - “Skolas kultūras 

pieminekļos” radošajās darbnīcās. 

 
Pirmsskolas grupās nedēļas tēma - "No grauda līdz 

maizei". Pedagoģiskajā procesā aktīvi iesaistījās gan  

bērnu vecāki, gan arī mūsu skolas virtuves pavārītes. 

15. oktobrī pirmsskolas grupas devās ekskursijā uz 

maiznīcu "Solo". 

16. oktobrī  pavāre Anita mums rādīja kā gatavo rauga 

mīklu. Pēcpusdienā skolas pavāru vadībā paši cepām 

bulciņas. Tās bija izdevušās ļoti gardas! Sakām lielu 

paldies visiem virtuves darbiniekiem! 

 
18.oktobrī skolotājiem un 7. līdz 9.klašu skolēniem 

notika tikšanās ar 2012./2013.māc.g. absolventiem. 

 
23.oktobrī 1.-4.klašu skolēniem tikšanās ar bērnu 

iemīļoto dzejnieci Inesi Zanderi. 

 

 



 

APSVEICAM! 
 

11.oktobrī jauno talantu konkursa „Bērnu literatūras 

maģija 2013” noslēguma pasākumā Dikļos par 

laureātiem kļuva mūsu skolas skolēni: 

Jana Purne 5.kl. (goda raksts) 

Viktorija Kokareviča 8.kl. (pateicība) 

Samanta Oša 2.kl. (goda raksts) 

Viktorija Oša 4.kl. (goda raksts) 

 

No valsts valodas aģentūras grāmatas „Valoda ir starp 

Tevi un mani” saņēma par literāriem darbiem  4.klases 

skolnieces: 

Laila Oša 

Viktorija Oša 

Adriāna Hmeļinska 

Grāmatā ir iekļauti skolēnu literārie darbi un 7 mūsu 

skolas zīmēšanas pulciņa dalībnieku  zīmējumi. 

 

Paldies skolotājām Mirdzai Lībītei un Ilzei Brokai! 

 

Pateicība par piedalīšanos vizuālās un vizuāli plastikas 

mākslas  

Radošajā dienā  

„Rudens mozaīka” mūsu skolas komandai 

Sanijai Vilkastei, Aritai Miezei, Viktorijai Ošai, 

Adrānai Hmeļinskai. 

 

Paldies skolotājai Dainai Rencei! 

 

Eiropas kultūras mantojuma dienas - „Skolas 

kultūras pieminekļos” 
 

No 14.līdz 16.septembrim mūsu skolā notika 

Eiropas kultūras mantojuma dienas - „Skolas kultūras 

pieminekļos”. Apmeklētājiem un interesentiem tika dota 

iespēja  mūsu skolēnu pavadībā apmeklēt un aplūkot  

skolu un tās telpām,  izstādi „Meža skolas vēsture”, kura 

tika izveidota skolas muzejā un telpās. Tika rīkotas 

tikšanās ar VKPAI Vidzemes reģionālās nodaļas valsts 

inspektori Daci Ķibildi, kura  stāstīja par ēkas vēsturi un 

arhitektūru un Cēsu muzeja galvenā speciālista zinātniski 

pētnieciskajā darbā Tāļa Pumpuriņa stāstījums par skolu 

kara laikā, skolotājas Mirdzas Lībietes atmiņu stāstījums 

par skolotāju institūta laikiem . 

Pasākuma noslēgumā 1.līdz 9.klašu skolēniem 

notika dažādas radošās aktivitātes skolas telpās un 

teritorijā. 

E.Radzāne 6.kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLOTĀJU DIENA 
 

Skolas sirdspuksti ir skolēni,  

Bet skolas stiprums – skolotājs.  

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,  

Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa.  

Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,  

Tad skolotājs ir šī dzēriena biķeris.  

Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,  

Tad skolotājs ir šī tempļa kolonnas.  

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola  

Un skolas dvēsele – skolotājs.  

 

4.oktobrī mūsu skolā tika atzīmēta Skolotāju 

diena. Skolā tika organizēts svētku pasākums mūsu 

skolotājiem. Dažādus pārsteigumus bija sagatavojuši visu 

klašu skolēni. Skolotājiem tika veltīti muzikāli 

pārsteigumi un sveicieni. Apsveikumus ar dzejas vārdiem 

skolotajiem veltīja 8.klases skolnieces Marta, Viktorija un 

Dana, kā arī 7.klases skolēns Krišjānis.  

Ikvienam skolotājam tika sagādāts saulains 

pārsteigums ar vēlējumu:  

„Lai Tava mūža ziedā bites spieto,  

Un dvēsele kā medus bite san!” 

/Vēsma Kokle-Līviņa/ 

Pēc svinīgā pasākuma visi skolotāji tika laipni 

aicināti skolotāju istabā uz kafijas tasi. 

S.Kondratjeva 6.kl. 

 

 

 
EKSKURSIJAS 

 

Rudens ir arī mācību ekskursiju laiks. Dažas klases  

iespēju kaut ko uzzināt, iepazīt, izjust jau 

izmantojušas.  

 

 

 

1.kl.apmeklēja „Rīgas Zooloģisko Dārzu”;  

2.kl. skolēni devās pārgājienā uz „Svētavotu”; 

 

3.a,b,c kl. devās uz „Līgatnes dabas takām”; 

4.kl. devās uz Rīgu, lai apmeklētu skaisto Vecrīgu; 

5.kl.skolēni  apmeklēja Drabešos, „Meža kaujas 

apskates vietu” 
7.kl. skolēni devās uz Rīgu un Salaspili,  kā arī mācību 

ekskursijā uz Dabas muzeju,  kur  iepazinās ar Latvijā 

sastopamām sēnēm; 

8.kl.apmeklēja „Ozolkalnu”; 

9.kl. apmeklēja Siguldu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Radošā lapa 
 

 

Rudenī 

 

Ūdeņi vizina dzeltenas lapas, 

Mākoņu atspulgus vilnīši nes. 

Birušas lapas un peldošas debesis 

Upītē draudzīgi satikušās. 

Vēlaties mazgāties lietus dušās? 

Ducina pērkons pie pamales. 

Ainavu vērīgi vēroju es. 

 

Samanta Oša 2.kl. 

 

Tikšanās ar rudeni - krāsotājburvi 

 

Es rudenī bieži paskatos pa logu 

Un es redzu, kā krāsotājburvis pārvērš lapas 

arvien košāk un košāk. 

Tur ir dzeltena, gan sarkana, gan brūna. 

Man patīk visas tās krāsas, kuras viņš lieto. 

Tas vienmēr mani pārsteidz. 

Rudens ir lielākais mākslinieks - 

krāsotājburvis. 

 

Aksenija Lāčplēse 4.kl. 

 

Raibais tauriņš 

-Raibais baltais tauriņ, 

Uz kurieni tu?- 

-Uz tāliem, baltiem kalniem, 

-Pie zelta saulītes. 

Vēl uz kurieni trauksi?- 

-Aiz ziliem mākoņiem debesīs.- 

 

Aksenija Lāčplēse 4.kl. 

 

 

 

Akrostihs 

 

Ā Ārā šodien ļoti jauka diena, 

B Bobim gribas kārumiņā kost. 

O O, cik ābele ar āboliem ir pilna! 

L Laikam sārtvaidzīši jāvāc nost. 

S Suņuk, kaņēn, ejam lasīt tos. 

Asne Purmale 7.kl. 

 

 

Kas patīk Karlsonam? 

 

-Kas patīk Karlsonam? 

-Tēlot! 

-Dejot! 

-Melot! 

-Ēst! 

-Blēņoties! 

-Pļāpāt! 

-Smieties! 

-Izjokot! 

-Lidot virs māju jumtiem! 

-Vēl? 

-Mākoni! 

-Brālītis! 

-Tortes! 

-Jumti! 

-Gulta un nakts! 

-Spoki un joki! 

-Vēl? 

-Viņā vārdā ir nosaukts saldējums! 

Tas tik ir Karlsons! 

Asne Purmale 7.kl. 

 

 

 

 

 

 

Avīzes redkolēģija: 

V.Jaunbrāle, M.Kokareviča, S.Bierne, E.Radzāne, 

S.Kondratjeva, L.Līce, L.Vaišļa,R.Bieziņš,J.Purne 

Skolotājas: L.Lāce, V.Ovčiņņikova 

 



 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE 
 

Aktīvi darbu sākusi skolēnu pašpārvalde: 

9.kl. Rihards Sokolovskis 

9.kl.Jana Lancmane 

9.kl. Biruta Žemaida (internāta vecākā) 

9.kl. Jānis Lūkins (internāta vecākais) 

8.kl. Dana Kalīte 

8.kl. Aleksandra Vaļijeva 

7.kl. Krišjānis Lielais 

7.kl. Asne Purmale 

6.a kl. Samanta Kondratjeva 

6a.kl. Alberts Glāzers 

6.b.kl Simona Dzērvīte 

6.b kl. Sandijs Bundzinieks 

 

 

Vēlam veiksmi! 

Apsveicam skolas prezidentu Rihardu Sokolovski 

(9.kl.) 

 un vēlam izturību šajā amatā! 

 

 

Brīvam brīdim 

 

ANEKDOTES 

Skolotāja:- Pēterīt, kāpēc tu nokavēji stundu? 

Pēterītis:- Tāpēc, ka pulkstenis bija apstājies. 

Skolotāja:- Miķeli, bet kāpēc tu nokavēji stundu? 

Miķelis:- Es iegriezu pirkstā.  

Skolotāja:- Un tu, Mārtiņ 

Mārtiņš:- Man dikti sāpēja galva. 

Skolotāja:- Jānīt, kāpēc tu raudi? 

Jānītis:- Viņi jau visu pateica, un man nav ko sacīt… 

 

Miķlīt, ko tu šodien tāds jautrs? 

- Ķīmijas skolotājs mums izskaidroja dinamīta formulu. 

- Un ko rīt skolā darīsiet? 

- Kādā skolā? 

 

 

 

MIĶEĻI CITU TAUTU TRADĪCIJĀS 

 

Viduslaiku katoļu tradīcijās ercenģelis Miķelis 

bija karavīru aizbildnis. Miķeļa dienu svinēja 

galvenokārt Ziemeļeiropas iedzīvotāji. Vācieši šos 

svētkus dēvē par Michaelis vai Michaeli, angļi par 

Michaelmas, zviedri par Mickelsmäss, dāņi par 

Mikkelsdag, somi par Mikkelinpäivä, igauņi par 

Mihklipäev. 

 

Kopš viduslaikiem līdz pat 18. gadsimtam šie 

svētki kalpoja par termiņu nodokļu un nomas līgumu 

nomaksai. Tradicionālā svētku maltīte šajā dienā bija 

cepta zoss. 

 

 

KRUSTVĀRDU MĪKLA PAR MIĶEĻDIENU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sarkana gotiņa, kaula sirsniņa 

2.Mute ir, zobu nav. 

3. Vīrs niķu niķiem, svārki stiķu stiķiem, kaula deguns, 

gaļas bārda. 

4.Zaļa māte, sarkani bērni. 

5. Melns puisēns, koka krekliņš; kur degunu piebāž, tur 

melnumu atstāj. 

6.Kas iet bez kājām un nenāk atpakaļ? 

7. Iet ūdenī sarkans, iznāk melns. 

8. Ziemu strādā, vasaru guļ. 

 

1.          

 2.         

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

 

 

 


