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Saulains sveiciens pavasarī! 

 
 

Es Tevi negaidīju 

Vēl tikko kārojās pūkainā sniega un ragavu steigas 

Vēl tikko sniegpārslas ķēru ar mēles galu 

Domājot, ka bērzu sulas vēl aizsalušas un slēpjas tik tālu… 

Pēkšņi mostos-un viss jau ir pārvērties 

Un lai notiek, 

Lai vējš vēl sejā iemetis saujiņu sniega 

Lai vēl ledus šur tur cīnās par izdzīvošanas dienu 

Modās sulas-kļavās, bērzos, mūsos 

Modās trakums un vēlme mīlēt, ticēt un lidot 

Aizmirst salu 

Jaku vaļā un elpot gaisu saldu kā sniegpulksteņtikšķi 

 

Acis mielot ar nepārvaramu debesu bezgalību 

Rīta dzestrumā just putnu ilgas pēc ligzdām un dziesmām 

Varbūt izdosies man izlaist pumpurus šogad un uzziedēt? 

 

 

Novēlu ikvienam vairāk laika pavadīt dabā, vērot kā tā mostas, izbaudīt siltos saules staru pieskārienus, ieklausīties 

zemes izauklētajā ziedu balsī, sajust spēku, ko sniedz pavasaris! 

Skaistas un pozitīvām emocijām piepildītas brīvdienas! 

Uz tikšanos! 

Lauma Lāce  

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 

 

AKTUALITĀTES 

 
5.janvārī 8.klases skolēni devās uz Rīgu, lai klātienē vērotu 

 muzikālo televīzijas šovu „Sanāciet, sadziediet!” 

13. janvārī notika izglītojoša un informatīva saruna ar ārsti-

ginekoloģi I.Zupu par personīgo veselību - 5.–9.klašu 

meitenēm. 

14.janvārī 5.līdz 9.kl.meitenēm notika tikšanās un praktiska 

nodarbība ar frizieri, kosmetoloģi Kristu. 

15. janvārī pirmsskolas grupas „Sprīdīši” bērni, skolotājas, 

skolotāju palīgs un sociālais pedagogs, devās iepriecināt Cēsu 

pansionāta vecos ļaudis ar K. Skalbes pasakas „Kaķīša 

dzirnavas” uzvedumu. Bērni iejutās lomās ar lielu atbildību un 

nopietnību. Gandarījums un pozitīvas emocijas bija abpusējas. 

Veco ļaužu acīs bija neviltots prieks par bērnu dāvanām, 

pagatavotām apsveikumu kartiņām, katram no 126 pansionāta 

iemītniekiem. 

16.janvārī mūsu skolas literārā pulciņa dalībnieki devās 

uz Galēniem, lai piedalītos R.Mūkam veltītā jaunrades darbu 

noslēguma pasākumā. 

19.janvārī 8.kl.skolēni Krišjānis Lielais un Evandželīna 

Anna Vīksna piedalījās pasākumā „Kafija ar politiķiem”.  

Divas janvāra nogales svētdienās - 18. un 25. janvārī - 5. - 

9.klašu skolēni apmeklēja zinātnes centru ZINOO. 

22.janvārī 2.līdz 4.klases zīmēšanas pulciņa dalībnieki devās 

mācību ekskursijā uz Rīgu, lai iepazītu un apskatītu aktuālās 

mākslas izstādes: 

 Mākslas muzeja „Rīgas Birža” ekspozīcijas un izstādes-

„Tutanhamona dzintars”; 

 Muzeja „Mencerdorfa nams” ekspozīcijas; 

 Latvijas mākslinieku savienības galerijā izstādes 

„Rudens 2014. Melnie suņi” un LMS muzejs; 

 Koku ēku renovācijas centrā „Koka Rīga” Latvijas 

bērnu izstādes-konkursa „Trejdeviņas saules lec” 

3.kārtas darbu izstādes apmeklējums. Šajā konkursa 

kārtā piedalījās arī mūsu skolas 4.kl.skolnieces 

Jasmīnes Hmeļinskas un Sanijas Vilkastes darbi par 

Itālijas saules tēmu. 

Janvāra priekšpēdējā nedēļā bērni ar satraukumu gaidīja 

piektdienu, jo ciemos pirmsskolas grupiņās ieradās skolotāja 

Justīne ar savu mīluli - pundurtrusi. Visa nedēļa tika pavadīta 

sarunās par mājdzīvniekiem, viņu dzīvesveidu, stāstīti 

piedzīvojumi par saviem mājas mīluļiem, kā arī iepazīti 

skolotājas Ineses ģimenes dzīvnieki. Bērni ar interesi glaudīja 

trusīša samtaino kažociņu, uzdeva interesējošos jautājumus par 

truša dzīvi, salīdzināja to ar meža radinieku - zaķi. 

2.februārī skolā notika „Ziemas novusa turnīrs” skolēniem 

un skolotājiem 

1.vieta Mairim Bušmanim (8.kl.) un Arvīdam Loginam 

(7.kl.) 
2.vieta Tomam Zvēriņam (7.kl.) un skolotājam Kasparam 

Elbretam 
3.vieta Madarai Kalītei (6.kl.) un Krišjānim Lielajam (8.kl.) 

4.vieta Kristapam Zeltiņam (7.kl.) un skolotājai Ilzei Brokai 

5.februārī 8.klase devās uz Arēna Rīga, lai klātienē vērotu 

DINAMO RĪGA spēli pret AUTOMOBILIST 

Jekaterinburga. 



5.februārī literāra pulciņa dalībnieces - Samanta Oša (3.kl.), 

Arita Mieze (4.kl.), Ilva Ešenvalde (5.kl.) piedalījās Aspazijai 

veltītajā literārajā sarīkojumā Līvu pamatskolā, kur lasīja arī 

savus sacerētos dzejoļus. 

No 9.līdz 13.februārim 2.-4.kl. skolēniem projektu nedēļa – 

PĒTNIECĪBA 

10. februārī pirmsskolas grupas tika uzaicinātas uz  Cēsu 2. 

pamatskolu, noskatīties Teātra studijas leļļu teātri „Upe”.  

11.februārī 1.līdz 9.kl.skolēniem notika Valentīndienas 

pasākums 

11. februārī abas pirmsskolas grupas, kopā ar vecākiem 

baudīja ziemas priekus Žagarkalnā. Bija iespēja arī apskatīt 

ziemas sporta inventāru un dažādu tehniku, ko izmanto kalna 

uzturēšanā. 

13.februārī 7.a un 7.b klases skolēni devās mācību ekskursijā 

uz maizes ceptuvi „Lāči”, lai piedalītos izzinoši izglītojošā 

programmā-„Es mīlu rudzu maizi”, mājupceļā apmeklējām 

arī Krimuldas baznīcu. 

Pirmsskolas grupā „Sprīdīši”, runājot par veselību, bērni 

kopīgi gatavoja uztura piramīdu, kā arī eksperimentēja ar 

sīpolu audzēšanu, lai vēlāk nodarbībās, mērītu loku garumu, tos 

salīdzinātu ,kā arī baudītu savu izaudzēto ražu. 

Pirmsskolas grupās, vairākas nedēļas ar prieku darbojāmies ar 

pašu gatavotu plastilīnu. Ideju noskatījām TV raidījumā "Zili 

brīnumi".  

18. februārī, 1. klases „Ābeču svētkos” šo jaunatklāto 

materiālu uzdāvinājām arī pirmklasniekiem,  

kas 19. februārī kopā ar pirmsskolas skolotāju Dinu pagatavoja 

dažādas kūciņas 

  

27. februārī  vecāki tika laipni aicināti apmeklēt Vecāku dienu: 

 vecākiem iespēja vērot sava bērna darbu mācību 

stundā; 

 mazā zālītē visiem skolēnu vecākiem tikšanās ar 

teologu Ivo Rodi. 

27.februārī 8.un 9.kl.skolēni apmeklēja izstādi – „Skola 

2015” 

3.martā mūsu skolas skolēni piedalījās festivālā –„Nāc 

līdzās” Valmierā, kā arī ieguva iespēju piedalīties 1.aprīlī 

festivāla lielkoncertā RSU aulā Rīgā. 

3. martā pirmsskolas grupas apmeklēja Cēsu kultūras 

biedrību „Harmoniju”, kur varēja aplūkot un darboties ar 

skujenietes Baibas Juknevičas darinātajām lellēm. Ar lellēm 

iepazīstināja kultūras biedrības "Harmonija" vadītāja Astrīda 

Kamša. Bērni ar interesi tvēra visu jauno. 

5. martā pirmsskolēniem bija iespēja piedzīvot plašu emociju 

gammu, dodoties uz Cēsu jauno ugunsdzēsēju depo. Bērni ar 

aizrautību klausījās vada komandiera vietnieka Alberta Akmeņa 

stāstījuma. Ar interesi bērni un pieaugušie vēroja plašās telpas 

un  izmēģināja piedāvātās iespējas: iekāpt ugunsdzēsēju mašīna, 

rāpties pa alpīnisma sienu, darboties trenažieru zālē utt. Ļoti 

pārsteidza viss skaistais un daudzveidīgais. 

5.martā karjeras izglītības ietvaros notika tikšanās ar mūsu 

skolas sporta skolotāju Māri Bogdanovu. 

11.martā plkst.15.00 skolas lielajā zālē 9.kl.pasākums „Es 

pasaulē, pasaule manī”. 

12.martā Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra 

administrācija ielūdz Upesleju internātpamatskolas - 

rehabilitācijas centra pārstāvjus uz pieredzes apmaiņas 

pasākumu mūsu skolā. 

No 9.līdz 12.martam 1. - 4.kl.skolēniem mācību priekšmetu 

nedēļa - mājturībā un sociālās zinībās. 

 

 

APSVEICAM 

 
R.Mūka Vislatvijas jaunrades konkursā piedalījās 

desmit mūsu skolas jaunie autori. 

 

16.janvārī Galēnu pamatskolā (Latgale) 

notika konkursa noslēgums un konkursantu apalvošana. 

 

III vieta 

Samantai Ošai (3.kl.) 

 

Pateicība 

Lailai Ošai (5.kl.) 

Aritai Miezei (4.kl.) 

Luīzei Alksnītei (4.kl.) 

Ērikam Zemītim (4.kl.) 

Monikai Kokarevičai (7.kl.) 

Sindijai Biernei (7.kl.) 

Asnei Purmalei (8.kl.) 

Evandželīnai Annai Vīksnai (8.kl.) 

 

Paldies par ieguldīto darbu skolotājām Mirdzai 

Lībītei un Sandrai Sietiņai! 

 

30.janvārī  

 

4.kl.skolniece Jasmīne Hmeļinska  

 

Piedalījās Rīgā Koka ēku renovācijas centrā  

„Koka Rīga” 

Valsts izglītības satura centra rīkotajā visas Latvijas 

skolēnu mākslas pulciņu audzēkņu mākslas darbu 

konkursa 

 

„Trejdeviņas saules lec” 

 

3.kārtas laureātu apbalvošanas pasākumā, kurā ieguva 

2.pakāpes diplomu par savu darbu 

 

„Saule Venēcijā” 

 

Paldies skolotājai Ilzei Brokai par ieguldīto darbu! 

 

 



 

ĀBEČU SVĒTKI 

19.februārī 1.klasei notika 

Ābeču svētki. Uzstājās mazie 

pirmklasnieki ar dzejoļiem un 

dziesmu par savu pirmo mācību 

grāmatu - ĀBECI. Arī citi 

sākumskolas skolēni bija 

sagatavojuši apsveikumus 

pirmklasniekiem. Noslēgumā 

visus priecēja Cēsu bērnu un 

jauniešu centra „Spārni” deju 

grupas „Viva” koncerts. 

 

PROJEKTU NEDĒĻA 

Šoreiz 2. līdz 4.kl. projektu 

nedēļas tēma bija „Pētniecība”, 

tikmēr 1.klases skolēni baudīja 

brīvdienas. 

2.klase veltīja uzmanību tēmai -

Muzejs kā izziņas avots. 

Projekta laikā vispirms tika 

savākta informācija par dažādiem 

muzeja veidiem. Apmeklēja un 

iepazinās ar Cēsu Jaunās pils 

muzeja nodarbību - 

„Pirmklasnieks muzejā”, tajā 

iepazinās ar uzvedības 

noteikumiem un apskatīja 

nozīmīgākos eksponātus. Vēl 

viesojās muzeju mantu glabātuvē 

un iejutās muzeju pētnieka lomā. 

3.klase taisīja eksperimentus ar 

olām, kā olu var „iesūkt” pudelē, 

kas notiek, ja olu ieliek etiķī, 

saspiež olu rokā. 

4.klase turpināja jau iepriekšējā 

mācību gadā iesākto projektu, 

piedaloties „Izaudzē kartupeli 

podā”. Rudenī devāmies uz ražas 

novākšanas svētkiem. Projekta 

nedēļā devāmies pārgājienā, 

cepām ugunskurā kartupeļus, 

gatavojām kartupeļu čipšus un 

cepām kartupeļu pankūkas. 

4.spec.klase pētīja putnus. 

Apguva tautasdziesmas par 

putniem, krāsoja putnus, pētīja 

enciklopēdijas, gāja ārā skatīties 

putnus un klausīties to dziesmās, 

skatījās filmas par putniem. 

3.,5.spec.klase „No sēklas līdz 

augam”. Iestādīja tomātus, ķirbi, 

sīpolus, dilles, kressalātus. Šobrīd 

notiek aktīva augu dīgšana un 

augšana. 

Projektu nedēļas noslēgumā visi 

tikās kopīgā noslēguma 

pasākumā, kurā katrs prezentēja 

savu paveikto nedēļas laikā. 

Paldies ikvienai skolotājai par 

ieguldīto darbu! 

 

M.Kokareviča, V.Jaunbrāle 

7.kl.

 

ĒNU DIENA 

Ik gadu visā Latvijā skolēniem tiek dota iespēja 

piedalīties Ēnu dienā. Arī daudzi no mūsu skolas 8.klases 

skolēniem šo iespēju labprāt izmantoja. 

Uzdevām piecus jautājumus 8.klases skolniekam 

Rafaelam Bieziņam. 

1. Kas tevi iedvesmoja piedalīties Ēnu dienā? 

Mani iedvesmoja klases audzinātāja un angļu valodas 

skolotāja Inese Aide. Jau kopš piektās klases apmeklēju 

Ēnu dienas un esmu priecīgs, ka ir tāda iespēja. Tā ir 

kļuvusi par tradīciju. 

2. Kāpēc izvēlējiet ēnot veikalā „Drogas”? 

Mani ieinteresēja  AS „Drogas” darbība. Piedāvājumā 

nebija cita veikalā saistībā ar pārdevēja profesiju. Jāatzīst, 

ka man vairāk interesē un saista pārtikas joma, bet arī šo 

nozari biju gatavs iepazīt tuvāk. Vēlējos uzzināt kā notiek 

darbs veikala administrācijā, kādi pienākumi ir veikala 

vadītājam. Kas jādara pārdevējam-konsultantam. Kāda ir 

nepieciešama izglītība, iemaņas un prasmes, lai strādātu 

veikalā.  

 

3. Ko tu jaunu, interesantu vai aizraujošu, 

noderīgu ieguvi ēnojot? 

Ieguvu jaunas prasmes un zināšanas par saimniecības 

precēm. Mācījos ievadīt pavadzīmi datorsistēmā. Man 

bija iespēja krāmēt plauktos preces, uzmanīgi jāskatās 

katras preces svītru kods. Plauktos nedrīkstēja būt 

atstarpes, arī šeit bija jāievēro precizitāte. Apģērba un 

formas pielietošana, saskarsmes prasmes ar klientiem un 

darba kolēģiem. 

4. Kā mainījās Tavs viedoklis pēc Ēnu dienas par 

Tavu nākotnes profesiju? 

Vēlreiz pārliecinājos, ka tirdzniecība ir mana nākotnes 

profesionālā joma. Vēlos mācīties un pilnveidoties, lai 

sasniegtu šo mērķi. 

5. Kādas atziņas Tu ieguvi? 

Es sapratu, ka nekad nevajag padoties, vajag 

mērķtiecīgi virzīties uz savu mērķi. Pilnveidot sevi un 

attīstīt savas prasmes. Iesaku arī citiem skolēniem atrast 

un izvēlēties savu nākotnes profesiju un izmantot doto 

iespēju ēnot. 

 



TENERIFE 

Ziemas beigās mans tētis uzdāvināja 

brīnišķīgu iespēju aizceļot uz 

Tenerifi. Tenerife ir lielākā no 

septiņām Spānijai piederošajām 

Kanāriju salām, Atlantijas okeānā, 

netālu no Āfrikas piekrastes. Sala ir 

2034,38 km² liela un tajā dzīvo 889 

833 iedzīvotāji. Populārs tūristu 

galamērķis, kas piesaista ar 

brīnišķīgām un iespaidīgām dabas 

ainavām. Šeit notiek arī otrs pasaules 

lielākais karnevāls - Carnival of Santa 

Cruz de Tenerife. Salas dienvidu daļā 

atroda lielākie un populārākie kūrorti, 

jo šeit ir vissiltākais klimats. Salas 

rietumu daļā ir nedaudz vēsāks, toties 

daba ir zaļāka. Visapkārt salai plešas 

kalnu grēdas, bet salas centrālajā daļā 

atrodas pasaulē trešā lielākā vulkāna 

krāteris- Kanades del Taide, kura 

diametrs ir 29 km. Salas ziemeļu daļa 

ir klinšaina, krasti-augsti un stāvi, 

šajā daļā klimats ir vēsāks un mitrāks. 

Dienvidu piekrastē, savukārt, ir 

seklas, lēzenas pludmales mijas ar 

klinšainām kraujām. Salas iekšienē 

plēšas kalni, banānu plantācijas un 

vīnogulāji. Vēsos ziemeļu vējus aiztur 

augstie kalni, tāpēc dienvidu daļā ir 

siltāks un saulaināks-tikai daži 

desmiti kilometri, bet šķiet, ka jau 

pavisam cita zeme. Uz salas ir 

mūžīgais pavasaris. Salā ir iespējams 

atrast gandrīz visu pasaules klimata 

zonu augu valsti. 

Es ar savu ģimeni apmetāmies 

viesnīcā „Villa de adeje Beach”. 

Mūsu istaba atradās septītajās stāvā, 

no kuras bija redzams brīnišķīgs skats 

uz salu. Pārsvarā cilvēki šeit runā 

spāņu valodā. Visvairāk man patika 

palmas, milzīgie kaktusi un krāsainā 

ziedu pasaule. Apmeklēju divus 

atpūtas parkus-„Siam Park” un „Lora 

Parque”. Parkos ir daudzveidīgas 

ūdens atrakcijas. Vidējā temperatūra 

Tenerifē ir 25 0 C. Aizbraucām 

apskatīt vulkānu salu, kur salasīju 

vulkānisko akmeņus, tas bija vareni 

un iespaidīgi. Šeit ir iespēja 

iegādāties dažādus suvenīrus. 

Tenerife mani apbūra ar savu 

skaistumu un debešķīgo dabu. Pēc 

ceļojuma biju pozitīvām emocijām 

piepildīta, gatava atgriezties skolā ar 

jaunu sparu un apņēmību sagaidīt 

pavasari šeit Latvijā. 

Sirsnīgs paldies manam tētim par šo 

brīnišķīgo iespēju! 

S.Kondratjeva 7.kl. 

 

BURTU SPĒLE PAR PAVASARI 

Plaukst pūpoli. 

Avoti čalo. 

Vardes lēkā. 

Aukstums aiziet. 

Stārķi atlido. 

Atkusnis sākas. 

Rīti kļūst gaišāki. 

Ievas uzzied. 

Saule spīd spožāk. 

Kr.Šakums 7.kl. 

 

Pieneņu pūkas pārlido pār pasauli. 

Aiz koku lapām slēpjas putni. 

Vakari kļūst garāki. 

Atplaukst pūkainie pūpoli. 

Siltajā saulē kūst sniegs. 

Ap kokiem čivina putniņi. 

Rītos laiks kļūst siltāks. 

Ievas piepilda gaisu ar reibinošu smaržu. 

Saule spīd spožāk un siltāk. 

V.Jaunbrāle 7.kl. 

Pūpolu pumpuros. 

Atpūtās pieneņu pūkas. 

Vakar to vienu es redzēju. 

Atkal par pavasari domāju. 

Skaitīju dienas līdz vasarai. 

Atcerējos pavasara pēcpusdienu 

Raiti lidinājās zvirbuļi. 

Ievācu es klēpi pieneņu 

Sapinu aši es vainagu. 

M.Kokareviča 7.kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RADOŠĀ LAPA 

 

Zaķītis pamodās. Viņš degunā 

sajuta pumpuru un pieneņu 

smaržu un saprata, ka ir 

pavasaris atnācis. Zaķītis veikli 

piecēlās un noplūca pieneni. 

Viņš bija pārziemojis ziemu un 

tagad vai lēkāja aiz prieka. 

Kāda pieneņu pūka tam 

ielidoja degunā, un zaķītis 

nošķaudījās. Ļipiņu kustinot, 

viņš aizlēca pie saviem 

draugiem, kuri plūca pienenes, 

protams, ne jau sev, bet gan 

savām zaķenēm. Zaķēns bija 

brīvs vīrietis. Sasveicinājās ar 

draugiem un aizlēkšoja tālāk. 

Pēkšņi viņš izdzirdēja, ka kāds 

iekliedzas un skrēja uz turieni, 

kur nāca skaņa. Pēkšņi viņš 

ieraudzīja zaķeni, kura bija 

aizķērusies un paklupusi aiz 

koka saknes. Zaķis vīrišķīgi 

palīdzēja zaķenei piecelties un 

atcerējās, ka tam kabatā ir 

pienenes un pasniedz tās viņai. 

Abiem zaķiem radās abpusējas 

simpātijas. Zaķis savai 

mīļotajai saplūca veselu 

pieneņu klēpi. Pēc divu gadu 

draudzības skaistā un saulainā 

pavasara dienā tie svinēja 

savas kāzas. Bija sanākuši visi 

meža iemītnieki. Jaunlaulātiem 

tika dāvinātas dažādas 

dāvanas: burkāni, zaķskābenes, 

krāsotas olas, pienenes, jaunie 

pumpuri. Viņi iemīlējās 

pavasarī, un ik gadu no jauna 

viņi bija prieka pilni. Ap 

viņiem sprigani lēkāja zaķu 

bērni, bet pavasaris kļuva par 

viņu skaistāko un nozīmīgāko 

dzīves gadalaiku. 

S.Bierne 7.kl. 

 

 

 

Kaķa sapnis 

Kaķa sapnis par pelītēm, 

Gardām, smaržīgām, skaistulēm. 

Kaķa sapnis par spēlītēm, 

Ko viņš veltīs draudzenēm. 

 

Kad par savu sapni viņš stāsta, 

Un citiem to turpināt klāsta, 

Tas top par veselu stāstu, 

Kam žagatas nav vēl likušas lāstu. 

 

Ēna 

Mums katram sava ēna, 

Dažbrīd ātra, reizēm lēna. 

Mums katram sava ēna, 

Mēs runājam, bet viņa mēma.  

 

 

 

Pavasaris 

Pavasaris nāk ar sauli 

Un ar bezrūpīgu laimi. 

Es gribu laimīgu padarīt sevi, 

Vēlos mūžam būt kopā ar tevi. 

 

Saule manās acīs spīd, 

Tavas rokas maigas kā zīds. 

Kaut laukā lietus lītu, 

Tas netraucē, ja mīlu. 

 

Novēlējums 

Jasmīnai vārda dienā 

Par Jasmīni ir mīts, 

Ka viņa skaista kā rīts. 

Un viņa rokās, 

Visi darbi labi sokās.  

 

 



Olis 

Brālītis sper lielu soli, 

Un pasper skaistu, mazu oli. 

Kaut kas klusi piegrabina, 

Pēkšņi to kāds sakustina. 

 

Vai tā skudra, 

Kas savu darbu dara? 

Vai tomēr vējš, 

Kam ļoti liela vara? 

 

 

Sapnis 

 

Sapnis par smiltīm, mīkstām kā spalvas, 

Sapnis, ka izleju laimi no alvas. 

Sapnis par sirdi, lielu kā debess, 

Sapnis par cilvēkiem, labiem uz zemes. 

 

Sapnis par dienu, siltu un garu, 

Sapnis, ka visiem labu daru. 

Sapnis par skolu jaunu un glītu. 

Sapnis par no ziediem vainagu pītu. 

 Arita Mieze 4.kl. 

 

 

               

             1.  Viens no pirmajiem putniem kurš atlido? 

pavasarī?              2.  Dzīvnieks, kurš mostas pavasarī? 

             3.  Kādas kļūst koka lapas pavasarī? 

             4.  Pirmās pavasara puķes? 

             5.  Kas pavasarī kūst? 

             6.  Pēdējais pavasara mēnesis? 

             7.  Kurā pavasara mēnesī ir Lieldienas? 

             8.  Kāda saule ir maijā? 

             9.  Kāda zāle ir atkusnī? 

             10.  Kādi ir pavasara rīti? 

             11.  Kur bērni negrib būt, kad ir pavasaris? 

               

               

              Mīklas autore: V.Jaunbrāle 7.kl. 
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