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Klau, jau pavasaris klauvē pie durvīm... 

 

Mācību otrais semestris ir laiks, kad, šķiet, ka gandrīz vai ar roku ir sasniedzams mācību gada noslēgums. Tas ir 

sacensību, konkursu, mācību priekšmetu olimpiāžu, kā arī valsts diagnostikas darbu laiks, kad jāapliecina viss ko esam 

mācījušies, kam gatavojušies mācību stundu laika, gan papildus tām. Valsts izdstrādātos diagnostikas darbus kārtoja 3. 

un 6.klases skolēni. Savas zināšanas matemātikā bija jāapliecina 8.klases skolēniem, savukārt, 9.klases skolēniem 

dabaszinībās. Darbi ir kā savu spēju pārbaudes, kā mēģinājums pirms eksāmeniem.  

Aiz muguras palicis tumšais un aukstais laiks. Klāt pirmais pavasara mēnesis. Tas atnācis ar skanīgam putnu 

dziesmām,  siltu saulīti, pirmām sniegpulkstenītēm...un ilgi gaidītajām pavasara brīvdienām. 

Smeliet spēku no dabas, kļavu un bērzu sulām, siltiem saules stariem, smaidiem, kurus davāsim viens otram! 

Lai ikvienam saulainas, krāsainas un notikumiem bagātas pavasara brīvdienas! 

Uz tikšanos! 

Ar sirsnīgiem sveicieniem, skolotāja Lauma Lāce 

 

 

AKTUALITĀTES 

 

12. janvārī „Sprīdīši” kopā ar skolotājām un auklīti 

ciemojās Cēsu  pilsētas pansionātā. Bērni vecos ļaudis 

iepriecināja ar „Baltās pasakas” brīnumu. Dziedot 

mīļas dziesmas, spēlējot mūzikas instrumentus, kopā 

atcerējāmies gaišo Ziemassvētku laiku. Noslēgumā, 

kopā ar pansionāta iemītniekiem, nodziedājām viņiem 

no bērnības zināmās dziesmas "No baznīcas braucot 

Ziemassvētku vakarā", "Reiz mežā dzima eglīte" 

 

 

20.janvārī  

Mazajā zālē dalījāmies pieredzē par 

“Ēnu dienu 2017” 

Piedalījās 4.-9.kl. skolēni 

 

 

24.janvārī skolā norisinājās Volejbola turnīrs starp 

klašu komandām 

I vieta - 8.kl. 

II vieta - 9.kl. 

III vieta - 6.kl. 

 

 

26.janvārī 7.kl. skolēni apmeklēja CATA kultūras 

namu, lai noskatītos teātra izrādi „Silvija”. 

 

 

30.janvārī 8.kl. skolēni un 6.februārī 7.kl. skolēni 

devās uz Valmieras tehnikumu, lai iepazītos ar 

piedāvātajām mācību programmām un iespējām, kā arī 

viesojās Valmieras drāmas teātrī, kur skolēniem tika 

dota iespēja ielūkoties teātra aizkulisēs. 



9.februāra līdz 15.februārim - Draudzības nedēļa. 

 

 

No 13.02 līdz 21.02. skolā norisinājās 

SVEŠVALODU NEDĒĻA 

 

 

22.februārī pasākumu zālē noslēguma pasākums 

VALODU SALŪTS  

 

 

21.februāri 3. - 6. kl. literatūras un zīmēšanas pulciņu 

13 dalībnieki piedalījās Dzimtās valodas dienā un 

konkursa "Mīļi vārdi sirdi silda" apbalvošanā. 

Konkursantiem bija sarīkota ekskursija uz Latvijas 

Nacionālo bibliotēku un kopējā fotografēšanās. 

 

 

Ābece un burtnīcas 

Pirmās klases solā! 

Nu es neesmu vairs mazs. 

Es jau eju skolā. 

23.februārī notika Ābeču svētki 

pirmklasniekiem. 

 

24.februārī  8.un 9.kl.skolēni apmeklēja izstādi-

„Skola-2017”. 

 

Mēs vienmēr esam ceļā- 

No vienas pieturas uz otru, 

No šodienas uz rītdienu, 

No ziemas uz pavasari, 

No nakts uz saullēktu, 

No sirds uz sirdi. 

Uz gaismu. 

9.martā skolas pasākumu zālē notika 9.klases 

svētki - Pogu vakars 

 

10.martā projektu nedēļas noslēguma pasākums 

5.līdz 9.klašu skolēniem. 

 Tēma: Skatuves māksla.  

 Katrai klasei tika dots uzdevums-apmeklēt 

teātra izrādi. Skolēni iepazinās arī ar teātra 

aizkulisēm, profesijām, kas saistītas ar 

teātri. Noslēguma pasākumā katra klasē 

prezentēja savu veikumu, iespaidus un 

emocijas. 

 

 

APSVEICAM!  

20.janvārī Riebiņu novadā, Galēnu pamatskolā notika dzejnieka R.Mūka literārās jaunrades konkursa 

nosleguma pasākums un laureātu apbalvošana. 

3.vieta - Jānis Logins 4.kl., Elvis Bogdanovs 6.kl. 

ATZINĪBAS - Lāsma Zemīte 1.kl., Kerola 

Marta Hmeļinska 3.kl., Marta Zemīte 3.kl., 

Marks Sviklis 4.kl. 

PATEICĪBAS - Sanija Briede 3.kl., Alise 

Strazdiņa 3.kl., Elīza Ārne 3.kl., Jānis Blaus 

4.kl., Laine Alksnīte 6.kl., Arita Mieze 6.kl. 

Paldies 

skolotājai 

Mirdzai Lībietei 

par ieguldīto 

darbu! 

 

  



DRAUDZĪBAS NEDĒĻA 

 

No 9.līdz 

15.februārim skolā 

norisinajās dažādi 

pasākumi, kuri tik velstīti 

draudzības nedēļai. 

Pasākumos piedalījās 

skolēni no 1.līdz 9.klasei.  

Skolas 

priekštelpā tika uzlikta 

pastkastīte, kurā ikviens 

visas nedēļas garumā 

varēja nosūtīt sirsnīgu 

apsveikumu 

klasesbiedriem, 

skolotajiem un skolas 

draugiem, slepenajam 

sirdsāķītim.  

Katrai klasei tika 

dots uzdevums - 

sagatavot maskas un ar to 

ierasties uz draudzības 

nedēļas noslēguma 

pasākumu, kurš notika 

15.februārī.  Pasakums 

noritēja ar lielu sirsnību 

un saliedētību. Katrai 

klasei tapa skaista 

fotogrāfija, kura vēlāk 

rotāja plakātu, kurš tika 

uzstādīts atbilsoši katras 

klases stāvā. Skolēni 

veidojot plakātus, bija 

ieguldījuši lielu darbu un 

daudz dažādu, 

interesantu ideju.  

Draudzības 

nedēļa apliecināja, ka 

mēs patiešam esam kā 

viena liela un draudzīga 

ģimene, neskatoties uz 

to, ka ikdienā mums 

sanāk vienam ar otru 

kāda ķilda vai nepatīkami 

pateikt vārds.  

Lai draudzība 

vairo prieku! 

Daniela Priedniece 6.kl. 

 

 

 

SVEŠVALODU NEDĒĻA 

 

No 13.februāra līdz 

20.februārim skolā norisinājas 

svešvalodu nedēļa. Mūsu skolā 

var apgūt trīs svešvalodas-angļu, 

vācu un krievu valodu. Skolotājas 

šīs nedēļas ietvaros skolēniem 

mācību stundā piedavāja dažādas 

aktivitātes, viktorīnas un 

konkursus. Noslēguma pasākumā, 

kurš notika 22.februārī, tika 

apbalvoti aktīvākie skolēni katrā 

klašu grupā.  

Noslēguma pasākums 

izvertās ļoti krāšņs, interesants un 

daudzveidīgs. Katra klase bija 

sagatavojusi priekšnesumu-deju, 

dziesmu, dzejoli. Mazāko klašu 

skolēniem priekšnesumos 

iesaistījās arī paši skolotāji ar savu 

līdzdalību un aktivitāti. 

Svešvalodu nedēļa 

apliecināja, ka mēs spējam labi 

runāt, dziedāt ne tikai latviešu 

mēlē. Mēs esam aktīvi un radoši.  

Jebkura valoda, ko cilvēks 

zina, ir liela bagātība, kuru 

neviens tev dzīvē nevarēs atņemt. 

Mācies svešvalodas un 

pilnveido pasauli ap sevi! 

Jasmīna Hmeļinska 6.kl. 

 

 

 

STARPTAUTISKĀ VALODAS DIENA 

 

21.februārī atzīmē 

Starptautisko Dzimtās valodas 

dienu. 

Literatūras un zīmēšanas 

pulciņa dalībnieki piedalījās 

Latviešu valodas aģentūras 

izsludinātajā radošo darbu un 

zīmējumu konkursā. Tieši 

21.februārī Rīgā, Nacionālās 

bibliotēkas konferenču zālē notika 

apbalvošana, un mēs piedalījāmies 

kuplā skaitā. Katrs rakstītājs un 

zīmētājs saņēma bloku un 

pildspalvu ar uzrakstu - cieni 

valsti, runā latviski.  

Bija arī eksursija 

bibliotekā, pusdienas Klīvsalas 

restorānā, kopīga fotogrāfēšanās. 

Drīz klajā nāks rakstu krājums - 

„Labie vārdi sirdi silda”, kur būs 

radošo darbu fragmenti un 

zīmējumi, to saņems visi 

konkursanti. 

Jānis Logins 4.kl. 



RADOŠĀ LAPA 

Mazais mākonītis 

 

Karstā jūlija naktī virs Ungura ezera piedzima 

kāds Mākonītis. 

Ezers, ieraugot mazulīti, sāka smieties un 

saukāja to par vates pikuci. Ezera skaļie smieklie 

uzcēla guļošās Priedes. Arī tās sāka smieties un 

kaunināja Mākonīti par to, ka tas grasās aizsegt 

naktī mirdzošās zvaigznes un spožo, dzelteno 

mēnesi. Tāpat četri brāļi Vēji piebiedrojās 

izsmējējiem un, spēlējot skriešanos, grūstīja 

Mākonīti no vienas debesu malas uz otru.  

Skumjas un dusmas par Ezera un Priežu, un 

Vēju izturēšanos Mākoni darīja arvien lielāku un 

tumšāku.  

Pēc trim dienām viņš satika tieši tādu pašu 

Mākonīti kā pats. Tas viņam izstāstīja, ka nevajag 

tik daudz dusmoties uz brāļiem Vējiem un 

Priedēm, un Ungura ezeru, jo dusmas un bēdas 

mākoņus padara smagus un melnus. Draugs 

Mākonītim atklāja arī to, ka Ezeram un Priedēm, 

un reizēm pat Vējiem ir bail no Mākoņiem, jo 

daudzi no tiem dusmās raida ugunīgas bultas-

zibeņus. Tāpēc izsmējēji tikai gribējuši, lai 

Mākonītis dodas prom. To uzzinājis, Mākonītis 

salīga ar visiem mieru, un apsolīja cits par citu 

nekad nesmieties. 

Laine Alsknīte 6.kl. 

 

Brīnišķīgs piedzīvojums 

 

Vasarā es bieži eju uz viesu māju „Laso”. Tur ir 

zirgu ferma, un mājo mans zirgs Flika. Es ar viņu 

trenējos un piedalos sacensībās. Reiz mēs 

uzvarējam un dabūjām balvu. Es gaidu atkal 

vasaru, lai varētu iet uz zirgu fermu. Esmu ļoti 

priecīga, ka varu savu iemīļoto zirgu būt kopā un 

piedalīties sacensībās. Viņš ir ļoti mīļš un man ir 

liels pārdzīvojums būt ar viņu kopā. 

Alise Strazdiņa 3.kl. 

 

Baisā pusnakts 

 

Kādā vasaras vakarā atgriezos no jaukas 

eksursijas pa Lietuvu. Autobuss mani izlaida pie 

veikala „Maxima” Cēsīs. Mājupceļa skatījos 

telefonā mistisko seriālu „Aizslēgtā skola”. Bija 

pusnakts. Pie naksnīgajām debesīm spīdēja spoži 

mēness-apaļš un oranžs kā mandarīns. Visapkārt 

valdīja noslēpumains klusums. Devos mājup. Uz 

ielas nebija nevienas dzīvas būtnes. Bailīgi skatījos 

apkārt. Pamanīju, ka man kreisajā pusē kaut kas 

seko. Apstājos, arī sekotājs apstājās. Nobijos ne pa 

jokam, tomēr saņēmu dūšu un gāju tālāk, bieži 

atskatoties. Tad mēnesis aizsedza tumšs mākonis. 

Par laim, mans sekotājs pēkšņi pazuda! Tikai tagad 

sapratu, ka tā bija mana garā ēna mēnesnīcā. 

Skaista, tomēr baisa bija šī pilnmēness pusnakts. 

Melisa Družiņina 7.kl. 

 

Latvija manī 

 

Es esmu dzimis Latvijā. Es domāju par Latviju 

tad, kad ēdu Latvijā ceptu maizi. Es domāju par 

Latviju tad, kad dzirdu vārdus Jānis un Līga. Es 

domāju par Latviju tad, kad notiek latviešu valodas 

stundas. Es domāju par Latviju 11. un 

18.novembrī.  Man šķiet, ka par Latviju visvairāk 

ir domājuši tie, kuri gāja cīnīties, lai iegūtu 

neatkarību. 

Es domāju, ka īsts latvietis ir tas, kurš ir dzimis 

Latvijā, strādā šeit un nepamet savu valsti, lai 

nopelnītu lielāku naudas summu. Es domāju par 

Latviju tad, kad man vectēvs stāsta, kā viņa gāja 

karā. Pēc viņa stāstītā es uz kādu mirkli iedomājos, 

kas būtu, ja es būtu piedzimis tajā laikā, kad 

piedzima viņš- mans vectēvs. Tad man būtu jāiet 

karā cīnīties par Latviju. Es domāju, vai es spētu 

atdot dzīvību par savu zemi.  Jā, cik labi, ka es 

nepiedzimu tajos laikos un ka es varu dzīvot brīvā 

valstī! Es domāju par Latviju, kad esmu Krišjāņa 

Barona ielā, arī tad, kad esmu pie Brīvības 

pieminekļa. Es domāju par Latviju, kad braucu uz 

Latgali. Par tās zilajiem ezeriem, par Aglonas svēto 

baziliku... 

Es domāju par Latviju Dziesmu un deju svētku 

laikā. Es domāju par Latviju, kad es esmu Kara 

muzejā. Bet visvairāk es domāju par Latviju Cēsīs, 

jo šeit ir dzimis karogs, tā ir mana dzimta pilsēta, 

un te ir mana skola. Es novēlu Latvijai, lai te 

nenotiktu kari un vienmēr būtu miers, lai neviens 

neciestu badu un lai neviens brauc prom no 

Latvijas. 

Elvis Bogdanovs 6.kl. 

 



FUTBOLA MAČS 

 

Kādā lauku mājā reiz dzīvoja mazs, draiskulīgs, asspalvains takšu šķirnes suns Riko. Viņam bija 

šokolādes krāsas spalva, mazas ķepas un maza astīte. Ausis gan tam bija spicas un vienmēr saslējās stāvus, 

kad izdzirdēja staigajam kaķi. Lauku mājā bija daudz kaķu.  Kādi seši. Daži bija pieklīduši no kaimiņu mājas. 

Tur saimnieki reti parādījās.  

Riko kā katru dienu vasarā sēdēja uz sniega gubas un gozejas saulītē. Saule bija viņa draudzene. Vismaz 

viņs ta domāja. Riko vēroja, ka vecmāmiņa nolasīja vaboles no kartupeļu lapām. To viņa darīja bieži. Pēkšņi 

viņš sadzirdēja sava saimnieka saucienus. Pielēca kājās un aši devās skaņas virzienā. Ieraudzījis saimnieka 

rokās lielo, sarkano futbola bumbu, suns saprata, kas notiks. Viņi spēlēs futbolu. 

Riko gādīgais saimnieks Artis pasauca savas māsas-Aritu un Hedvigu, kā arī savu draudzeni. 

Artis izspēlēja bumbu. Riko uzmanīgi vēroja, kur bumba aizripo. Saķeris to zobos, Riko centās to 

aiznest, bet Arita to atņēma viņam. Spēle turpinājās. Bumba devās no viena spēlētaja pie otra. Riko bija 

piekusis, ka viņam sareiba galva. Tad viņš nokrita un palika guļam. 

Visi apstajās apkārt Riko, un Artis pajautāja:” Nu, kas tad tev noticis?” Riko saprata jautajumu un 

smilkstot atbildēja:” Man ir tik karsti!” Artis paņema Riko rokās un ienesa istabā. Tā bija vēsa. Uzlika mazo 

sunīti uz spilvena, un Riko aizmiga. 

Spēle beidzās. Riko kārtejo reizi zaudēja, bet tik un tā sevi uzskatīja par čempionu. 

Arita Mieze 6.kl. 

 

 

Mazais princis 

 

Reiz mazais princis cīnijās 

Ar čūsku tuksnesī. 

Jo pavisam nejauši 

Iekrita tās midzenī. 

 

Reiz mazais princis cīnījās 

Ar lāci ledusskapī. 

Jo biezās vilnas pavēlnieks 

Bija grabinājies naktī. 

 

Reiz mazais princis cīnijās 

Ar lielu mākoni. 

Jo tas visiem draudēja 

Nozagt saulīti. 

 

Reiz mazais princis cīnījās 

Ar savām asarām. 

Jo nejauks bēdu plankums 

Tika atstāts spilvenā. 

 

Bet tomēr mazais pricis  

Ir cīņu karalis.  

Kas ar neatlaidību 

Daudzus pieveicis. 

Arita Mieze 6.kl. 

 

 

 

 

Mīļie vārdi 

 

Mīļus vārdus sakām visi 

Gan sunītim pagaldē, 

Gan kaķītim gultiņā. 

Gan circenītim aizskrāsnē. 

 

Bet vismīļākos vārdus es 

Saku savai ģimenei. 

Jānis Logins 4.kl. 

 

Dārgakmeņu stāsts 

 

Dimanta zivs 

Peldēja pa jūru. 

Smaragda ogles 

Uguni kūra. 

 

Sudraba zobens 

Cīņā devās. 

Ar zelta segām 

Bruņinieks sedzās. 

 

Briljanta spogulis 

Skaistumu piešķīra. 

Bet bronzas elpa 

Tam spožumu atņēma. 

Arita Mieze 6.kl. 

 

 

 



Es dzirdu savu vārdu 

 

Es dzirdu savu vārdu 

Tad, kad ledus kūst 

Un pa plašo straumi 

Tālu projām plūst. 

 

Es dzirdu savu vārdu 

Arī tad, kad lietus līst. 

Un ar zemi saskaroties 

Katrs piliens šķīst. 

Es dzirdu savu vārdu 

Pat tālajā kosmosā. 

Kurš visu sev vēlēto laiku 

Spēlējas klusumā. 

 

Es dzirdu savu vārdu 

Kad pavasaris pamostas 

Un par krokosiem un narcisēm 

Skaļi tīksminājas. 

Arita Mieze 6.kl. 

 

 

Manai mammai silti vārdi, 

Mani mammai labi vārdi, 

Tik mīļi tie un jauki 

Ka skaidri rudzu lauki. 

 

Manai mammai silti vaigi, 

Manai mammai mīļi vaigi. 

Tik mīksti tie un jauki 

Kā mūsu minkas kažočiņš. 

 

Manai mammai gaiši mati, 

Manai mammai gudra galva. 

Tik skaista tā un gudra 

Kā modele vai skolotāja. 

 

Tā ir mana mīļā mamma. 

Jānis Logins 4.kl. 

 

 

Dialogs 

 

Zaķītis skrien pa mežu 

Satiek lapsu un jautā: 

„Sveiki, kūmiņ! Kā tev klājas?” 

-„Jauki, jo jauki man iet!” atbild lapsa. 

 

Pēc brīža skrien vilks. 

Zaķītis viņu uzrunā: 

„Pelēci, kā tu dzīvo?” 

-„Labi, jo labi!” atteica vilks. 

 

Zaķītis nolemj, mežs ir liels, 

Visiem vietas pietiek. 

Mēs varētu dzīvot draudzīgi un sarīkot 

spēles.  

Kerola Marta Hmeļinska 3.kl. 

 

 

Avīzes redkolēģija: 

Vanesa Jaunbrāle, Samanta Kondratjeva, Evija Radzāne, Samanta Kalīte, Viktorija Oriehova, Daniela 

Priedniece, Jasmīna Hmeļinska, Samanta Kalīte 

Skolotājas: Veronika Ovčiņņikova, Lauma Lāce 

Paldies par sadarbību skolotājām Sandrai Sietiņai un Mirdzai Lībietei! 

 


