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Vasaras burvība              

 

Beidzot klāt vasara, ilgi gaidītā, smaržīgā, reibinošā vasariņa, 

kas skrien basām kājām pretim saulei, gaismai, siltumam, jūrai un sauc 

mūs! 

Mēs ļaujamies valdzinājumam un dodamies tai līdzi, atstājot 

savu mīļo skolu klusu un mierīgu, lai  atkal septembrī skolas gaiteņus 

piepildītu mūsu skanīgās balsis, smaidīgās sejas un skaļie smiekli. 

M.Rubene (7.kl.) 

 

 

 

 

 

 

4.aprīlī 5.-9.kl.skolēniem notika tikšanās ar mākslinieci, Cēsu 

mākslas skolas skolotāju Vitu Vīksnu, kura vadīja nodarbību par 

tēmu „Keramika un pērļu rotas”. 

 

4. aprīlī 1.-9.kl. skolēniem notika čempionāts eksotiskā sporta 

disciplīnā „Akmens, šķēres, papīrītis”. 

 

11. aprīlī pašpārvaldes akcija 5.-9.kl. skolēniem „Dzīvo tīrā vidē”. 

 

11. aprīlī mūsu skolā viesojās sociālie pedagogi no Norvēģijas. 

 

18. aprīlī 1.-9.kl. skolēniem talantu konkurss „Ko Tu proti”. 

 

18.aprīlī Vaidavā Vidzemes konkursā „Kur saulīte rotājās” 

2.kl.skolniece Sanija Vilkaste ar gleznojumu „Ziemas saule” ieguva 

2.vietu savā vecuma grupā. Viņas darbs tika izvirzīts dalībai konkursa-

izstādes trešajā kārtā šoruden Rīgā. 

 

 

No mūsu skolas šajā konkursā piedalījās vēl trīs skolēni- 

Mārtiņš Miķelsons, Elvis Bogdanovs (2.kl.) un Anete 

Grundule (4.kl.). 

 

19. aprīlī Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas 

centra un Cēsu 2.pamatskolas sākumskolas skolēnu 

„Draudzības sporta spēles”. Pasākums notika Cēsu 

2.pamatskolā. 

 

16. un 18.aprīlī un no 24.līdz 26.aprīlim 5.-9.kl. skolēniem 

Projektu nedēļa. 

 

24.aprīlī skolā viesojās rakstnieks Valdis Rūmnieks, 

dzejnieks Uldis Auseklis un ilustratore Signe Ērmane. 

 

23.aprīlī Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas 

centrā ciemojās Upesleju internātpamatskolas –

rehabilitācijas centra kolektīvs, lai piedalītos pieredzes 

apmaiņas pasākumos.  

 

24.aprīlī 5.-9.kl.skolēniem notika izglītojoša lekcija par 

tēmu „Īsta mīlestība gaida”.  

 

25.aprīlī 1.-8.kl.skolēni tika aicināti uz sirsnīgu tikšanos ar 

zvērkopi Velgu Vītolu.  

 

8.maijā 1.-9.kl. skolēniem notika tikšanās ar rakstnieci 

Māru Cielēnu un rakstnieku Māri Runguli. 

 

9. maijā 5. - 9. klases skolēni devās ekskursijā uz 

Rīgu (brauciens ar kuģīti pa Daugavu, izstādes 

apmeklējums Sv. Pētera baznīcā un mūzikla „Pārdotie 

smiekli” noskatīšanās). 
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AKTUALITĀTES 
 



 

No 7.līdz 29.maijam skolā tika realizēts projekts „Nepareizas 

ķermeņa stājas radītās problēmas. Kā ar to cīnīties?” ,sadarbībā ar 

GSK kompāniju. 

 

11.maijā notika Mātes diena. 

 

13. maijā 1. - 4. klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu un Babītes 

novadu (brauciens ar kuģīti pa Daugavu un ceptuves „Lāči” 

apmeklējums).  

 

15. maijā pirmsskolas grupiņas un 1.,2.klases apmeklēja Bērnu 

zinātnes centru „Zinoo”. Radošie centra darbinieki mudināja bērnus 

aizdomāties par kosmiskām lietām un dažādiem dabas brīnumiem.  

 

16.maijā skanēja Pēdējais zvans 9.kl. skolēniem. 

 

21.maijā pirmsskolas grupiņas devās ekskursijā uz Līgatnes dabas 

takām. Bija prieks, redzot bērnu acīs sajūsmu un lielo zinātkāri. 

Pārsteidza bērnu lielā izturība, kājām izstaigājot dabas takas. 

 

22.maijā pirmsskolas grupas devās atpūtā uz viesu namu „Laso’’. 

Bērni varēja apskatīt mājputnus un mājdzīvniekus, jāt ar zirgu un 

ēzelīti, kā arī izlēkāties uz batuta un izbraukāties ar kartingiem. 

 

24.maijā skolas lielajā zālē notika mūsu pirmsskolas grupiņas  

„Sprīdīši” izlaidums. 

 

29.maijā notika projekta „Nepareizas ķermeņa stājas radītās 

problēmas. Kā ar to cīnīties?” noslēguma pasākums. 

 

 

 

 

Ar panākumiem Cēsu novada sākumskolas skolēnu pētniecisko 

darbu konferencē 

„Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 

ATZINĪBA 

„Skatītāju simpātija” 

Viktorijai Ošai 

Dāvim Gļaudam 

Keitai Geriņai 

Paldies skolotājai Modrītei Skrastiņai! 

 

 

 

 

Ar panākumiem Cēsu novada informātikas olimpiādē 

ATZINĪBA 

Vanesai Jaunbrālei 

Diānai Arpei 

Paldies skolotājai Jūlijai Sildarei! 

 

Ar panākumiem Vidzemes novada mājturības olimpiādē 

3.vieta 

Ievai Salzemniecei 

Dāvidam Lancmanim 

Paldies skolotājiem Baibai Veselovai un Kasparam 

Elbretam! 

 

Ar panākumiem starpnovadu 

dabaszinību un matemātikas konkursā 

1.vieta 

Viktorijai Kokarēvičai 

Ievai Salzemniecei 

Rihardam Sokolovskim 

Kristapam Štilam 

Paldies skolotājām Dzintrai Raibacei un Ievai Polei! 

 

Ar panākumiem Cēsu novada mājturības olimpiādē 

ATZINĪBA 

Andim Kļaviņam 

Paldies skolotājam Kasparam Elbretam! 

 

Ar panākumiem Cēsu novada sākumskolas 

skolēnu pētniecisko darbu konferencē „Mazs cinītis gāž 

lielu vezumu” 

ATZINĪBA 

Ērikai Jakovļevai 

Dagnim Palsim 

Paldies skolotājai Aigai Grantai! 

 

Ar panākumiem Cēsu novada matemātikas konkursā 

„Matemātikas virpulis” 

ATZINĪBA 

Komandai 

3.vieta 

Monikai Kokarevičai, Kristai Zanei Sirlakai 

Daniilam Gorlanovam, Vitālijam Vinogradovam 

Endijam Muratovam 

Paldies skolotājai Dzintrai Raibacei! 

    

APSVEICAM! 
 



 

 

 

 

Arī šogad mūsu skolā notika Projektu nedēļa, kurā 5.-

9.klasēm bija piedāvāta tēma „Pretī pavasarim’’. Projektu nedēļas 

ietvaros, skolēni kopā ar skolotājiem plānoja pārgājiena maršrutu un 

īstenoja to.  

Saulainā, bet ļoti vējainā 24.aprīļa rītā 5.-9.klašu skolēni un 

skolotāji devās uz savu izvēlēto maršrutu un apskates objektu: 

 5.a kl.- viesu namu „Laso’’ 

 5.b,c kl.- Kazu gravu 

 6.a,b,c - viesu namu „Rakši’’ 

 7.a kl.- Ērgļu klintīm 

 7.b kl.- Zvārtes iezi 

 8.kl.- Kazu gravu 

 9.kl.- Niniera ezeru. 

Visa projektu nedēļa aizritēja aktīvā darbībā. Vissatraucošākā, 

protams, bija prezentācijas diena. Katras klases sagatavotā prezentācija 

bija īpaša. Viena bija smieklīga, otra-nopietna, cita-radoša. No 

prezentācijām varējām uzzināt, cik daudz skaistu tūrisma objekti ir 

Cēsu apkārtnē. 

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par radošo un jauko 

Projektu nedēļu! 

S.Bierne (5.kl.) 

 

9.KLASES PĒDĒJAIS ZVANS 

 

Ir atkal maijs. Klāt pieneņu un ceriņu, putnu dziesmu un ziedošu 

ābeļziedu laiks. Klāt visnopietnākais un visatbildīgākais laiks. 

16.maijā astoņpadsmit mūsu devītās klases skolēniem skanēja 

zvans uz pēdējo mācību stundu. 

Skolēniem tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi. Ar 

dziesmu un sirsnīgiem vēlējumiem devītos sveica pirmās klases 

skolēni, dodot līdzi ceļamaizi . Astotās klases skolēni bija sagatavojuši 

dažādus atjautības jautājumus par skolu.  

Arī paši devītās klases skolēni teica paldies skolotājiem un skolai 

par kopā pavadītajiem gadiem un iegūtajām zināšanām. 

Visiem devītās klases skolēniem novēlam: 

"Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē, - Tu esi gatavs iet 

pāri slieksnim; vismaz sirds jau ir ceļā un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, 

nekā plauksta uz durvju roktura vai kāja solim. Jo sirds zina mērķi. 

Tātad: durvis ir atvērtas, un Tu esi ceļā."  

Latviešu valodas skolotāja L.Lāce 

  

 

MŪSU PIRMSSKOLAS GRUPIŅAS 

„SPRĪDĪŠI’’ 

IZLAIDUMS 

 

24.maijā notika „Sprīdīšu’’ grupiņas izlaidums. 

Absolventi bija četri puiši-Lauris, Roberts, Dāvis Renārs un 

Toms. Nākamajā mācību gadā šie brašie zēni uzsāks 

mācības mūsu skolas pirmajā klasē. 

Vai vēlaties zināt, kādi tie ir? 

Lauris ir apķērīgs, reizēm labs draugs un palīgs. 

Dažreiz nepaklausīgs. 

Roberts ir mīļš, labs, jauks, stiprs un draudzīgs. 

Dažreiz dara palaidnības. Vienmēr gatavs dežūrēt.  

Dāvis Renārs ir draudzīgs, mīļš. Viņam patīk 

krāsot. Grib vienmēr būt pirmais. Prot organizēt citus 

dažādām izdarībām. 

Toms ir labs, stiprs, paklausīgs un prātīgs. Prot 

mājas būvēt no klučiem. Labākais brālis pasaulē. Kluss. 

Klusie ūdeņi-tie dziļākie. 

Novēlam mūsu topošajiem pirmklasniekiem 

neizsīkstošu zinātkāri!  

Informāciju sagatavoja pirmsskolas skolotāja I. Briede 

 

 

 

 

 

Maijs ir viens no gada skaistākajiem mēnešiem. 

Pavasara smaržu un burvību mēnesis. Kā brīnumputns no 

pasakas atlaidās, izpleta spārnus, apbūra visus ar ziedu 

smaržu un krāšņumu un aizlaidās, notraukdams ziedlapiņas 

sev līdz... 

Maijā svinam arī Mātes dienu. 11.maijā mūsu 

skolā tika svinēta Mātes diena. Arī šogad apsveicām savas 

mīļās māmiņas un veltījām viņām ar skolotāju palīdzību 

sagatavotu skaistu, skanīgu un sirsnīgu koncertu. Māmiņu 

sirdis priecēja skolēnu spilgtākie priekšnesumi no Talantu 

dienas. Vecākiem bija iespēja tikties ar mācību priekšmetu 

un internāta skolotājiem. Lietišķo pulciņu skolēni un 

skolotāji bija sagatavojuši brīnišķīgu izstādi. 

Novēlam visām māmiņām ne vien šo īpašo dienu 

saules un mīlestības pielietu, bet arī katru nākamo dienu 

laimes un sirdsmiera pilnu! 

V.Jaunbrāle (5.kl.) 

MĀTES DIENA 
 
 

 

PROJEKTU NEDĒĻA 
 

 

 



 

 

 

Māmiņa kā puķīte 

 

Māmiņa kā pumpuriņš 

Manā dobē plaukst un zied. 

Ziedi, māmiņ, plauksti, māmiņ, 

Līdz māmiņdienai! 

 

Es jau plaukstu, 

Es jau ziedu, 

Drīz būs visi ziediņi: 

Nebēdājies, meitenīte, 

Mijā būšu uzplaukusi. 

Arita Mieze (2.kl) 

 

Māmiņa 

 

Māmiņa man kā saulīte, 

Ar košām actiņām, 

Zeltītu kleitiņu. 

 

Māmiņa man kā zvaigznīte, 

Viņas actiņas pa gabalu var pamanīt, 

Viņas mīļās rokas mani apskauj. 

 

Māmiņa man tik čakla, 

Mazgā man drēbītes, 

Tīra manas kurpītes. 

 

Viņa man kā saulīte 

Un kā spoža zvaigznīte. 

Allaž atcerēšos vienu- 

Jāmīl viņa katru dienu. 

Laila Oša (3.kl.)  

Māmiņai 

Katru dienu un nakti māmiņa mani samīļo un noglauda galvu. 

Viņa saka:- Es tevi mīlu-Bet es saku:-Es tevi vairāk par visu pasaulē 

mīlu. 

Kad esmu skolā, man liekas, ka saulīte ir mana māmiņa. Liels 

stariņš saules ir vecmāmiņa, otrs stariņš ir tēvs. 

Bet māmiņa ir vismīļākā. 

Viktorija Oša (3.kl.) 

 

Māmiņa! 

 

Māmiņa tā labākā, 

Mīļi mani audzināja. 

Nu es liela , nu es varu 

Savu māmiņu ziediem vīt. 

 

Māmiņa tā gudrākā, 

Gudru deva padomiņu, 

Es tik mīļa, es tik jauka 

Māmiņai buču devu. 

 

Māmiņa tā skaistākā, 

Ziedu kleita mugurā 

Es ar’ laba, es ar’ čakla 

Māmiņai prieku daru. 

Lelde Līce (4.kl.) 

 

Vecmāmiņa 

Vecmāmiņa ir mana tuvākā zvaigzne. Kad man ir 

skumīgi vecmāmiņa mani samīļo cieši jo cieši. Es viņu ļoti, 

ļoti mīlu, un viņa mani arī. Es ar vecmāmiņu eju 

pastaigāties un peldēties. Kad es ar vecmāmiņu pastaigājos, 

tad mēs dziedam un runājamies. 

Kad es braucu uz skolu, mēs abas esam 

noraudājušās. 

Vecmāmiņa ir ļoti mīļa un jauka. 

Viktorija Oša (3.kl.) 

 

Ir noziedējušas ābeles. Šobrīd kā negudri zied ceriņi, un 

gaisā smaržo maijpuķītes. Laiks iebridis vasarā. Tūlīt mēs 

pīsim rudzupuķu un margrietiņu vainagus un pavadīsim 

Līgo nakti. 

Un tad jau tuvosimies gladiolu un asteru 

krāšņumam, kad atkal tiksimies skolā. 

 

Lai jums skaista un saulaina 

vasara! 

 Avīzes redkolēģija: M.Kokareviča, V.Jaunbrāle, 
M.Rolava, V.Kokareviča, D.Kalīte, M.Rubene 

Skolotāja: L.Lāce 
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