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Dedz simtiem gaismiņu:  

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

(Ralfs  Leinasars, 7.a) 

Gliemežvāks 

 11. maija rīts pienā-

ca silts, bet tumšs, vējains  

un lietains. Tomēr 1.-4. 

klašu skolēni uz skolu de-

vās svētku drēbēs un smai-

dīgi, dažiem rokās bija pu-

ķu pušķīši, daudzām meite-

nēm sapītas tik stingras 

bizītes, ka smaids vienkārši 

nevarēja no sejas pazust 

visas dienas garumā.. Visi 

gatavojās  koncertam, kas 

bija veltīts kā neliela atskai-

te par padarīto šajā mācību 

gadā un kas veltīts arī sko-

lēnu vecākiem, īpaši mā-

miņām, kuras godina Mātes 

dienā- 13. maijā. Un laikam 

mammadaba apžēlojās par 

visiem, jo drūmais laiks 

lēnām izgaisa un aiz loga 

jau varēja manīt pa kādam saules 

staram. 

 Ap pusdienas laiku skolas 

zāle bija pilna ar lieliem un maziem 

skatītājiem. Skatuve bija ļoti skaisti 

izrotāta pavasara ziediem, smaržoja 

meijas, bet grozos bija krāsaini 

puķu pušķi. 

 Koncertu atklāja tās vadītāji: 

Roberta Spuriņa, Guna Pogule, 

Reinis Maurītis (8.a klase), Kristīne 

Ozola un Lote Veckalne no 7.a 

klases. Vadītāju starpā dzirkstīja 

labdabīgs humors, kad viņi stāstīja 

par sākumsskolas skolēnu paveikto 

šajā mācību gadā, pasmējās par 

sevi, par savām zināšanām, parei-

zāk būtu laikam teikt- nezināšanu 

par to, ko dara sākumskolas skolē-

ni. Sarunas mijās ar skolēnu priekš-

nesumiem. 

 Pirmā uzstājās Diāna Zmiče-

revska no 2.a klases ar dzejolīti, pēc 

tam sekoja mazie pirmklasnieki, 

kuri skolotājas Ināras Ādmīdiņas 

vadībā dziedāja dziesmu „Labāk, 

ļaudis, padziedam!” Mazo balstiņas 

skanēja tīri, bet sejās bija redzams 

neviltots prieks, atbildība par šo 

uzstāšanos tik lielas auditorijas 

priekšā. Ar solo dziedājumiem 

pirmklasnieku izpildījumā skanēja 

arī visiem tik pazīstamā un mīļā 

dziesma „Mikausis”. 

 Dziesmas mijās ar skolotājas 

Anitas Gīzes vadīto 1. klašu, 2.-3. 

klašu, 3.-4. klašu deju kolektīvu 

spriganajām dejām. Bija prieks vē-

rot gan nostieptās kāju pēdiņas, gan 

graciozās roku kustības, taisnās mu-

guras, gan no sejām nenodziestošo 

smaidu, izdejojot katru dejas soli ar 

prieku. 

 Visus priecēja skolotājas 

Ingas Strantes vadītais ansamblītis, 

kura viena no dziesmām bija ar no-

saukumu „Bērni”. Kad mazie dzie-

dātāji dziedāja šo dziesmu, no pie-

augušo sejām nepazuda smaids. 

Dziesmā tika izdziedātas it kā visas 

bērnu nerātnības, tā bija tik patiesa 

par bērnu ikdienu, no tās sprēgāja 

humora dzirkstelītes. 

 Ļoti nopietni Jāņa Petera 

dzejoli „Es uzzīmēju...” norunāja 

2.b klases skolēni Saule Ķūrena un 

Niks Jakovickis. 

 Ar skanīgu puiša balsi solo 

dziedāja 3.b klases skolnieks Jēkabs 

Tomsons. Bet zālē valdīja liels klu-

sums, kad atskanēja kokles skaņas 

1.b klases skolnieces Endijas Ramo-

nas Roskas izpildījumā. Priekšnesu-

mā kopā ar viņu bija mazās koklētā-

jas skolotāja Zenta Mennika. 

 Vislielākais pārsteigums vis-

iem zālē sēdošajiem bija, kad uz 

1.-4. klašu pavasara koncerts   

Skolotāja Lolita Valaņina  

Turpinājums 2.lpp. 

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

Mazo dejotāju spriganās dejas 
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Redakcijas sleja 

Skolotāja Lolita 

 Visapkārt baltas sniegu 

kupenas, apsniguši koki, lauki. 

Reizēm mūsu degunus un 

vaigus kāds brīdina par to, ka 

ārā ir ziema. Tas ir sals. Daži 

par to priecājas, dažiem negri-

bas iet ārā no savām siltajām 

istabām. Tie, kuriem tas viss 

patīk, dodas slēpot, slidot, 

braukt ar ragaviņām no kalna.  

 Ir aizvadītas ilgi gaidītās 

Ziemassvētku brīvdienas. Vai 

vienmēr nav tā, ka tas, ko gai-

dām visvairāk, kas patīk visvai-

rāk, paskrien ļoti ātri? Atkal ir 

jāsēžas skolas solā, jāmācās, 

jāveic labi darbi, jāpadara sava 

ikdiena interesanta. Dažs to 

dara ar prieku, kādam tas viss 

liekas tik grūti, ka ikdiena no-

māc, nogurdina. 

 Šajā avīzītē varēsiet 

izlasīt par tiem skolēniem ,kuri 

savu ikdienu prot padarīt inte-

resantu, kuri nečīkst, bet dara la-

bus darbus, tā iepriecinot gan 

sevi, gan apkārtējos. Nesen izlasī-

ju atziņu: „Cilvēks ir kā mozaīkas 

gabaliņš, kas kopš dzimšanas 

meklē savai krāsai un formai at-

bilstošāko vietu uz pasaules. Mie-

rīgos pasteļtoņus veido cilvēki, 

kas atraduši sevi, jaunas krāsas 

un formas rada visi, kas nekad 

neapstājas un turpina meklēt, bet 

tie, kas netic, nemeklē un nerada, 

paliek pelēkajā pasaules daļā.” 

 Gribu pateikt paldies vis-

iem, kuri palīdzēja šīs avīzītes 

„Gliemežvāks” tapšanā. Novēlu arī 

jums katram ikdienā atrast cilvēkus, 

no kuriem esat bijuši atkarīgi kaut 

vienu skaistu mirkli! Nebaidieties 

pateikt viņiem paldies! Atveriet savas 

sirsniņas sajūtai, kad jums kāds saka 

paldies! 

 Novēlu 2013. gadā, lai mēs 

visi viens otram ikdienā biežāk 

varētu pateikt šo mazo, bet sirdi 

sildošo vārdiņu paldies! 

Mūsu jautrā Ziemassvētku pēcpusdiena  

Toms Laubmanis 

 Viss sākās dienā, kad 

skolotāja mums pavēstīja, ka 

jāuzved ludziņa. Mēs izvēlējā-

mies Hansa Kristiana Anderse-

na pasaku „Sniega karalie-

ne”.Gāja mums visādi. Brīžiem 

likās, ka viss kārtībā, reizēm 

bija grūti...Bet, gandrīz katru 

dienu mēģinot, mums viss šis 

process iepatikās. Mēs visi kļu-

vām atraisītāki, drošāki. Pienā-

ca diena, kad bija jāparāda, ko tad 

esam iemācījušies.Gaisā valdīja 

satraukums. Bijām uzaicinājuši 

vecākus, tāpēc saviļņojums vēl 

lielāks, emocijas dažā-

das.Ģenerālmēģinājumā likās, ka 

viss ir vislabākajā kārtībā. Visi 

vecāki bija sapulcējušies mūsu 

klasē, bet galvenās lomas tēlotājas 

Lindas tētis netika, tāpēc meitene 

ļoti saskuma. Izrāde sākās. Mums 

likās, ka visiem patika. 

 Vēl mūsu klases skolēni bija 

sagatavojuši priekšnesumus grupās. 

Toms, Rihards un Kristers attēloja 

dziesmu no grupas LMFAO. Pēc 

tam skanēja mūzika, dejojām, katrs 

saņēma savu pašapdāvināšanās dā-

vanu un Ziemassvētku saldumu pa-

ciņu. Spēlējām arī pašu sagatavotās 

spēles un rotaļas. Tās mums vienmēr 

klasē  sagādā prieku un jautrību. 

Svētkus sagaidījām un pavadījām 

priecīgi, labā noskaņojumā. 

Turpinām vākt, jo konkurss 

beigsies aprīlī! 
Nododot makulatūru, mēs rīko-

jamies videi draudzīgi, kā arī 

saudzējam dabas resursus. 

Drīkst vākt:biroja, kopējamo, 

piezīmju, zīmēšanas papīru, 

grāmatas (arī ar auduma vāci-

ņiem), avīzes, glancētos žurnālus, 

bukletus, katalogus, burtnīcas, 

klades,kartona izstrādājumus 

(kartonam jābūt salocītam). 

Pārskatiet savus mājas krājumus, 

apciemojiet radus un kaimiņus- 

daudzi cilvēki būs priecīgi atbrī-

voties no uzkrātajiem papīriem, 

un mēs kopā būsim paveikuši labu 

darbu! Un varbūt dabūsim arī 

balvas! 

Veiksmīgu turpmāko vākšanas 

darbu! 



2013. gada janvāris Nr.2 3 

1. a klase stāsta: 
Edīte Liedeskalniņa 

Daudz rociņu, daudz kājiņu, 

 Lielus darbus padarīja./ l.tdz./ 
 

    Labo nedēļā nolēmām palīdzēt skolas sēt-

niecei  tikt galā ar koku lapām. Lapu skolas 

apkārtnē bija ļoti daudz. Gribējām, lai arī sko-

las apkārtne ir skaista un tīra. Darbu darījām ar 

prieku. 

Labie darbi 

  Mārtiņdienā notiek viss- pie 

mums atnāca Zentiņa un mācīja rota-

ļas. / Inniga/  

   

 Mums patika minēt mīklas, kā 

arī tirgoties /Rūta,Elīna, Emīlija, Mei-

sija, Arvīds/  

Par Mārtiņdienu 

20. decembris- lielais notikums. Zie-

massvētku pasākums senajās tradīcijās. 

Viss sākās ar pirmo zvanu uz stundu. 

Vilkām bluķi apkārt skolai, lai viss slik-

tais un negatīvais savelkas bluķī, un pēc 

tam to sadedzinājām 

lielājā ugunskurā. 

Liesmiņu no uguns-

kura paņēmām svecī-

tē, no kuras aizde-

dzām daudz mazu, 

sīku liesmiņu skolas 

aktu zālē - speciāli 

iekārtotā traukā.Katra 

klase bija sagatavoju-

si priekšnesumu un ar 

to dalījās ar pārējiem. 

Pēc tam kopā ar vecā-

kiem svinējām svēt-

kus klasē. 

Par Ziemassvētkiem 

Pēdējais gada mūsu- 1.a klases  kopē-

jais pasākums bija, kad bijām kafejnī-

cā / Inniga, Tomass, Annija M., Nelli-

ja/  
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Vineta Dance  

Man ļoti patika gatavot Adventes vainagu / Inniga, Elīna, 

Ance, Meisija/.  

Man patika gatavot vecākiem gatavot dāvanas /Estere, To-

mass /.  

Mums visiem patika gatavot zvaniņus skolas eglei un to iz-

pušķot / Inniga, Arvīds un visi, kas piedalījās/.  

Pirmo reizi esam skolas mācību virtuvē un cepām piparkū-

kas, un tās bija ļoti gardas / Megija, Tomass, Mikus, 

Annija M., Annija B., Elīna, Asnāte,Emīlija,, Ance, 

Kristīne, Estere/ . 

Par Adventes laiku 

Ziemassvētku karuselis 1.b klasē 

 Ar satraukumu un 

garu, garu darbu sarakstu 

gaidījām mūsu pirmos kopī-

gos Ziemassvētkus. Dūša 

mums liela! Vai paveiksim 

ieplānotos darbiņus? Ar 

šādu jautājumu iesoļojām 

decembra mēnesī, bet izso-

ļojām ar lepnu saucienu-

mums izdevās! 

 Pagatavojām apsvei-

kumus-sniegpārsliņu rūķus-

saviem mīļajiem, kā arī zie-

mas puķi no čiekuriem. 

Iestudējām ludziņu „Pie 

Ziemassvētku vecīša”, ko 

rādījām klases pasākumā kopā ar ve-

cākiem. Izrādi krāšņāku palīdzēja 

veidot pie skolotājas Valentīnas apgū-

tā rūķu deja un dziesmiņas, ko iemā-

cīja mūzikas skolotāja Ināra. Mīļš 

paldies! 

 Guvām neaizmirstamus iespai-

dus un emocijas Bluķa vilkšanas un 

dedzināšanas pasākumā kopā ar Zen-

tiņu. 

 Nenobijāmies uzstāties 

lielajā zālē pie skolas eglītes. Le-

pojāmies ar klasesbiedreni Līvu, 

kurai tā bija pirmā uzstāšanās 

mūzikas pulciņa sastāvā. 

 Saņēmām atzinības rakstu 

no medniekiem par ozolzīļu sa-

vākšanu, tā palīdzot meža zvē-

riem. 

 Un, protams, neaizmir-

stams notikums-pirmās liecības 

un diplomu saņemšana par labu 

un teicamu mācību darbu un pa-

nākumiem sportā! 

 Lai Ziemassvētku piparkū-

ku smarža, saldo konfekšu garša 

un laba vēlējumu pilnie maisi 

palīdz visiem uzsākt jauno darba 

cēlienu un izturēt līdz pavasarim! 

Visvairāk par visu es vēlos Jaunajā gadā: 

- lai atkal ir ledus un sniegs / Ance, Meisija /; 

- lai man būtu kaķītis /Estere, Annija B. /; 

- planšetdatoru /Arvīds/; 

- vēlos kucēnu /Meisija , Elīna, Nellija, Megija /; 

- gribu ceļot ar "Tallink" kuģi / Emīlija/; 

- gribu daudz dāvanu / Mikus, Daniels/; 

- atskaņotāju/ Rūta/; 

- vēlos sintezatoru / Inniga/ 

 

Izlasīju skaistu grāmatu - I. Inrāne "Tipsis,Topsis un 

Tedis ".Skaista un interesanta grāmata par diviem suņiem 

un zēnu Tedi. Izlasiet! /Tomass/; 

Jaunā gada vēlēšanās 
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 Klāt decembris. Mēnesis, 

kuru mūsu klasē ļoti gaida. Kā-

pēc? Jo šis gada mēnesis ir visvai-

rāk piepildīts ar dažādiem notiku-

miem, pasākumiem, svētkiem. 

Klases audzinātājas vadībā ķērā-

mies klāt dažādu rotājumu gata-

vošanai. Pirmais tapa Adventes 

vainags. Katrs skolēns uz krāsainā 

papīra apvilka savu plaukstiņu, 

izgrieza un rezultāts bija patiešām 

mīļš – mūsu plaukstiņu vainags. 

Ar mūsu rociņu palīdzību tapa arī 

sienas dekors – eglīte. Arī saviem 

vismīļākajiem - vecākiem šajos 

baltajos svētkos- Ziemassvētkos 

dāvinājām mazu galda dekoru – 

eglīti. Klasē jokojām, ka mēs šo-

gad „egļojamies”, jo arī gaitenī 

palodzes dekorējām ar mazām  

bārkšu eglītēm.  

           Tā mācībām mijoties ar 

brīvdienām, decembra mēnesis 

tuvojās noslēgumam. Decembra 

nogalē vecākus iepriecinājām ar 

teātra uzvedumu, dziesmām un 

dejām, saņēmām savas pirmās 

otrklasnieku liecības, kurās pirmo 

reizi bija atzīmes. Tādēļ godam 

Kā ikvienai sākumskolas 

klasei, arī mums, 2. b klasei, de-

cembris bija radošu darbu un jau-

ku pārsteigumu pilns - rotājām 

klasi, veidojām katrs savu sapņu 

rūķi, gatavojām dāvanas vecā-

kiem, priekšnesumu skolas eglei 

un klases vakaram, piedalījāmies 

skolas egles rotāšanā un iedegša-

nā, kā arī apmeklējām svētrītu 

baznīcā.Tomēr visspilgtākās atmi-

ņas saistās ar 17. decembri, kad 

kopā ar visu klasi no rīta iede-

dzām skolas egli un pēc tam devā-

mies kopā ar 2.a klasi pelnītā at-

pūtā uz Rīgu, lai Rīgas Skolēnu 

pilī noskatītos izrādi „Kas ir Zie-

massvētki?”, apciemotu salavecīti 

un tvertu svētku sajūtu, kuru aiz-

vedām arī uz mājām. Šajā dienā 

visu mēs darījām kopā – priecājā-

Ziemassvētki 2.b klasē 

Indara Ceika 

mies par burvīgo izrādi, izpalīdzējām 

draugam, kuram bija aizmirsies iemācī-

ties dzejolīti, kopā piedalījāmies dažādās 

„Lido” piedāvātajās atrakcijāsun kopā 

pārrunājām dienas notikumus un Jaunā 

Ziemassvētku laiks 2.a klasē 

2.a klases skolēni un Iveta Kupča 

bijām nopelnījuši ziemas ekskursiju.  

 Šogad devāmies uz Rīgas Skolē-

nu pili, kurā skatījāmies teātra izrādi par 

Muminu ģimeni, kā viņi uzzināja, kas 

tie tādi Ziemassvētki. Spēlējām spēles, 

gājām jaukās, atraktīvās rotaļās, satikām 

Rīgas Ziemassvētku vecīti. Pēc izrādes 

devāmies uz atpūtas kompleksu „Lido”, 

jo mēs ļoti vēlējāmies slidot. Kaut 

arī puteņoja un laiks bija diezgan 

vēss, mums bija silti, jo mums 

patīk decembris.  

            Visiem skolēniem un sko-

lotājiem novēlam, lai viss izdodas 

kā iecerēts! Laimīgu, priecīgu, 

veselīgu jauno 2013.gadu! 

gada apņemšanos pie tējas tases. 

2013. gadā mēs apņemamies la-

bāk mācīties, būt iecietīgākiem 

pret apkārtējiem, cienīt ne tikai 

sevi, bet arī līdzcilvēkus.  
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3. a klases skolēnu domas par 2012. gadu 

Pozitīvais 

Mīļi klases biedri 

Jaukas ekskursijas 

Nestrīdējos ar vecākiem 

Regulāri kārtoju istabu 

Labi panākumi mācībās un 

sportā 

Noķēru daudz zivju 

Palīdzēju vecākiem 

Labi draugi 

Rūpējos par mājdzīvniekiem 

Ziemassvētkos ieguvu jaukas 

dāvanas 

Jauns ritenis 

Ekskursijas kopā ar ģimeni 

Nopelnīju kabatas naudu 

Mamma bieži uzslavē 

Ieguvu Atzinību 

Ieguvu jaunu telefonu 

Māsa man piedeva 

Dabūju jaunu somu 

Biju uz kino 

Tirgojot puķes,nopelnīju naudu 

Paaugos garāks 

Ieguvu jaunu riteni 

Kļuvu paklausīgāks 

Uzdāvināja vakara pasaciņu grā-

matu 

Bija labs projekta darbs 

Negatīvais 

Nomira zivtiņa 

Bija skumji bez vecmammas,kura 

ir slima 

Slimoju 

Nedabūju Atzinību 

Strīdējos ar māsu 

Grūti no rītiem piecelties 

Apkopoja Lolita Valaņina 

Bieža istabas kārtošana 

Matu nogriešana 

Nomira kāmis 

Neveicās mācībās 

Nomira papagailis 

Nomira jūrascūciņa 

Sastrīdējos ar mammu 

Stipri sasitos 

 3.a klases skolēnu vēlēšanās un 

apņemšanās 2013.gadā 

Labāk mācīties 

Būt pieklājīgāks 

Mācīties, lai būtu 7-10 

Vēlētos jaunu somu 

Sportā ātrāk skriet 

Neaizmirst izpildīt mājas dar-

bus 

Nerīkoties slikti 

Palīdzēšu citiem 

Ātrāk rakstīšu 

Spēlēt ģitāru 

Palikt nopietnākai 

Pārcelties uz jauno māju 

Ātrāk ēst 

Palīdzēt vecākiem 

Labāk spēlēt futbolu 

Lasīt ogas 

Vairāk spēlēties ar mazo brālīti 

Noķert vairāk zivju 

Rakstīt glītāk 

Klausīt vecākus un skolotāju 

Mazāk ēst konfektes 

Krāt naudiņu nometnei 

Vairāk uzturēties svaigā gaisā 

Nelielīšos un neapvainošos par 

sīkumiem 

Vairāk nodarbošos ar sportu 

Turēt kārtībā savu istabu 

Lai mammai nesāp mugura un 

vecmamma izveseļojas 

Gribētu aizbraukt uz ārzemēm 

Nopirkt jaunu datoru 

Ziemassvētkus mēs, 3.a 

klase, sagaidījām čakli darbojoties. 

Kā pirmos mēs gatavojām puzurus. 

Mēs ļoti aizrāvāmies ar puzuru ga-

tavošanu. Beigās mums sanāca liels 

puzurs, un mēs to aizsūtījām Mam-

madaba konkursam. Mēs arī spēlē-

jām „Klusos draudziņus”, kas 

mums ļoti patika. Kurš gan nevēlas 

reizēm saņemt kādu uzmanības ap-

liecinājumu! Paspējām arī  pagata-

vot skaistus eņģelīšus skolas eglītes 

rotāšanai. Mums ļoti patika tos ga-

tavot, jo šādus rotājumus jau 1. kla-

sē mums iemācīja Marta. 17. de-

cembrī  braucām uz Skolēnu pili 

Rīgā. Tur bija jauka izrāde - 

„Trolīša ziema”. Pēc izrādes rota-

ļu zālē sekoja interesantas rotaļas 

ar dažādiem pasaku tēliem. Un 

tad klāt bija tas īpašais mirklis, 

kad gājām pie Ziemassvētku vecī-

ša, bet lai dabūtu paciņu, bija div-

desmit piecas reizes jāpietupjas, 

un pēc tam vēl jānodzied dziesmi-

ņa. Ļoti svarīgs pirmssvētku uzde-

vums bija pagatavot saviem vecā-

kiem Ziemassvētku dāvanas. Lo-

cījām eglītes, gatavojām iekarinā-

mus eņģelīšus, puzurus,aplicējām 

apsveikumus. Visiem sanāca 

skaistas dāvanas. Bet ļoti intere-

santa diena bija, kad cepām un 

rotājām piparkūkas. Smaržoja 

visa skola, un neviena piparkūka 

nepiedega. Mēs guvām atziņu: „Ja 

Miķeļdienā pīrāgi piedeg, tad Zie-

massvētkos piparkūkas izcepsies 

lieliskas”. Ticēt vai neticēt, tas 

paliek katra paša ziņā. Klases 

Ziemassvētku pasākumā, kurā 

uzaicinājām arī vecākus, mēs no-

spēlējām lugu „Pie kunga”.  

3. a klases Ziemassvētku sagaidīšana 

Diāna Zmičerevska 
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Klases skolēni un audzi-

nātāja bija sagatavojuši dažādas 

spēles un rotaļas, kurās piedalījās 

arī vecāki. Mūs klasē ļoti ieprieci-

nāja arī Zentiņa, kura pēc lielā 

Ziemassvētku pasākuma skolas 

zālē iemācīja mums jaunu rotaļu 

un bija mazliet kopā ar mums. 

Paldies viņai par to! Pirmais se-

mestris paskrēja ātri. Par ļoti la-

bām sekmēm daļa klases skolēnu 

saņēma Atzinības.  

Svētki bija mīļi un jauki. 

Lai visiem arī 2013. gads ir labu 

nodomu un darbiņu piepildīts! 

 Labo darbu nedēļā mēs nolē-

mām palīdzēt sētniekam sakopt skolas 

apkārtni. Norunājām, kā sagatavoties 

un nākamajā rītā visi „bruņojušies”ar 

cimdiem, zābakiem un grābekļiem 

steidzāmies uz skolas pagalmu. Tas 

bija pirmais rīts, kad laukus bija apņē-

musi pirmā rudens salna, tāpēc iesā-

kums bija diezgan nepatīkams. Sada-

lījāmies grupās un vācām no kokiem 

nobirušās krāsainās lapas. Lapu bija 

tik daudz, ka sākumā likās, ka mūsu 

mazās rokas nespēs visu paveikt. Bet 

liels bija visu  prieks, kad pēc divām 

nostrādātām stundām, paskatoties 

visapkārt, neticējām, ka pašu spēkiem 

lapu kaudze mežā bija „izaugusi” ļoti 

liela, tāpēc pēc darba atļāvāmies arī 

padraiskoties. Kas var būt labāks par 

rotaļām ar rudens zeltītajām lapām! 

Viens otru centāmies aprakt lapu kau-

dzē. Jautrības netrūka. Par darbu lielu 

paldies saņēmām no sētnieces, kura 

par mūsu padarīto bija ļoti priecīga. 

Tapa kopīga bilde un rezultātā ganda-

rījums par paveikto darbu. 

4.b klases labo darbu nedēļa 

Ligita Ķūrēna 
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 3.a klase 
 Liels paldies skolēniem,kuri šajā mācību 

gadā mācījās ar labām un teicamām sekmēm un 

aktīvi iesaistījās 3.a klases dzīvē .Tie ir -Signe 

Zvejniece, Toms Edvards Lielkalns, Valters Bit-

manis, Samanta Kalniņa, Santa Bergšteine, Uvis 

Ķirsis. 
Klases audzinātāja Baiba Runce 

2. b klase 

Mēs lepojamies ar paveikto: 

• septembrī – dzejas stunda klasē – dzejoļu skandēšana un tēja 

ar medusmaizi; 

• rudens ekskursija „Iepazīsti savu novadu”, Ainaži – pilsētas 

apskate, jūrskolas muzejs, ugunsdzēsības muzejs, mols, Latvi-

jas robeža ar Igauniju; 

• pilsētas un skolas muzeju apmeklējumi – izstādes „Skola”, 

„Zivis”; 

• gatavošanās un piedalīšanās skolas 90 gadu jubilejā – tikšanās 

ar bijušajām skolotājām Rasmu Liepiņu un Dzidru Gīzi, dze-

joļu konkursā „Es savai skolai” atzinības saņēma Keita Irmeja 

un Niks Jakovickis; 

• veselīgs uzturs, svaigēšana, augļu un salātu grāmatas veidoša-

na; 

• Mārtiņdienas galda klāšana, maskošanās un rotaļas, piedalīša-

nās Mārtiņdienas tirdziņā; 

• piedalīšanās Lāčplēša dienas pasākumos; 

• skolas un klases rotāšana Ziemassvētkiem; 

• Ziemassvētku sarīkojums Rīgā, Skolēnu pilī; atpūtas kom-

pleksā „Lido” slidošana un aktivitātes ar Ziemassvētku vecīti; 

• gatavošanās Ziemassvētkiem – piparkūku cepšana, dāvanu 

gatavošana, klases eglīte kopā ar vecākiem; 

• svētku koncerts skolā un Svētrīts Lielsalacas ev. lut. baznīcā; 

• tikšanās ar dzejnieku Valdi Rūju, radošo darbu „Zaļā Vidze-

me” rakstīšana, piedalījās 10 skolēni; 

• izstrādāti un aizstāvēti projekti „Es, ģimene un manas mājas”. 

Vislabāk veicās Rihardam Lūsim un Keitai Irmejai; 

• gatavošanās Lieldienām – Lieldienu dekora „Ligzdas” veido-

šana, apsveikumi. Klases pasākums brīvā dabā „Lieldienas”; 

• konkursi: Baltikovo „Lieldienu zīmējums”, „Man patīk 

sports”, atzinība Danielai Ringai, „Mana sapņu pūce”, pieda-

lījās 14 skolēni; 

• 6 .b klases projekts – aktivitāte „Veselīgs uzturs”, uzvarēja 

Keitas Irmejas grupa; 

•  6 .b klases projekts – aktivitāte „Raibā matemātikas nedēļa”, 

2. b klase ieguva 2. vietu; 

• radošās darbnīcas „Modinām pavasari” – plaukstiņdekori, 

iemācījās gatavot paši un mācīja saviem draugiem; 

• 21. aprīlī Lielā talka kopā ar 6. b klasi, salasīti 18 maisi atkri-

tumu un 1 riepa, pēc talkas kopīgas rotaļas pie ugunskura; 

• teātra izrādes: par godu Annas Brigaderes jubilejai 

„Sprīdītis”, „Šreks”, „Nezinītis”, liliputu cirks, „Viesojas pa-

saku tēli”; 

• interešu izglītība: tautiskās dejas – 3 skolēni, līnijdejas – 5 

skolēni, ritmika – 7 skolēni, „Karamele” – 4 skolēni, sporta 

pulciņš – 4 zēni, futbols – 1 skolēns, viz. mākslas pulciņš – 

4 skolēni, mākslas skolā – 1 skolēns, mūzikas skolā – 1 sko-

lēns; 

• aktīvi sportisti: Edgars Veinbergs, Arvils Cielavs, Niks Ja-

kovickis, Rinalds Miksons; 

• čakli mācībās: Ance Andersone, Ainārs Fogelis, Lizete Ievi-

ņa, Keita Irmeja, Niks Jakovickis, Saule Ķūrena, Rihards 

Lūsis, Rinalds Miksons, Matīss Segliņš; 

•   2.b klase ļoti gaida klases ekskursiju, pārgājienu un pēdējo 

skolas dienu, šobrīd cītīgi gatavojas Ģimenes dienas svinī-

bām klasē. 

3. b klase 
Klasē 22 skolēni. 

 2 skolēni mācās teicami- Sandis Vose-

kalns un Rihards Bendrāts, bet labi un teicami 

mācās Ilzīte Baumane, Rendijs Bušs, Kristers Ko-

tāns, Toms Laubmanis, Samanta Mačane, Beāte 

Obuhovska, Linda Priekule, Jēkabs Tomsons, Ka-

rīna Kārkliņa. 

 Labus panākumus klases skolēni guvuši 

mācību olimpiādēs. Limbažu, Alojas un Salacgrī-

vas apvienotajā novadu olimpiādē 

                             matemātikā     Sandis Vose-

kalns – 2. vieta 

                             latviešu valodā Toms Lau-

bmanis- Atzinība. 

Vidzemes reģiona olimpiādē starp 50 dalībnie-

kiem 

                             matemātikā  Sandis Vosekalns  

-2. vieta 

                             latviešu valodā Rihards Ben-

drāts saņēma Pateicību. 

 Klase pabijusi ekskursijā lidostā „Rīga”, bet maijā 

dosies uz Rundāles pili. 

Ir apmeklēta Nacionālā teātra izrāde „Sudraba 

slidas”. Arī izrādes skolā vienmēr tiek apmeklētas. 

  Klases skolēni piedalījušies arī dažādos konkur-

sos: „Es savai skolai”, zīmējumu konkursā „Krāso, 

sūti, svini!” un dzejas/ eseju konkursā „Zaļā Vi-

dzeme”. 

   Aktīvi tiek atbalstīti dažādi skolas un ārpussko-

las pasākumi: Trīs tilti, Mārtiņdienas tirgus, Vi-

dzemes patriotiskās dzejas grāmatas atvēršanas 

svētki, svētku koncerts par godu 18. novembrim, 

Ziemassvētku pasākums, Svētrīts, Masku festivāls, 

radošās darbnīcas, Lielā talka. 

Arī klasē tiek rīkotas pēcpusdienas- Rudens bagā-

tības, Ziemassvētku ballīte, Mārtiņdienas ballīte 

u.c. 
Klases audzinātāja Ligita Ķūrena 

2.b klase darbībā 
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Mēs, Lizete un Katrīna, projekta nedēļas 

laikā uzrakstījām klases vakara scenāriju 1. klases 

skolēniem, kuru novadījām 8. martā pirms skolēnu 

pavasara brīvdienām. Šis pasākums bija pirmais 

klases vakars 1. b klases skolēniem, tāpēc mums 

bija liels gods to noorganizēt. Mēs galvenokārt no-

darbojāmies ar spēļu organizēšanu un to vadīšanu. 

No visām spēlēm pirmīšiem vislabāk patika 

„Dullais desmitnieks”, bet visi aktīvi iesaistījās arī 

citās spēlēs. Pēc skolēnu emocijām varēja redzēt, ka 

viņiem ļoti patīk iesaistīties šādās aktivitātēs. Mēs 

noteikti ceram, ka vēl rīkosim šāda veida pasāku-

mus. 

   Klases vakars 1. b klases skolēniem  
Lizete Balode,  

Katrīna Savina 

Pirmīšu klases vakars 

Ziemas beigas Podiņkalnā  
 Pirms brīvdienām (kā vienmēr 

pirms brīvdienām) kopā ar klasi nolē-

mām pavadīt jaukā atpūtā dabā. 

 Mēs izgājām no skolas un devā-

mies uz Podiņkalnu.  

 Spīdēja saule un laiks bija labs,  

tas mūs uzmundrināja. Uzkāpuši kalnā, 

nostājāmies rindā, lai brauktu lejā. 

Drusku bail, jo kalniņš ir ledains.  Bei-

dzot arī mana kārta- uh! Laižos! Bail, 

jo kalniņu klāja ledus. Esmu lejā! Ur-

rā!!! 

 Pēc laišanās no kalna  bija pau-

ze. Cepām desiņas un uzkrājām spēkus, 

tālākām nodarbēm- šļūkšanai  pa divi 

„vilcieniņā”! Tas bija emocijām bagāts nobrauciens.  

   Kopā pavadītais laiks pagāja nemanot. Bijām pateikuši savas ardievas ziemai, jo pavasaris un vasara nes līdzi 

cita veida izpriecas. Alita Numure  

 Meža stādīšana 
 Pirms brīvdienām skolotāja mums pateica, ka 

2.maijā brauksim stādīt mežu. Es ar nepacietību gaidī-

ju šo dienu, jo mēs pagājušajā mācību gadā bijām šo 

darbiņu jau veikuši un man tas patika. Uztraucos, vai 

tik rīts neatnesīs lietu. Bet par laimi, viss bija kārtībā. 

Diena uzausa pavēsa, bet saulaina, un mēs, Salacgrī-

vas vidusskolas 4.a,2.a,6.a klases skolēni audzinātāju 

E. Liedeskalniņas un L. Valaņinas vadībā, pēc trešās 

stundas braucām uz mežu. 

Tur mums iedeva lāpstas un stādiņus, un darbs varēja 

sākties. Tā bija jauka pārmaiņa pēc sēdēšanas skolas 

solos, tāpēc visi strādāja ar lielu entuazismu. Skolēnu 

smiekli un sajūsmas saucieni sajaucās ar putnu dzies-

mām un pieskandināja visu apkārtni. Nemanījām, kā 

paiet laiks, un drīz vien mums ierādītajā laukā bija 

iestādīti visi stādiņi. Cik jauki! 
 

Bet ar to vēl viss nebeidzās. Mūs gaidīja pārsteigums –autobuss mūs aizveda uz vietu, kur bija iekurts 

ugunskurs. Izmērījām arī Dižozolu. Mēs mielojāmies ar gardām desiņām un atpūtāmies. Dažs labs arī kārtīgi 

izšūpojās. Tad gandarīti par padarīto atgriezāmies skolā, gatavi arī nākošajā gadā doties eglīšu stādīšanas talkā. 

4.a klase stāda eglītes 

Marta Antonova 
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Skolēni talko 

Mēs 1. b klase kopā ar klases audzinātāju un 

skolotāju Valentīnu Kalniņu sakopām Jūrmalu 

ielu un kāpas. Vācām papīrus, pudeles un plast-

masas maisiņus. Talkas laikā secinājām, ka 

Jūrmalas iela un kāpas visu laiku tiek koptas, jo 

nebija daudz atkritumu. 

Skolotāja Indāra Ceika 

 Lielajā talkā 5.b klases skolēni 

talkoja dažādās vietās: Kuivižos, Lāņos, 

Svētciemā, Korģenē un Salacgrīvas vi-

dusskolā. Lielākā klases daļa strādāja 

skolā. 

 Visi sapulcējās skolas pagalmā 

plkst. 10.00. Katram tika dots darbs. 

Puišiem bija jāiet sakopt sketparks. Mei-

tenes tīrīja visas skolas mazās un lielā 

puķu lapas. Kad šis darbs bija paveikts, 

bija jādodas uz sporta zāli. Tur ar nazīšu 

palīdzību bija jāattīra soli no košļenēm. 

Nelielā atpūtas brīdī sporta skolotāja 

atļāva paspēlēt bumbu.  

   Kad darbi bija pabeigti, visi varē-

ja iemalkot tēju, nedaudz iekost. Talkas 

beigās visi sapulcējās pie skolotājas, lai 

pēc labi padarīta darba varētu doties 

mājup.  

Nensija Zande, 5.b 

 Talkas dienā kopā strādāja 2.a klase un 6.a klase audzinātājas 

Lolitas Valaņinas vadībā. Mērķis bija sakopt Sila ielu uz Lauteru meža 

pusi. 

 Pirms devāmies lasīt gada laikā izmētātos atkritumus, Melnalk-

šņu parkā un tās apkārtnē kopā ar skolotājas Edītes Liedeskalniņas klasi 

izlikām kokos putnu būrīšus, kurus zēni paši bija pagatavojuši. Uzde-

vums nebija viegls, jo kokiem Melnalkšņu parkā nav zemu zaru, tāpēc 

bija nepieciešamas divas trepes, lai varētu uzkāpt un būrīšus pie koka 

piestiprināt. Nebija viegli arī naglas iedzīt kokā, tāpēc arī skolotājai 

(Lolitai) bija jākāpj kokā un zēniem jāpalīdz. Kopīgiem spēkiem pieli-

kām 5 būrīšus. 

 Talkojot Sila ielā, secinājām, ka atkritumu šajā gadā ir mazāk 

nekā iepriekšējos gados. Daudz stikla un plastmasas pudeļu, bet mazāk 

citu sadzīvisku atkritumu. Šo to atradām no automašīnas daļām.  

 Pēc tam 6.a klase devās piknikot pie klases biedrenes Sandijas, 

kur tika ceptas desiņas, organizētas dažādas sacensības, kopā jauki pa-

vadīta atlikusī sestdienas pēcpusdiena. Klasē ir izveidojusies tradīcija 

pēc labi padarīta darba kopā atpūsties. 

Zane Holma, 6.a 

 Sestdien, 21.aprīlī mēs, divdesmit seši 2.b un 6.b klases skolēni, piedalī-

jāmies Lielajā talkā kopā ar skolotāju Viktoriju Brīnumu. Mēs vācām atkritu-

mus jūrmalā no skolas līdz Kuivižu meža stūrim ,jo maisi jau bija pielasīti pil-

ni . Tos vēl vajadzēja atnest atpakaļ līdz Zvejnieku parkam. Visinteresantākie 

atradumi bija mašīnas riepa ,ko atrada Jorens, un velosipēda peka, ko atrada 

Roberts. 

 Talkošanas laikā iznāca tāda kā anekdote .Ieraudzījis piegružotu lauku-

miņu, Markuss cītīgi sāka vākt atkritumus, bet izrādījās ,ka tur blakus guļ bez-

pajumtnieks, kurš teica: ”Ko jūs aiztiekat manas mantas ?” Protams, Markuss, 

atstādams kunga  „dārgumus”, aizgāja tālāk. Talkas laikā mēs savācām 18 mai-

sus plus vēl riepa .Maisus atstājām ceļmalā pie Zvejnieku parka zīmes. Pēc 

talkas mēs gājām uz piknika vietu. Tur cepām desiņas un spēlējām spēles. Pēc 

piknika devāmies uz mājām. 

Līga Ieviņa, 6.b  

 21. aprīlī kopā pulcējās 4.b klase, lai 

piedalītos mūsu pilsētas un tās apkārtnes sakop-

šanas talkā. Daži skolēni talkoja kopā ar savām 

ģimenēm, citi talkoja gan Salacgrīvā, gan Lie-

pupē, gan Korģenē, Ainažos, Kuivižos un Vec-

salacā. Talkas laikā tika piepildīti daudz dzelte-

no atkrituma maisu. Pēc talkas visi varēja cie-

nāties ar siltu maltīti Pilskalnā. Mājup no talkas 

visi devās ar smaidu, jo atkal visa apkārtne iz-

skatījās tīra un sakopta. 

Katrīna Vilkauša, 4.b  

 3.a klases skolēni un audzinātāja Baiba Runce Lielajā talkā strādāja, 

atbilstoši savai dzīves vietai. Talkā piedalījās visi skolēni. Mūsu klases skolēni 

sakopa ceļmalu Vecsalacā, kā arī čakli strādāja Korģenē .Salacgrīvieši piedalī-

jās talkā Salacgrīvā, kur sakopa jūrmalu. Pēc labi padarīta darbiņa, visās vietās 

bija garda zupa, dažādi našķi bērniem. Visi priecīgi saņēmām uzlīmes, dau-

dziem tā ir jau trešā. Mājās krājam, lai varētu lepoties, par piedalīšanos talkās. 

Mums visiem patīk strādāt svaigā gaisā un sakopt savu apkārtni ! 

Skolotāja Baiba Runce 

 3.b klase  šogad talkoja 5 vietās. Vecsalacā dzīvojošās meitenes Sendija un Beāte piedalījās parka uzkopšanā. Svēt-

ciemieši- Aivis, Samanta un Evija, strādājot kopā ar citiem bērniem,  sakopa Svētciema parku. Bet kuivižnieki- Jēkabs, 

Rendijs, Toms, Ilzīte, Sandis un Rafi tīrīja mūsu jūrmalu un apkārtējo mežu. Pērējie klases skolēni kopā ar audzinātāju 

devās uz tikšanās vietu Salacgrīvā pie „Pārcēlāja”, lai saņemtu maisus. Mūsu uzdevums bija satīrīt Tīruma un Tērces ielas 

līdz Tallinas šosejai. Jāteic, ka par darbu nebūt nebijām priecīgi, jo visapkārt bija ļoti daudz atkritumu, grāvji bija pielijuši 

un mūsu maisi ātri kļuva smagi un slapji. Maisus galvenokārt pildīja pudeles un izdzertās alus bundžas. Tā strādājot, sal-

stot rokām un kājām, darbs ritēja līdz mirklim, kad atskanēja sauciens: „Skolotāj, atradām naudu!” Sākumā apjukums- 

atradējs viens, strādājuši grūti visi. Ko darīt? Beidzot izlēmām, ka Ls 5 atradējam, bet atlikušie Ls 15 visiem pārējiem bal-

lītei. Ticiet vai nē, solis kļuva raitāks, maisi vieglāki un degungali siltāki.  
 Tā nu pirmdien pēc Lielās talkas dzērām bērnu šampanieti, ēdām torti „Cielaviņa” un našķojāmies ar konfektēm. 

Tik prieka pilna mums sen nebija bijusi klases stunda! 

 Skolotāja Ligita Ķūrena 
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 „Mammadaba  mums ir saga-

tavojusi brīnumu un gudrību vācelī-

ti. Tu apciemo mammu. Un tu at-

griezies. Tīrāks, gudrāks, laimīgāks. 

Laipni lūdzam! Durvis ir vaļā!” Šos 

iedvesmojošos vārdus var izlasīt 

mammadaba mājas lapā. Arī  TV 

ekrānos bieži redzam mammadaba 

logo. 

 Mammadaba dzīvo Latvijas 

valsts mežos. Un īpaši gaida ciemos 

skolas.  Tā aicina skolotājus kopā ar 

skolēniem doties ārpus skolas sola 

un apgūt pasauli daudzveidīgāk un 

veselīgāk - Mammada-

ba meistarklasē! 

 Mammadaba meistarklase ir 

pastāvīga un vispusīga iespēja sko-

lām tuvināt mācību procesu da-

bai. Tā piedāvā skolotājiem un sko-

lēniem apgūt vides izglītības 

programmu "Izzini mežu” caur at-

pūtu Mammadaba tūrisma objektos 

un a/s "Latvijas valsts meži" mež-

saimniecībās. Katrai klasei ir iespēja 

kļūt par Mammadaba Meistarklasi. 

Lai piedalītos Mammadaba meistar-

klasē, skolas klasei ir viena mācību 

gada laikā kopīgi jāveic noteiktas 

meža izzināšanas aktivitātes, par 

kurām var saņemt noteiktu meistarī-

bas punktu  skaitu. 

 Šajā izglītības programmā 

jau vairākus gadus aktīvi līdzdarbo-

jas arī Salacgrīvas vidusskolas sko-

lēni skolotāju Lolitas Valaņinas un 

Edītes Liedeskalniņas vadībā. Katru 

gadu šie skolēni izpilda visus dotos 

uzdevumus un saņem arī papildus 

punktus par aktivitātēm dabā, iegūs-

tot Meistara diplomus. 

 Visinteresantākā aktivitāte ir 

meža stādīšana, jo skolēni reāli dabā 

gūst priekšstatu, kā no maza, trausla 

stādiņa var izaugt liels, spēcīgs koks. 

Šogad 2.a, 4.a un 6. klase mežā stā-

dīja eglītes. Prieks bija par to, ka 

Rietumvidzemes mežsaimniecības 

Salacgrīvas iecirkņa vadītājs Vilis 

Pūtelis uzticēja skolēniem patstāvīgi 

stādīt eglītes 0,6 ha lielā platībā. Tā 

bija liela atbildība. Sestklasnieki paši 

organizēja gan darbu ar lāpstām, gan 

stādu pienešanu, gan apmācīja otr-

klasniekus. Šīs prasmes jau apguvu-

ši arī ceturtklasnieki. Darbs ritēja 

raiti. 

 Kā pārsteigums skolēniem 

bija Viļa sagatavotais piknika grozs 

ar desiņām, maizi utt. Tika iekurts 

ugunskurs, un visi kopā brīvā dabā 

dižozola pakājē varēja paēst arī pus-

dienas. Visi kopā lielu paldies sa-

kām Vilim Pūtelim par sadarbību 

vairāku gadu garumā! 

Gads kopā ar Mammadaba programmu  

Skolotāja Lolita Valaņina 

 4.a klase piedalās Mammadaba  

projektā „Mammadaba meistarklase” 

Šogad  Viens no uzdevumiem bija 

Meža olimpiāde – Informātikas stunda 

mežā. Izvēlējāmies -   koka augstuma 

garuma mērīšana. Darbs bija diezgan 

grūts un atbildīgs. Veicās labi! Patika 

gan skolēniem, gan pašai. Vēlētos, lai 

iespēju būtu vairāk! Ceram arī šogad 

iegūt Mammadaba meistrklases titulu. 

Veiksmīgi būsim veikuši visus uzdevu-

mus ieguvuši visus punktus un nopelnī-

juši arī papildus punktus par savām 

aktivitātēm dabā. 

Matemātika mežā 

Skolotāja Edīte Liedeskalniņa 
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 Mēs, 6.b 

klase, pieteicāmies 

un nolēmām pieda-

līties  sporta un 

prāta spēlēs „ZZ 

Čempionātā”. Liels 

bija mūsu prieks, 

ka esam uzaicināti 

uz pusfinālu Val-

mierā. Šī pasākuma 

tēma bija 

„Startējam olimpis-

ki”.  

 Mājas darbā 

bija jāsagatavo 

„ZZČ” himna pēc 

atsūtītās fono-

grammas.  23. 

aprīlī ieradāmies Valmieras olimpis-

kajā centrā un gājām uz skatītāju 

tribīnēm, lai  būtu par līdzjutējiem 

mūsu skolas 5.a klasei. Tad sekoja 

6.-8. klašu reģistrācija un ģērbšanās 

parādei. Satraucoši bija iesoļot arē-

nā , kur tika atklāts pusfināla čempi-

onāts. 

 Tad sākās pārbaudījumi 10 

stacijās. 1. uzdevums bija izveidot 

un izkrāsot medaļu 1. vietas ieguvē-

jiem Pasaules olimpiskajās spēlēs 

Londonā.  Mums bija jāpārvar dau-

dzi pārbaudījumi, kas, protams, bija 

grūti, bet mēs visi tikām ļoti labi 

galā. Visgrūtākais pārbaudījums bija 

labirints, kur bija iedotas 3 bumbi-

ņas, kuras ir jāizripina cauri labi-

rintam, šajā spēlē mēs ieguvām 0 

punktu. Mums arī neveicās pārbau-

dījums „Klusie telefoni”, jo tas bija 

jāizpilda īsā laika posmā. Visvieglā-

kais uzdevums bija „Puzle”, jo tas 

bija vienkārši paveicams. Grūts bija 

uzdevums, kur bija 

jānotur līdzsvars un 

jānodod no viena gala 

līdz otram liela 

„Everest” pudele. Vēl 

bija pārbaudījums, kur 

bija ar bumbām jātrāpa 

mērķī, dažiem veicās, 

bet dažiem ne.. Viens 

no uzdevumiem bija 

arī izvairīšanās no bok-

sa maisiem, šis uzde-

vums mums bija veik-

smīgs.  

 Pēc pārbaudīju-

mu veikšanas bija ap-

balvošana. Mūsu klase 

netika uz finālu, bet, 

manuprāt, mūsu klase startēja labi, 

galu galā, mēs taču startējām olim-

piski!    

 „Zelta zivtiņa mums rokā 

 Un trīs vēlēšanās,   

 Pirmā –par mums,  

 Otrā – par jums  

 Un trešā – uzvarai” tā skanē-

ja mūsu himnas piedziedājums un 

lai tas ir kā novēlējums nākošgad 

citiem piedalīties ZZČ!   

 

Anete Ozola 

„ZZ Čempionāts” Valmierā  

6. b klase gatava veikt vienu no uzdevumiem 

  5.aprīlī  6.a un  2.a klases 

skolēni  un skolotājas Lolita un 

Inga devās uz aprūpes centru 

„Brīze’’ apsveikt vecos ļaudis Liel-

dienās. Iepriekšējā dienā visi cītīgi 

krāsojām olas. Bijām izgatavojuši 

olu turētājus cālēnu formā, kur oli-

ņas varētu salikt. 

  2.a klases skolēni bija sagatavoju-

ši dzejolīšus un dziesmas. 6.a kla-

ses meitenes apsveikuma koncerta 

sākumā norunāja Imanta Ziedoņa 

„Dzelteno pasaku’’. Mūsu visus 

dziedātās skaistās dziesmas, tai 

skaitā Imanta Kalniņa dziesma 

„Smilšu rausis”, iepriecēja vecos 

cilvēkus, noteikti sasildīja viņu 

sirdis tāpat, kā saulīte aiz loga. Uz-

stājoties šo cilvēku priekšā un re-

dzot viņu acis, kas brīnumaini lūko-

jās uz mums, arī mūsu sirsniņās 

ielija prieks un gandarījums. Tas 

bija fantastiski! Manuprāt, apsveikt 

vecos ļaudis , iepriecināt viņus, 

padarīt viņu ikdienu krāsaināku, ir 

ļoti mīļi. Paskatoties 

uz skolotājām Lolitu 

un Ingu, arī varēja 

redzēt, kā viņu acīs 

mirdz prieks , sa-

pratne, mīlestība un 

ļoti daudz vārdiem 

neaprakstāmu emo-

ciju. 

 2012. gads Eiropā ir 

pasludināts par gadu 

aktīvai novecošanai 

un starppaaudžu 

solidaritātes gadu. 

Šis pasākums  parā-

dīja, cik viegli ir saprasties dažāda 

vecuma cilvēkiem. Vienojošais bija 

smaids, dziesmas, dzejas rindas. 

Visvairāk šos cilvēkus iepriecināja 

2.a klases skolēnu dziedātā dziesma 

„Oliņ, boliņ”. Nebijām vēl devušies 

mājup, kad skolotājai Ingai Strantei 

bija atkārtoti jāpamāca šī dziesma 

kādai no darbiniecēm, lai varētu to 

visi dziedāt kopā brīvajos brīžos. 

 Pēc mums pie vecajiem ļau-

dīm ciemojās skolotāja Ināra Bisenie-

ce ar saviem audzēkņiem. Gan vi-

ņiem, gan mums šī nebija pirmā reize 

„Brīzē”. Ir izveidojusies tradīcija, ka 

vismaz divas reizes gadā jāapciemo 

šie cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ 

dzīvo  aprūpes centrā. 

Lieldienas aprūpes centrā „Brīze’’ 
Nadīna Ozoliņa -Mennika  
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 23. martā Limbažos notika 

Alojas, Salacgrīvas un Limbažu 

novadu olimpiāde matemātikā un 

latviešu valodā 3. klasēm. 

 Matemātikas olimpiādē pie-

dalījās 16 skolēni no dažādām visu 

trīs novadu skolām. Olimpiāde no-

tika Limbažu Sākumskolas vienā 

no mācību klasēm, kurā katrs dalīb-

nieks sēdēja pa vienam savā solā. 

Sākumā tika izdalītas lapiņas ar 

kārtas numuriem, uz kurām bija 

jāuzraksta savs vārds, uzvārds, kla-

se un skola. Tad šīs lapiņas tika 

savāktas un izdalītas darba lapas ar 

uzdevumiem. Skolotāja, kura vadīja 

darbu, pastāstīja par uzdevumu 

risināšanu un deva laiku uzdevumu 

izpildei 60 minūtes. 

 Pārskatīju darba lapas un 

sāku rēķināt. Visvieglāk man veicās 

ar saistītā pieraksta risināšanu un 

nezināmā skaitļa aprēķināšanu. 

Visgrūtākais izrādījās teksta uzde-

vums par kokiem un ģeometriska-

jām figūrām. 

 Uztraukums palielinājās uz 

beigām, jo likās, ka nevarēšu visu 

paspēt izrēķināt, bet tomēr paspēju 

laikā. 

 Rezultātus uzzināju nākamās 

nedēļas sākumā, kad skolotāja man 

pateica, ka ir otrā vieta. Bija liela 

gandarījuma sajūta par paveikto, bet 

priekšā vēl stāvēja grūtāks pārbaudī-

jums- Vidzemes reģiona olimpiāde. 

 Mūs ceļš tālāk veda uz Vi-

dzemes reģiona 3. klašu skolēnu 

olimpiādi, kura notika 5. aprīlī. Tā 

bija diena pirms Lieldienu brīvdie-

nām, kad visiem jau bija pirmssvēt-

ku sajūta. Man šī diena bija viena no 

grūtākajām. Uztraukums bija liels. 

Bet, kad vēl ieraudzīju lielo dalīb-

nieku skaitu, uztraukums auga augu-

mā. 

 Pēc olimpiādes uzdevumu 

veikšanas mūs visus dalībniekus 

gaidīja interesantas nodarbes. Vis-

pirms mēs apmeklējām Vidzemes 

augstskolas bibliotēku, kurā notika 

dažādi konkursi, spēles un iepazīša-

nās ar tik lielas un modernas biblio-

tēkas darbu. Pēc tam Pārgaujas sā-

kumskolas pagalmā vārījām Lieldie-

nu olas. Tad sekoja ekskursija pa 

Pārgaujas sākumskolas telpām. 

 Beidzot pienāca ilgi gaidītā 

olimpiādes noslēguma ceremonija. 

Visi noskatījās izrādi, bet pēc tās 

tika paziņoti Vidzemes reģiona 

matemātikas olimpiādes rezultāti. 

Patiesi liels prieks bija uzzinot, ka 

50 dalībnieku vidū esmu ieguvis 2. 

vietu, atpaliekot no uzvarētāja tikai 

par 1,5 punktiem. 

 Mājupceļš bija ļoti priecīgs, 

jo atgriezos ar uzvaru. 

Iespaidi 3. klašu olimpiādēs  
Sandis Vosekalns 

 Kad pavasara brīvlaiks ir 

beidzies, un visi ir atpūtušies, sko-

lēni atkal sākuši skolas gaitas. Ma-

zajiem otrklasniekiem  pēc brīvlai-

ka bija īpaša nedēļa, jo no 19. līdz 

23. martam notika „Matemātiskā 

nedēļa”. Šo pasākumu bija sagata-

vojušas 6.b klases skolnieces Elīna 

Runce, Amanda Jankovska un As-

nāte Kalniņa skolotājas Indāras 

Ceikas vadībā. 

 Katru rītu 2.a un 2. b klases 

skolēni savās klasēs sagaidīja mei-

tenes ar aploksnēs ievietotiem die-

nas uzdevumiem. Bet viens skolēns 

no katras klases devās līdzi meite-

nēm, lai veiktu individuālus uzde-

vumus. 

 Kad pienāca piektdiena, 

pasākuma organizētājas bija ļoti 

uztrauktas, jo baidījās, vai viss iz-

dosies, kā bija iecerēts nedēļas no-

slēguma pasākums. Skolas zālē tika 

sagaidītas abas otrās klases skolotā-

ju Lolitas Valaņinas un Viktorijas 

Brīnumas vadī-

bā. Otrklasnie-

kiem bija vis-

pirms jāpre-

zentē savs sa-

cerētais dzejo-

lis par matemā-

tiku. Pēc tam 

sekoja viktorī-

na un matemā-

tiskais eksperi-

ments. 

 Pēc 

nobeigumā 

uzdotā jautāju-

ma, vai pasā-

kums patika 

un bija pietiekami interesants, mazie 

otrklasnieki atbildēja apstiprinoši. 

Arī abas skolotājas atzina., ka šī ne-

dēļa pagāja interesantā gaisotnē, bija 

daži grūtāki jautājumi, bet kopumā 

pasākums izdevies. Kad visi iegūtie 

punkti bija apkopoti, katra otrā klase 

saņēma Pateicības rakstu un balvu 

par piedalīšanos. 

 Pēc pasākuma bija liels at-

vieglojums un secinājums, ka darbs 

pie pasākuma organizēšanas bija 

diezgan grūts, bet interesants, tika 

gūta jauna pieredze un iegūtas jau-

nas prasmes. 

Tiek apbalvoti veiksmīgākie 

Matemātikas nedēļa otrām klasēm 
Amanda Jankovska 



14  2012. gada maijs Nr.4 

 Mūsu skolā skolēni ne tikai mācās, bet brīvajā laikā arī sporto. Nesen visi uzzinājām, kādi malači ir mūsu 

skolas basketbolisti- gan zēni, gan meitenes. Bet ļoti labi rezultāti ir arī vieglatlētikas disciplīnās. Par to jāpateicas 

mūsu sporta skolotājiem- Rasmai Turkai,Valentīnam Turkam un Sandrai Bērziņai. 

 26., 27. aprīlī un 3. maijā skolā notika augstlēkšanas sacensības 1.- 6. klasei. gan mazāki, gan lielākie pulcē-

jās skolas zālē, lai parādītu savu prasmi un sasniegtu labus rezultātus augstlēkšanā. Un rezultāti bija labi. 

  Pirmo klašu meiteņu konkurencē pirmās 3 vietas ieguva: 

LĪVA PRIEKULE ar rezultātu 85 cm 

SOFIJA PAVLOVSKA ar rezultātu 85 cm 

ALISE SMILTE pārlēca 80 cm 

           Zēni pirmās trīs vietas sadalīja šādi: 

ALEKSIS GOBA – 95 cm 

ALENS APSĪTIS -  90 cm 

MĀRTIŅŠ JIRGENSONS- 90 CM 

Otro klašu meiteņu konkurencē uzvarētājas bija : 

DINIJA KLĒTNIECE- 95 cm 

ANCE ANDERSONE-  85cm 

DIGNE LEMBERTA – 85 cm 

          Zēnu grupā : 

ARVILS CIELAVS- 1m 5 cm 

EDVARDS VILDE-  1m 

ROLANDS ZĒĢELIS- 1m 

3.-4. klašu meiteņu grupā: 

                   1. UNA ZVIEDRE – 1m 15 cm 

                   2. KATRĪNA VILKAUŠA- 1m 10 cm 

                   3. ILZĪTE BAUMANE-  1m 10 cm 

          Zēnu grupā: 

NAURIS TOMSONS- 1m 15 cm 

LAURIS LIEPIŅŠ- 1m 10 cm 

SANDIS VOSEKALNS – 1m 10 cm 

5.-6. klašu meiteņu grupā: 

                     1. ASNĀTE KALNIŅA- 1m 35 cm 

                     2. KEITIJA KISEĻOVA – 1m 30 cm 

                     3. ENDIJA EGLĪTE- 1m 25 cm 

             Zēnu grupā: 

RALFS LEINASARS- 1m 40 cm 

ARTŪRS ŠMIDBERGS- 1m 25 cm 

RITVARS ZVEJNIEKS- 1m 20 cm 

Sveicam visus uzvarētājus un ceram, ka nākamajā gadā rezultāti būs vēl labāki! 

 Aprīlī „Mana Aptieka” organizēja skolēniem zīmējumu 

konkursu „Man patīk sportot”. Ļoti aktīva konkursa atbalstītā-

ja bija 2.a klase. Vēl  zīmējumi bija gan no 6.a klases, gan vēl 

no dažiem skolēniem. 

 Zīmējumi tika izvietoti „Mana Aptieka” Salacgrīvā, bet 

katrs šīs aptiekas apmeklētājs varēja nobalsot par zīmējumu, 

kurš viņam vislabāk patika. Kā teica aptiekas darbinieces, at-

saucība no apmeklētājiem bijusi liela. 

 Rezultātā 1. vietu ieguva 2.a klases skolniece Elizabe-

te Bērziņa, 2. vieta- Endijai Eglītei no 6.a klases, bet 

3.vietu pēc apmeklētāju domām ieguva Līva Grēta Sīlīte.  

 Visi nosauktie skolēni saņēma dāvanas un ļoti skaistus 

Atzinības rakstus. Arī tie skolēni, kuri neieguva pirmās trīs 

vietas, tika pie veselībai nepieciešamām balviņām un atzinī-

bas. 

Elizabete un Līva Grēta saņem balvas 

„Man patīk sportot”  
Kate Laima Majore  

Skolēni sporto  Karlīna Karlsone, 

Asnāte Kalniņa 

Labākie augstlēcēji 5.-6.klašu grupā 
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Dzejoļi konkursam “Zaļā Vidzeme” 
Atpūtai 

               Zaļā Vidzeme 

Kad satieku es draugus jaunus, 

Tie jautā man : „No kurienes Tu esi?” 

Es lepni saku: „No Vidzemes.” 

 

„Kur atrodas Vidzeme?” 

  

Tad stāstu es, ka: 

Vidzeme ir Latvijas novads. 

Tur skaistas pilsētas: 

Cēsis ar pilsdrupām senām, 

Kur kāpt var ar lukturiem tornī. 

Tur ziedošs parks ar melniem gulbjiem. 

Tur Sigulda ar senu teiku apvītām alām. 

 

„Kas vēl ir Vidzemē?” 

 

Ir Vidzemē upes un ezeru daudz. 

Kur Burtnieks, tur ziemeļblāzmu redzēt var. 

Tur Gauja un Aiviekste ievziedu ieskautas līkločus met. 

 

„Kas Tev patīk Vidzemē?” 

 

Man patīk mana dzimtā vieta pie Salacas. 

Tur tīra jūrmala ar baltiem gulbjiem. 

Tur bērni liedagā spēlēties var,  

Un skaistāku saulrietu citur nav. 

Tur priežu meži un ziedošas pļavas. 

Tur Randu pļavās putnus vērot var. 

Ik pavasari tie ligzdas netraucēti vij... 

 

Tad noklausoties manu stāstu, 

Man draugi teic: 

„Ir tiešām skaisti pie Tevis- Vidzemē!” 

 

Diāna Zmičerevska, 2.a 

Zaļā Vidzeme 

Vējš Vidzemi ar krāsām skar, 

Gan jau pietiks Kurzemei ar. 

Ezeru zemē- Latgalē vējš, 

Dungodams dziesmiņu, zaļumu sēj. 

 

Krāsas jauc, lai pietiktu vēl 

Vidzemei, kura nemaz nav pa vidu. 

Domā vējš- te jau es bridu, 

Veikdams ceļu garu un sūru. 

 

Salacgrīvu, kas ieaijā jūru, 

Steidz viņš post un krāsot kā māk- 

Zaļu, jo zaļu, 

Tak pavasar(i)s nāk! 

 

Mākonis līdzēs līdz Zemgalei tikt... 

 

Jādomā krāsas kur un kā likt. 

Bet tālumā pilsēta Valmiera smaida, 

Laikam arī košo zaļumu gaida. 

Maziņš tur skrēju es līdz ar vēju... 

Artūrs Emīls Valjuss, 2.a  

Pavasaris Vidzemē 

Ai, pavasar, pavasari, 

Ko tu ar mani dari? 

Man negribas vairs mācīties 

Un tik pa logu skatīties. 

 

Bērzi, bērzi paliek zaļi 

Mūsu meža maliņā. 

Putni sāk jau čivināt 

Bērzu zaru galiņos. 

 

Ai, kā visās plašās pļavās 

Zaļās lapiņas jau veras! 

Un kā viņām visām prasās 

Lietutiņš un saulīte. 

 

Spoži spīd saulīte, 

Pavasarim atnākot. 

Vēl spožāk vasarā, 

Kad var jūrā peldēties. 

 

                                  Karīna Kārkliņa, 3.b 

Zaļā Vidzeme 
Šalc zaļie meži un birzis Vidzemes kalnos un 

lejās. 

Tur Gaiziņš slejas pret zilajām debesīm, 

Un Gauja ar Salacu kā zilas jostas pār Vidze-

mi.  

Alauksta ezers klusi viļņojas Vecpiebalgā. 

Griezes griež pļavās. 

Skaistā  Sigulda un Cēsis kā sendienu stāsts. 

Tās mums stāsta par latvju senčiem, 

Par Vidzemes mīlestību un skaistumu. 

                                        Alita Numure, 4.a 

Turpinājums 16. lpp. 
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Redaktore - Kate Laima Majore 

Korespondenti —  Zane Holma, Endija 

Eglīte, Nadīna Ozoliņa-Mennika, 

Amanda Stane, Anete Ozola, Sandis 

Vosekalns, Lauris Liepiņš, Arnolds 

Lielpētris, Rolands Zēģelis, Edvards 

Vilde, Monvīds Rozenbergs, Lizete 

Balode, Katrīna Savina, Alita Numure, 

Marta Antonova, Amanda Jankovska, 

Karlīna Karlsone, Asnāte Kalniņa, sk. 

Edīte Liedeskalniņa, sk. Lolita Valaņina 

Korektore - Lolita Valaņina, 

Datorsalikums - Laine Karlsone 

Mīļā, dzimtā zemīte 
Es mīlu dzimto zemīti 

No kalniem līdz pat lejām. 

Šeit pļavas, meži, ezeri 

Un, protams, Salaciņa. 

 

Es mīlu dzimto zemīti 

No Rūjienas līdz Ērgļiem. 

Šeit Rīga, Cēsis, Limbaži 

Un, protams, Salacgrīva. 

 

Es mīlu dzimto zemīti 

Un savu ģimeni. 

Šeit mamma, tētis, māsiņa 

Un, protams, pati es. 

                       Krista Muciņa, 5.a  

Zaļā Vidzeme 

Ai, mana Vidzeme, 

Tavu skaistumiņu! 

Puķītes ziedēja 

Pļaviņas vidū. 

Putni dziedāja 

Koku zaros, 

Vardes kurkstēja 

Dīķa malā. 

Koki rotājās 

Lapu zeltā, 

Smilgas šūpojās 

Vēja dziesmā. 

Jūra viļņojās 

Kaiju klaigās, 

Saulīte staroja 

Rasas pilē. 

Linda Priekule, 3.b  

Turpinājums no 15. lpp. 

    Sirsnīgi sveicam 
Sandi Vosekalnu, iegūstot 
2. vietu matemātikas olimpiādē Vidze-

mes reģionā un 2. vietu Limbažu, Alo-

jas un Salacgrīvas novadu matemātikas 

olimpiādē 3. klasēm. 

Tomu Laubmani, iegūstot 

Atzinību Limbažu, Alojas un Salacgrī-

vas novadu latviešu valodas olimpiādē 

3. klasēm. 

Rihardu Bendrātu, iegūstot 

pateicību Vidzemes reģiona latviešu 

valodas olimpiādē 3. klasēm. 

Kati Mičuli, iegūstot 2.vietu 

Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu 

latviešu valodas olimpiādē 4. klasēm. 

Ilmāru Vīksnu, iegūstot Atzi-

nību Limbažu, Alojas un Salacgrīvas 

novadu matemātikas olimpiādē. 

Visus 1.-4. klašu dejotā-

jus ar veiksmīgu uzstāšanos skatē. 

 

PATEICĪBA 

  Sirsnīgs paldies visiem rakstu autoriem un visiem skolo-

tājiem par sadarbību avīzes „Gliemežvāks” tapšanā visa mācī-

bu gada laikā! Bez jūsu atbalsta un čakluma šī 1.-6. klašu avīzī-

te nebūtu atradusi ceļu pie mūsu skolas lasītājiem. Vislielāko 

paldies saku Lainei, bez kuras mēs visus avīzes 4 numurus ne-

spētu salikt! Paldies, protams, arī maniem čaklajiem redakcijas 

locekļiem- 6.a klases skolēniem, kuri ideju par avīzes izdošanu 

pieņēma ar sapratni, nenobijās no papildus darba avīzes tapša-

nas procesā! 

 Ceru ar jums visiem sadarboties arī nākamajā mācību 

gadā!  

 Jauku visiem atpūtu un neaizmirstamus piedzīvojumus 

vasarā, par kuriem rudenī būtu vēlēšanās avīzes slejās pastāstīt 

citiem!  

                                                                               Skolotāja Lolita  
Daži olimpiāžu dalībnieki 


