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Dedz simtiem gaismiņu:  

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

(Ralfs  Leinasars, 7.a) 

Gliemežvāks 

                   Metenīša pavadīšana ar dančiem 

Skolotāja Lolita Valaņina  

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

  Februāris jau izsenis 

dēvēts par meteņu mēnesi, kad 

visā Latvijā notiek pēdējie mas-

ku gājieni, kas vēsta mums par 

ziemas aizvadīšanu un pavasara 

gaidīšanu. Notiek dažādi ar 

meteni saistīti rituāli. Bet neat-

ņemama to sastāvdaļa ir jautrie 

danči. 

 Arī Salacgrīvas vidusskolas 1.-

4.klašu skolēni jau janvāra mē-

nesī sāka apgūt seno danču 

soļus, lai tad, kad pienāk me-

teņdiena, var dejot uz nebēdu, 

tā dzenot prom ziemu un gaidot 

pavasara atnākšanu. Klases 

stundās pie sākumskolas skolē-

niem devās Zenta Mennika  no 

folkloru kopas „Cielava”. Sko-

lēni ar prieku apguva deju soļus 

un senās dejas, vienlaikus mā-

coties arī attiecīgās dziesmas. 

3.a un 3.b klašu skolēni piedalī-

jās Salacgrīvas muzejā masku 

izstādes „Nāciet, ļaudis, skatī-

ties, kādi ērmi sētiņā!” atklāša-

nā, kuras laikā folkloras kopas 

„Cielava” spēlēto jautro melo-

diju pavadījumā varēja tā kārtī-

gi izdejoties. 

 Arī 18.februārī Salacgrīvas 

vidusskolā skanēja „Cielavas” 

jestrā muzicēšana un dejotāju 

kāju dipoņa, jo bija pienākusi 

danču diena, kad skolēni no 1. 

Līdz 5.klasei varēja izdancoties 

ar slapjām mugurām. Vispirms 

lielā sadancošana notika 1.-2. 

klašu skolēniem, bet pēc tam 

zālē pulcējās 3.-5.klašu skolēni. 

Danču pēcpusdiena iesākās ar 

skanīgo dziesmu „Čūži, čūži, 

rūži, rūži metenīša vakarā”, 

kuru skolēni dziedāja līdzi. Pēc 

šīs dziesmas sākās īstie danči 

gan pa pāriem, gan pa četri. 

Deju soļus ierādīja un atgādi-

nāja visiem 

„Zēģelēnu”meitenes.Jautrības 

un emociju netrūka. Skolēni 

viens otram mācīja, rādīja, kur 

un kā pareizi likt kāju, roku, 

uzmundrināja. Bet „Cielavas” 

meitenes tik spēlēja nenogur-

damas. Pasākumam beidzoties, 

tā īsti nevarēja saprast, kuri 

piekusuši vairāk-muzikanti vai 

dejotāji. Visi vienādi slaucīja 

sviedrus. Kāds zēns piegājis 

klāt Zentai Mennika un jautā-

jis, kur ir tāds pulciņš, kur mā-

ca šādas dejas. Secinājām, ka 

skolēniem ir vēlēšanās piedalī-

ties šādos pasākumos un par to 

vērts padomāt. Paldies visiem 

skolēniem, skolotājiem par 

atsaucību! Un kas gan var būt 

labāks par labu sadarbību ar 

folkloras kopu „Cielava” un 

tās vadītāju Zentu Menniku!

Bet šis nebija pēdējais pasā-

kums kopā ar viņām. Līdz mā-

cību gada beigām vēl ir atzī-

mēšanas vērtas un latviskām 

tradīcijām bagātas svinamās 

dienas, kurās mēs atkal visi 

būsim kopā. 
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Redakcijas sleja 

      Kate Laima Majore 

Hei, hei! 

Kalendārs jau vēsta par pava-

sara tuvošanos, tas nozīmē 

vairāk saules, siltuma un gāj-

putnu atgriešanos. 

Tieši Tevi vēlos izraut no tik 

apnikušās ziemas pelēcības 

un caur kupenām ievest pava-

sara noskaņās kopā ar gaidā-

mo brīvlaiku un Lieldienām. 

Ja nu gadījumā turpmākās 

dienas un Lieldienas pārsteigs 

ar palielu sniega devu un auk-

stumu, ceru, ka tas neatturēs 

no ierastajām tradīcijām vai 

izpriecām. 

Pēc dažām dienām sāksies 

visu gaidītais brīvlaiks, kura 

laikā varēs kārtīgi atpūsties no 

mācībām un izpriecāties kopā 

ar draugiem. 

Par pavasara tuvošanos varētu 

arī nosaukt gaišo laiku vakaros 

un smaidīgās sejas visapkārt. 

Lai gan pašlaik netiekam loloti 

ar siltumu laukā, cerēsim, ka 

tas mūs palutinās Lieldienās. 

Tad varēsim šūpoties šūpolēs, 

minēt mīklas, dziedāt dziesmas 

un darīt daudz ko citu, kas rak-

sturīgs šiem pavasara svēt-

kiem. 

 Lieldienās atmetīsim visu ne-

gatīvo, uzsmaidīsim drūma-

jiem un domāsim pozitīvas 

domas, tad pamainīsies mūsu 

ikdiena,jo labās domas, tāpat 

kā sliktās, atgriežas pie paša 

domātāja. 

 Tuvojas skaistākie pa-

vasara svētki-Lieldienas. Vē-

lējāmies uzzināt, ko par šiem 

svētkiem domā gan skolēni, 

gan skolotāji. Tāpēc nolēmām 

mūsu skolā veikt nelielu ap-

tauju, uzdodot divus jautāju-

mus:  

Ar ko jums saistās Liel-

dienas? 

Kādas Lieldienu rīta tradī-

cijas izveidojušās jūsu 

ģimenē? 

Lūk, ko mums atbildēja aptau-

jātie: 

Miķelis, 2.a: „Ar foršiem prie-

kiem un gardiem našķiem.” 

Aleksis, 2.a: „Olu ripināšana, 

krāsošana, sišanās ar olām, 

šūpošanās, olu meklēšana.” 

Kate, 2.a : „Lieldienas man 

saistās ar olu krāsošanu un 

meklēšanu.” 

Ance,2.a: „Krāsojam olas, 

ripinām, braucam ciemos.” 

Mārtiņš,2.a: „Mūsu ģimenē 

olas krāso ar papīriem, sīpolu 

mizās, skujās, ieskrāpē dažā-

dus rakstus.” 

Līva,2.b : „Lieldienas saistās 

ar prieku, dažādām izpriecām.” 

Rihards,2.b: „Man Lieldienas 

saistās ar slēpošanu.” 

Skolotāja Inta Cirša: 

„Lieldienas man saistās ar 

olām, olu krāsošanu, ar Pūpol-

svētdienu. Ikgadējā tradīcija ir 

kaimiņienes nopēršana ar pū-

poliem. Neiztrūkstošs ir mam-

mas īpašais Lieldienu pīrāgs.” 

Skolotājs Mārcis Majors: 

„Olas, olas, olas! Skraida un 

meklē olas. Iepriekš jau no-

jauš, cik olas zaķis izdējis, tā-

pēc meklē, kamēr visas atras-

tas. Lieldienu ēdiens- īpašais- 

olas!!!” 

Skolotāja Vineta Dance: 

„Pavasaris! Tradīcija-olu krā-

sošana, bet daudz nekrāsainā-

kas tās paliek līdz ar bērnu 

izaugšanu. Ēdiens- pildītas 

olas, ķilavas.”(siekalas saskrē-

ja mutē) 

Laura, Andrea, Ketija, Mār-

tiņš, Sanija,Emīlija,  Megi-

ja,1.b: „Šūpošanās, olu krāso-

šana, olu meklēšana, dažādas 

spēles.” 

Marta, 3.a: „Lieldienas man 

saistās ar zaķi, jo tas Lieldienu 

rītā  nes olas.” 

Elizabete,3.a „Lieldienās mū-

su mājā vienmēr uz galda ir 

pūpoli.Spēlējam spēli-ar aiz-

sietām acīm bez roku palīdzī-

bas jānosaka, kas tā par olu- 

vistas ola vai akmens ola.”  

Artūrs Emīls,3.a: „Man Liel-

dienas saistās ar pēršanu ar 

pūpoliem. Lieldienu rītā ēd 

putru, kurā paslēpta ola. Ap-

sveic to, kam putras šķīvī ola 

bijusi.” 

Skolotāja Iveta Kupča: 

„Lieldienas- plaukstoši bērzu 

zari, māllēpenes, šokolādes 

olas dārzā, bet brokastīs-olas 

ar mojonēzi, tomātiem.” 

Līva Grēta,3.a: „Lieldienu 

brokastis ar „zaķīšu sejiņām”-

bekons, tomāts, gurķis, ola, 

majonēze” 

Lai jums visiem jaukas, saulai-

nas, priecīgas, tradīcijām un 

dažādiem našķiem bagātas 

Lieldienas!  

 Tuvojas Lieldienas... 

Endija un Zane, 7.a klase  
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3.b klases skolēni par Lieldienu svinēšanu ģimenē 

„Lieldienās ir augstu un 

daudz jāšūpojas, lai vasarā 

odi nekož,” tāds ir latviešu 

tautas ticējums, kuru ievēro 

arī 3.b klases skolēni. 

 Lieldienas pēc garās 

un aukstās ziemas ir ļoti gai-

dīti svētki. Nedēļu pirms 

Lieldienām ir Pūpolsvētdie-

na, kad saņem pūpolu pērie-

nu un sauc: „Slimība ārā, 

veselība iekšā, apaļš kā pū-

pols, vesels kā rutks.” 

 Svarīga ir gatavošanās 

svētkiem: salasīt zālītes, za-

ļas lapiņas, priežu un bērzu 

zariņus, pūpoliņus, lai olām 

būtu skaisti rotājumi. Ko vēl 

jāpaveic? Jāiztīra māja, jāiz-

rotā telpas ar Lieldienu rotā-

jumiem. Uz svētku galda 

var likt Lieldienu ligzdu ar 

svecītēm olu formā un 

skaisti krāsotām olām, kā arī 

dažādus Lieldienu ēdienus. 

 Nākošā rītā, lai arī cik 

agri pieceļas, vienalga, Liel-

dienu zaķis olas jau ir paslē-

pis, atliek tās tikai sameklēt. 

Kurš ģimenē vairāk olu atra-

dīs, tas ir uzvarētājs. 

 Tad sākas olu kaujas. 

Kuram šogad stiprākā ola 

gadījusies?  

 Jauki ir doties uz pils-

kalnu, jo tur notiek Lieldie-

nu pasākumi, arī olu ripinā-

šanas sacensības.  

 Mana Lieldienu recep-

te ir pūpolu biezputra, kas ir 

sens latviešu Lieldienu 

ēdiens. Nepieciešams: 

200 gr. miežu putraimu 

200 gr apaļo zirņu 

300 gr. Ūdens 

300 gr. Piena sāls. 

Mērcētus apaļos zirņus izvā-

ra mīkstus, pieber noskalo-

tus putraimus un vāra. Kad 

tie uzbrieduši, pieliek sāli, 

pielej uzvārītu pienu un 

biezputru sautē, līdz putrai-

mi gatavi. Zirņi biezputrā 

izskatās kā pūpoli, laikam 

tāpēc šāds nosaukums. Biez-

putra izskatās skaisti un gar-

šo ļoti labi. Ieteicu pagata-

vot un nogaršot! 

  

Viktorija Brīnuma,  

3.b klases audzinātāja  

Katrā ģimenē ir izveidojušās 

savas tradīcijas, kuras tiek 

koptas un pilnveidotas gadu 

no gada. Manā ģimenē jau 

ļoti sen ir tradīcija Lieldienu 

rītā baudīt manis gatavotu 

pashu. Šī Lieldienu garduma 

receptes ir ļoti dažādas, un 

katra saimniece piemeklē 

savai ģimenei piemērotāko. 

Ne visi arī vienmēr visu ēd. 

Tāpēc arī es pashas gatavo-

šanā nodarbojos ar improvi-

zāciju- lieku tai klāt to, kas 

garšo visiem. Pashu gatavo-

ju nekarsējot, tāpēc nelie-

ku klāt olas, domājot par 

veselību. 

 Sastāvdaļas (visu lieku ap-

mēram...pēc izjūtām, pēc 

tā,kas ir mājās) 

• Apmēram 1kg biezpie-

na 

•  200-300 g cukura 

• 150 g sviesta (reizēm 

nelieku nemaz) 

•  rieksti vai mandeles 

• 200-250 g putukrējuma 

• vanilīns 

• citrona miziņa 
var likt sukādes, lieku maz-

liet zefīra, marmelādi, rei-

zēm kādu banāna gabaliņu. 

Reizēm lieku mazāk cukara, 

bet pievienoju iebiezināto 

pienu ar cukuru. 
Biezpienu var izberzt caur 

sietu vai sablenderēt, pievie-

no visas vēlamās sastāvda-

ļas, beigās saputotu saldo 

krējumu. Formu veido pēc 

vēlēšanās.Es biežāk veidoju 

kā torni vai kā „pakalniņu”. 

Rotāšana atkarīga no fantāzi-

jas un tā, kas atrodams mā-

jās.Ja paredzēts pashai ilgāku 

laiku Lieldienu rītā atrasties 

uz galda siltā telpā, tad pie-

vienoju uzbriedinātu želatīnu, 

lai pashas tornītis nesabruktu 

un neliektos kā Pizas tornis. 

Mēģiniet pagatavot arī jūs 

savu Lieldienu pashu, neno-

žēlosiet, būs gardi! 

                                         Lieldienās PASHU! 

Skolotāja Lolita Valaņina  
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Februāris, marts- starpnovadu olimpiāžu mēnesis  

OLIMPIĀDĒ mūsu skolu 

pārstāvēja 3.a klases skol-

nieks Edvards Vilde un 3.b 

klases skolnieks Rinalds 

Miksons. Abi zēni ieguva 

Atzinību. 

4.klašu LATVIEŠU VALO-

DAS OLIMPIĀDĒ piedalī-

jās un Atzinību ieguva 4.a 

klases skolniece Signe 

Zvejniece un 4.b klases 

skolniece Linda Priekule. 

4.klašu MATEMĀTIKAS 

OLIMPIĀDĒ 2. vietu iegu-

va mūsu skolas 4.a klases 

skolnieks Toms Edvards 

Lielkalns, bet 4.b klases 

skolnieks Sandis Vosekalns 

– Atzinību. 

Mēs lepojamies ar šiem 

skolēniem un pateicamies 

viņu skolotājiem! Lai vei-

cas arī turpmāk! 

Bet mazie pirmklasnieki 

un otrklasnieki vēl tikai 

gatavojas savam pirmajam, 

lielajam pārbaudījumam. 

Lai veicas 1.a klases skol-

niecēm Elīnai Janai Auk-

manei un Annai Vinklerei, 

1.b klases skolniecēm Megi-

jai Dacei Henkuzenai un 

Laurai Kondratjukai un 

2.a klases skolniecēm Katei 

Ozoliņai-Mennikai un An-

cei Kalniņai! 

Mūsu skolas skolēni savas  

iegūtās zināšanas un pras-

mes ar labiem rezultātiem ir 

pierādījuši Alojas, Limbažu 

un Salacgrīvas novadu MA-

TEMĀTIKAS UN LAT-

VIEŠU VALODAS olimpi-

ādēs. 

3.klašu LATVIEŠU VALO-

DAS olimpiādē piedalījās 

3.a klases skolnieks Ed-

vards Vilde , kurš ieguva 1. 

vietu un 3.b klases skolnie-

ce Keita Irmeja, kura iegu-

va 2.vietu. Abi šie skolēni 

5.aprīlī dosies uz Valmieru, 

lai piedalītos Vidzemes lat-

viešu valodas olimpiādē. 

3. klašu MATEMĀTIKAS Skolotāja Lolita Valaņina  

                                      Latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm 

Bija 11.februāra pirmdienas 

rīts. Atnācu uz skolu ar uz-

traukumu, bet smaidu sejā. 

Skolotāja mani sagaidīja ar 

lielu uzticēšanos. Pirms do-

šanās uz olimpiādi, klases-

biedri novēlēja veiksmi. 

Kad visi mūsu skolas olim-

piādes dalībnieki bija sapul-

cējušies, mēs devāmies uz 

busiņu. Ceļu uz Limbažiem 

pavadīju runājoties ar bla-

kussēdētāju. Kad iebraucām 

Limbažos, mans satraukums 

arvien pieauga. Devāmies 

uz Limbažu sākumskolu. 

Ģērbtuvēs noģērbāmies un 

steidzāmies uz klasēm, ku-

rās bija paredzēta olimpiā-

des norise. Bijām 13 ceturt-

klasnieki no dažādu novadu 

skolām. Olimpiādes vadītāja 

izdalīja uzdevumu lapas. 

Saņēmām arī šai olimpiādei 

veltītu uzlīmi.Pirmais bija 

klausāmais uzdevums. Uz-

devumi bija diezgan grūti, 

bet visi centāmies, cik spē-

jām, jo gribējām tos izpildīt 

pēc iespējas labāk, lai iegūtu 

vairāk punktu. Strādājot sa-

traukums mazliet pierima, 

bet vispriecīgāk jutāmies 

tad, kad viss jau bija aiz mu-

guras. Godam bijām nopel-

nījuši garšīgas pusdienas. 

Kamēr skolotāja Lolita 

Valaņina piedalījās darbu 

labošanā, mēs paspējām sa-

draudzēties ar vienu meite-

ni, kura mācījās Limbažu 

sākumskolā. Atpakalceļā 

visi atpūtāmies un pārrunā-

jām, cik grūti bija olimpiā-

des uzdevumi, kā katram 

bija veicies. Arī mājās 

pastāstīju, kā man gāja, ko 

nebiju sapratusi. Pēc četrām 

dienām es uzzināju, ka esmu 

ieguvusi 5.vietu. Ir gūta laba 

pieredze, prieks, ka varēju 

piedalīties šādā pasākumā 

un pārstāvēt mūsu skolu. 

Linda Priekule, 4.b klase  



5   2013. gada janvāris Nr.2 

4.klašu starpnovadu matemātikas olimpiāde 

cgrīviešus. Sagaidījām un 

devāmies paēst uz ēdnīcu, jo 

skolotāja laboja darbus. Paē-

dām un turpat arī paskraidī-

jām. Kad skolotāja izlaboja 

darbus, tad braucām mājās. 

Atpakaļceļš likās īsāks lai-

kam tāpēc, ka nebija uztrau-

kuma. 

Pirmdien paziņoja rezul-

tātus, ka Tomam ir 2.vieta 

un man tika atzinība. Pagā-

jušā gadā man varbūt pavei-

cās vairāk. 

22.februārī Limbažos 

notika starpnovadu 4.klašu 

olimpiāde matemātikā, kurā 

piedalījāmies mēs ar Tomu 

Lielkalnu no 4a.klases. No 

skolas izbraucām 9 no rīta. 

Uz olimpiādi brauca arī 

3.klases gudrinieki. Ceļš 

likās ļoti garš. Kad bijām 

Limbažos, sirds jau sitās 

straujāk un bija uztraukums. 

Iegāju olimpiādes klasē un 

apsēdos, uztraukums bija 

vēl lielāks. Atskanēja zvans 

un skolotāja izdalīja lapas. 

Olimpiādes darbam tika at-

velēta pusotra stunda. Sāku-

mā likās viegli, bet grūtības 

sagādāja priekšpēdējais uz-

devums. Darbu izpildīju un 

kopā ar Tomu mēs izgājām 

ārā. Gaidījām 3.klases sala- Toms Vosekalns 4.b klase  

Vieglatlētikas sacensības 

  2013, gada 8. martā 

Limbažos notika Limbažu 

un Salacgrīvas atklātās  

meistarsacīkstes vieg-

latlētikā. Sacensībās 

piedalījās vairāk nekā 200 

dalībnieku – 2004. gadā dzi-

mušie un jaunāki kā arī 

2002.- 2003.gada dzimušie. 

Varam lepoties ar saviem 

skolas audzēkņiem, kuri ie-

guva godalgotas vietas. Tie 

bija Aleksis Goba, kurš ar 

lielisko startu  ieguva 

1.vietu 60m un 150m 

skrējienā. Un arī 4x75m 

stafetes skrējienā Aleksis 

izcīnīja 1.vietu. Gvido 

Horens Paegle 1.vietu ie-

guva 200m skrējienā ar ļoti 

izcilu laiku un 3.vietu 60m 

skrejienā. 

Rihards Bendrāts skrēja 

600m skrējienā un ar savu 

gribasspēku izcīnīja 1.vietu. 

Jēkabs Tomsons ieguva  

godalgoto1.vietu lodes 

grūšanā. 

Toms Laubmanis 600m 

garajā skējienā ieguva go-

dam nopelnīto 2.vietu. 

Sandis Vosekalns  3.vietu 
ieguva 200m skrējienā. 

Apsveicam mūsu izcilos 

sportistus! JPaldies sporta 

skolotājiem par sacensību 

dalībnieku sagatavošanu šīm 

uzvarām! Amanda Stane, 7.a  
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Latviešu valodas olimpiāde Limbažos 

Šī gada 11. februārī notika 

latviešu valodas olimpiāde 

Limbažos, kurā es braucu 

aizstāvēt savas klases godu. 

Es tai gatavojos vairākas 

nedēļas. Skolotāja Viktorija 

man iedeva vairākas darba 

lapas, lai es varētu sagatavo-

ties. 11. februāra rītā pamo-

dos ļoti satraukta. Es nezi-

nāju, kas mani tur sagaidīs. 

Kamēr braucu uz Limba-

žiem, visu laiku domāju, kā 

tur būs. Pasākums norisinā-

jās Limbažu sākumskolā. 

Mēs noģērbāmies un iegā-

jām kādā klasē, lai sagaidītu 

skolotāju. Apkārt bija daudz 

bērnu. Skolotāja izdalīja 

mums uzlīmes un kodu lapi-

ņas. Sākām darbu, kas ilga 

veselu stundu. Tajā bija daži 

ļoti grūti uzdevumi. Kad 

darbs bija pabeigts, tad rūpī-

gi to vēlreiz pārbaudīju un 

nodevu. Sekoja pusdienas. 

Pēc tām visas skolotājas ķē-

rās pie mūsu darbu pārbau-

des, bet mums bija brīvs 

laiks. Kad darbu pārbaude 

bija galā un skolotāja Lolita 

iznāca no klases, mēs devā-

mies mājup. 

 Otrdienas vakarā es 

uzzināju rezultātus – esmu 

ieguvusi 2. vietu. Mana sko-

lotāja pateica, ka 5. aprīlī 

jādodas uz Vidzemes nova-

da olimpiādi Valmierā. Es 

turpinu tai gatavoties. 

Keita Irmeja 3.b klase  

Sestdien, 9.martā notika 

Jaunsardzes pārgājiens. No 

skolas izgājām plkst. 9.00. 

Gājām pa mežu uz Kuivižu 

pusi. Galapunktā ierīkojām 

apmetni no plēvēm un vir-

vēm, izrakām bedri uguns-

kuram. Kad ugunskurs bija 

iekurts, vārījām tēju un 

ēdām cīsiņus. 

 Tad sekoja dažādi uzdevu-

mi. Mūsu pirmais uzdevums 

bija granātmešana mērķī. 

Ap kokiem tika aptīta lenta 

un mums bija jātrāpa trijstū-

rī. Varēja mest divas reizes. 

Man izdevās iemest abas 

reizes. Šis uzdevums man 

ļoti patika. 

  Otrajā uzdevumā bija spēle 

„lāzerīši”. Līdām caur len-

tām, bet nedrīkstēja tām 

pieskarties. Ja pieskārās, 

uzdevums bija jāveic atkār-

toti. Atzīstos, man šajā uz-

devumā nepaveicās. 

  Trešais uzdevums bija šau-

šana ar pneimatisko ieroci. 

Mērķis bija pudele, kurai 

bija jātrāpa. Ar šī uzdevuma 

izpildi man veicās vislabāk 

un ieguvu pirmo vietu. 

  Pēdējā uzdevumā sadalījā-

mies komandās. Katrai ko-

mandai bija jāpagatavo ka-

rogs un jāizdomā savas ko-

mandas nosaukums. Pēc tam 

karogs bija jānoslēpj no pre-

tiniekiem, lai nevarētu to 

atrast. Mūsu komanda uzva-

rēja. 

  Diena pagāja interesanta 

un bija piedzīvojumiem ba-

gāta. Novācām apmetni un 

devāmies atpakaļ uz skolu. 

Šo pasākumu vadīja jaun-

sardzes instruktors Ojārs. 

  Man ļoti patika šis pārgā-

jiens. Tājā guvu gan jaunus 

iespaidus, gan jaunas pras-

mes un iemaņas. Gribu pa-

teikt lielu paldies instrukto-

ram! Ar nepacietību gaidu 

jau nākamo pārgājienu. 

  Ja arī jūs vēlaties intere-

santi pavadīt savu brīvo lai-

ku, norūdīt savu raksturu un 

pilnveidoties garīgi un fizis-

ki, tad stājieties jaunsargu 

pulciņā!  

Jaunsargu pārgājiens 

Markuss Irmejs, 4.a klase  
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Mums -otrajiem bēčiem šie 

mēneši ir bijušu interesantu 

pasākumu un aktivitāšu pil-

ni. Esam aktīvi piedalījušies 

krāsainās nedēļas izdarībās, 

ierībinājuši skolas aktu zāli 

folkloras pēcpusdienā, ieju-

tušies arhitekta, celtnieka 

lomās un izbaudījuši ziemas 

priekus, aktīvi slidojot, sli-

dinoties no kalniņa sporta 

stundās. 

 Visaktīvāk krāsai-

nās nedēļas izdarībās iesais-

tījās Alise, Paula, Adrija un 

Līva.  

Februārī vizuālās mākslas 

stundās visu mēnesi iejutā-

mies arhitekta un celtnieka 

lomā. Zīmējām, veidojām 

no plastilīna savas sapņu 

mājas, ielas, dārzus, 

konstruējām no dažāda lie-

luma kastēm tirdzniecības 

centrus, mājas un baznīcas. 

Janvāra, februāra mēnesis 2. b klasē 

                                                    Indāra Ceika, 

          2.b klases audzinātāja 

Tā  bijā pāvisām  vien-
kā rs ā mā cī bu dienā. Aiz  
logā skāistā bāltā ziemā. 
Tāc u  ne viss s ājā  dienā  
bijā kā  ierāsts.   Vienu 
mā cī bu stundu me s pā-
vādī jā m pāvisām neie-
rāsti .Pie mums klāse  
ciemojā s Zentā Mennikā. 
Zentin ā ir lielā tāutās 
dziesmu zinā tā jā un 
dziedā tā jā. Š oreiz  vin ā 
iemā cī jā dejot. Tās bijā 
jāutri. Lāi klāse  vāre tu 
dejot, me s sābī dī jā m so-
lus mālā s. Zentā mu s 
mā cī jā dejās no lātvies u 
tāutās senā kiem lāikiem. 
Tā s bijā interesāntās un 
jāutrās dejās, kurās vār 
dejot visi- ārī  dejot ne-
prāte ji. Pāt deju nosāu-
kumi bijā jocī gi-jāncī gi. 

Vienā dejā bijā pār cu ku 
Drik os. Drik i ir āpdzī votā 
vietā Lātvijā .  Deju pe cpus-
dienā bijā izdevusies- vis-
iem bijā lābs gārāstā voklis 

Dejojamā stunda 

un smāids sejā s. Gāidī sim 
Zentu ciemos ātkāl! 

Līva Grēta Sīlīte,3.a klase  
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sūtīti labākie trešo un cetur-

to klašu skolēnu zīmējumi. 

Pārējie darbiņi tika izlikti 

skolas gaiteņos. Ieguvēji 

bijām visi. Skolēniem tik 

ļoti iepatikās šie divi 

nerātnie velniņi, ka uz 

skolu tika nesti gan dis-

ki ar Raimonda Paula 

dziesmu ierakstiem no 

lugas „Velniņi”, gan 

dažādu gadu izdevumu 

grāmatas, gan diski ar 

multfilmiņām, kas ta-

pušas pēc šīs jaukās, 

humorpilnās pasakas. 

Varbūt kāds velniņu 

nedarbs kādam palika 

tā īsti neizprasts, bet 

skolēniem devām ie-

spēju kaut mazliet ie-

dziļināties R.Blaumaņa 

daiļradē un viņa pasa-

kas varoņu pārdzīvoju-

mos, atspoguļot mums 

tik ļoti ikdienā nepie-

ciešamās 

„brīnumzālītes” vizuā-

lajos darbos. Paldies skolo-

tājām un skolēniem par at-

saucību! 

2013. gada 1.janvārī 

tika atzīmēta Rūdolfa 

Blaumaņa (1863-

1908), latviešu drama-

turga, prozaiķa 150. 

gadadiena. Atceres 

gadam Latvijā tiek 

veltīti vairāki pasāku-

mi. Viens no šādiem ir 

Vizuālo darbu kon-

kurss bērniem un jaun-

iešiem „Blaumaņa 

brīnumzālītes”, kurš 

aicināja veidot ilustrā-

cijas Rūdolfa Blauma-

ņa darbiem. Tika pie-

dāvātas trīs tēmas: 

„Mīlestība”, 

„Smiekli”, „Darbs”. 

Kaut arī konkursā va-

rēja piedalīties no 10 

gadu vecuma, nolē-

mām, ka visās sākum-

skolas klasēs lasīsim 

R.Blaumaņa pasaku 

„Velniņi” un pēc izlasīšanas 

veidosim dažādus vizuālos 

darbus. Konkursam tika no-

Janvāris sākumskolā –R.Blaumaņa mēnesis  

Skolotāja  Lolita Valaņina  

Kokapstrādes pulciņā var 

piedalīties no 2. klases. 

Vispirms iepazīstas ar no-

teikumiem un darbarī-

kiem, kādus lieto izstrādā-

juma gatavošanai. Mēs 

strādājam galvenokārt ar 

figūrzāģi, to nedrīkst ne 

spiest, ne arī grūst, tad zā-

ģītis saplīsīs un būs jāno-

maina. Mans pirmais 

darbs bija sirsniņa, un to 

es pagatavoju bez grūtī-

bām. Esmu izgatavojis arī 

fotorāmīti, galda piederu-

mus – karoti, lāpstiņu, 

dakšiņu, dažas rotaļlietas 

un ar kaltu izkalu dzīvnie-

ka portretu.  

 Kokapstrādē darbo-

jos 2 gadus un jau zāģēju 

daudz sarežģītākus dar-

bus. Šobrīd tā ir lidmašī-

na, pirms tās bija helikop-

ters. 

 Klasē mēs esam 

vairāki zēni, kurus intere-

sē kokapstrāde. Tie ir Er-

nests Rozenbergs, Jēkabs 

Rozenbergs un mums pie-

vienojās arī Linards 

Kleins. Ar saviem izstrā-

dājumiem mēs ļoti lepoja-

mies un parādām tos arī 

klases biedriem un skolo-

tājai. 

Darbošanās kokapstrādes pulciņā 

Rainers Vinters, 3.b klase  
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No 11.februāra līdz 

15.februārim mūsu skolā 

lielākā daļa skolēnu piedalī-

jās Raibajā nedēļā. Arī 3.a 

klasē .”Hipī dienā” bija pie-

šūti plati un puķaini bikšu 

gali, pančo , lentītes ap gal-

vu, platas bikses, puķaini 

krekli. Rūtainajā dienā mūsu 

klase bija daudz rūtiņu. Vis-

caur rūtaini-krekli, svārki, 

bikses, šalles. Adījumu die-

nā bija adītas čībiņas, getras, 

cepures , cimdi , zeķes. Vis-

iem bija ļoti silti, silti. Sar-

kanajā dienā bijām ar sirsni-

ņām nolīmējušies un ļoti 

sarkani, jo bija Valentīndie-

sportiski saģērbušies. Kopā 

šī nedēļa bija ļoti jautra un 

smieklīga. Prieks, ka tik 

daudz skolēnu piedalījās un 

atbalstīja šo pasākumu. 

na – mīlestības 

diena. Cits 

citam pasnie-

dzām arī kādu 

pārsteigumu-

cepumus-

sirsniņas, kon-

fektes, kartiņu 

ar sirsniņu u.c. 

„Crazy  die-

nā”, tātad bija 

jābūt kaut kam 

ačgārnam. Kā 

nu kurš- cits pidžamā , ci-

tam superīga cepure, cits 

halātā ar ruļļiem ,knaģiem, 

lietussargu... Bija arī hoke-

jists no Havaju salām un citi 

Februāris 3.a klasē  

Raibā nedēļa 

Diāna Zmičerevska,3.a 

Sveču diena  

1.februāris ir Sveču diena. Kā 

katru gadu 3.a klases skolēni 

lēja sveces. Tā mūsu klasei ir 

ļoti jauka tradīcija. Sveču lie-

šanai vispirms ir jāsagatavo-

jas. Sveču gabaliņus sašķiroja 

pa  krāsām un skolotāja Loli-

ta izkausēja. Tad vajag trauci-

ņus, kur ieliet-bija jogurta 

trauciņi, piena paku apakšas, 

kafijas plastmasas krūzītes, 

stikla trauciņi u.c. Izrādījās, 

ka sveces var liet arī citronu 

mizās. Katrs nevarēja sagai-

dīt, kad attaisīs savu sveču 

liešanas trauciņu. Un visiem  

bija skaistas sveces. Visi aiz-

gāja mājās priecīgi ar skaista-

jām, jaunajām svecēm.  

Diāna Zmičerevska,3.a 

Skolotājas Lolitas vadībā top visskaistākās sveces 



10  2013. gada janvāris Nr.2 

Pēdas sniegā  

Visi bērni ir redzējuši 

pēdas sniegā. Bet vai 

visi zina, kas tās tur ir 

atstājis? 3.a klases sko-

lēni tagad zina daudz. 

Mūsu klasei bija kārtējā 

tikšanās ar dabas pētnie-

cēm Intu  un Baibu. 

Šoreiz stundas temats 

bija dzīvnieku pēdu at-

pazīšana sniegā. Skolēni 

no sākuma iepazinās ar 

pēdu izskatu uz papīra. 

Tur bija mežacūkas, 

bebra, vāveres, lapsas, 

stirnas, divu veidu zaķu, 

lāču pēdas. Pēc tam visa 

klase devāmies uz mežu 

pie skolas. Izrādās, ka 

pie mūsu skolas var ie-

raudzīt zaķu, stirnas, 

lapsas, suņu, kaķu pē-

das. Kad pēdas bijām 

izpētījuši, uzspēlējām 

spēli „Zaķi un med-

nieks.” Vēlāk apsprie-

dām, kas katram šai die-

nā ir paticis. Šī jaukā 

diena beidzās ar jautru 

šļūkšanu no kalna un 

tējas baudīšanu. 

Diāna Zmičerevska,3.a 

3.b klase Raibajā nedēļā 

No 11. – 15. februārim sko-

lā bija ļoti interesants pasā-

kums – Raibā nedēļa. Katru 

dienu bija jāsaģērbjas savā-

dāk. 

 Atsaucība mūsu klasē 

bija necerēti liela. Jau no 

rīta novērtējām, kurš no kla-

ses saģērbies atbilstošāk un 

dosies uz zāli fotografēties. 

 Man tas patika, jo ne-

varēja zināt, kā klases bied-

riem iepatiksies un kāds būs 

vērtējums izvēlētajam tēr-

pam. 3 reizes es tiku novēr-

tēts kā visatbilstošāk saģēr-

bies šai dienai. Bet vislabāk 

man patika Crazy diena, tad 

Rihards Lūsis, 3.b klase  

katrs varēja izrādīties un 

saģērbties, kā pats vēlas.  

Raibās nedēļas no-

slēgumā no mūsu klases 

diplomus saņēma Ance An-

dersone, Keita Irmeja un es 

– Rihards Lūsis. Arī nāka-

majā gadā mēs ļoti gaidīsim 

Raibo nedēļu. 

Klasē gūtās teorētiskās zināšanas par dzīvnieku atstātajām pēdām 

sniegā pārbaudām dabā 
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31. janvārī mēs – 

abas 3. klases – bijām aizgā-

juši uz Salacgrīvas muzeju, 

kur atklāja masku izstādi 

„Nāciet, ļaudis, skatīties, kādi 

ērmi sētiņā”. Tur mūs visus 

sagaidīja folkloras kopa 

„Cielavas” ar jautru muzicē-

šanu. Kopīgi nodziedājām 

dziesmu „Čuži čuži ruži ruži 

Metenīša vakarā”. Pēc tam 

Zentiņa (Zenta Mennika) rā-

dīja maskas un stāstīja, kā tās 

var pagatavot. Izrādās, ka 

vispopulārākās maskas mūsu 

pusē ir vecīši. Redzējām arī 

grāmatu par maskām. 

 Pēc izstādes apskates 

sākās pasākuma aktīvākā da-

ļa. Visi kopā kārtīgi izdanco-

jāmies un dziedājām. 

Pēc dančiem mēs ie-

stiprinājāmies ar cepumiem 

un siltu tēju, lai pietiktu spē-

ka mājupceļam. Šis pasākums 

bija ļoti jauks. 

Aptaujājot klases 

biedrus, mēs uzzinājām, ka 

vislabāk patika maskas un 

danči, kā arī pārsteigums – 

mielasts. Mēs gribētu ko tādu 

piedzīvot vēlreiz. 

Klāvs Muciņš un  

Ainārs Fogelis 3.b klase  

Masku izstāde muzejā 

Maskas Salacgrīvas muzejā 

 31.janvārī 3.a klases 

skolēni naskā solī devās uz 

Salacgrīvas novada muzeju. 

Tur mēs piedalījāmies mas-

ku izstādes  „Nāciet, ļaudis, 

skatīties, kādi ērmi sētiņā!” 

atklāšanā. 

  Zenta Mennika no fol-

kloras kopas „Cielava’’ ie-

pazīstināja mūs ar maskām. 

Tur bija lāča maska, kura 

visiem visvairāk patika, ga-

rās sievas maska, vīriņa un 

Miķeļa maska-tās arī bija 

skaistas. Izrādās, ka Sala-

cgrīvas novadam ir sava 

maska – vecītis. Mums 

pastāstīja arī, kā tās pagata-

vot. Pēc tam mēs gājām ro-

taļās un dančos. Mēs dejo-

jām Cūkas Driķos un Oiru. 

klase ir biežs viesis Sala-

cgrīvas muzejā.  

 

 

Diāna Zmičerevska,3.a                      

Muguras bija slapjas.  Mūs 

arī pacienāja ar tēju un ce-

pumiem. Visiem bija jautri. 

  Šī masku izstāde bija 

jauka un interesanta. Mūsu 
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 100 dienas skolā pirm-

klasniekiem pavadītas. Sa-

ņēmām ielūgumu uz „ BUR-

TU BALLI” Liepupes vi-

dusskolā, kas notiks 1. feb-

ruārī. Visas janvāra dienas  

pagāja gatavojoties šim pa-

sākumam.  Katrs no skolē-

niem pagatavoja „Mana la-

bo darbu grāmatiņa”. Nopi-

nām pa visiem kopā 100 

pīnītes ar labām domām un 

vēlēšanos – būt labiem, cītī-

giem skolēniem. Tās sati-

nām kamolā. Mūzikas stun-

dās mācījāmies dziesmas. 

Palīdzot Rūķim, kurš izvei-

doja mūsu vārdu pirmos 

burtus,  tos nokrāsojām. Mā-

cījāmies skaitāmpantus par 

burtiem. Kopā ar 1.b klasi 

mēģinājām priekšnesumu, 

ko rādīsim Liepupē. 

 Nu arī gaidītā diena ir 

klāt. Vēl mēģinājums un 

autobusā iekšā. Pie skolas 

Emīlija atzinās, ka bijušas 

uztraukušās. Elīna, Arvīds,  

Megija, Daniels  priecīgi, ka 

kopā ar princesēm varējuši 

vingrot. Meisija, Megija, 

Ance, Asnāte – mums izda-

līja krāsainas uzlīmes, kāda 

krāsa, pie tās princeses bija 

jāiet un kopā gājām meklēt 

burtus un priekšmetus, kas 

sākas ar to burtiņu, kas iz-

vilkts. Rūta, Annija un Anna 

priecājās par muižā redzē-

tām klavierēm, kas pašas 

spēlējušas un dzirdētā pasa-

ka, kā arī gardais kliņģeris 

un tēja. Kristīnei visvairāk 

patikusi muiža. Mikus un 

Jānis vienprātīgi  nosprieda, 

ka patikusi balle un Liepu-

pes vidusskola. 

    Paldies liepupiešiem 

par šo skaisto dienu! 

mūs sagaidīja skolotāja Sol-

veiga un aicināja iekšā. Ie-

pazināmies ar skolu un 1. 

klasi.  Aktu zālē jau rosījās 

ainažnieki un paši mājinieki. 

Ieņemam vietas un viss sā-

kas.  Gudrības māte un 

četras princeses mūs aicinā-

ja parādīt, ko esam mācīju-

šies. Tad vingrošana kopā ar 

princesēm, burtu meklēšana, 

kopā dziedāšana. Gudrības 

māte  mūs visus aicināja uz 

Liepupes muižu. Tur mūs 

sagaidīja muižas saimnieces 

un izrādīja telpas, stāstīja 

pasaku, un tad  varēja pār-

baudīt, cik mīksta ir  prin-

ceses gulta. Noslēgumā – 

gardais svētku kliņģeris un 

tēja. 

 Emociju un prieka pil-

ni varējām doties mājup. 

Lūk, ko par to visu teica 

skolēni: visiem jau patika  

princeses, Estere, Inniga, 

Burtu ballē  

Skolotāja  

Edīte Liedeskalniņa                                             
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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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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 


