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Dedz simtiem gaismiņu:  

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

(Ralfs  Leinasars, 6.a) 

Gliemežvāks 

Senču tradīciju iepazīšana turpinās  

Skolotāja Lolita Valaņina  

Turpinājums 9.lpp. 

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

 Ir aizvadīts atkal viens kalen-

dārais gads, bet skolas dzīvē-pirmais 

mācību pusgads. Visa pirmā pusgada 

garumā Salacgrīvas vidusskolas sā-

kumskolas klašu skolēniem nevieni 

svētki nenoritēja bez paaudžu paau-

dzēs krātām tradīcijām, darbojoties  

kopā ar Zentu Menniku. Latvisku 

tradīciju garā svinējām arī Ziemas-

svētkus. Gadskārtu svinības latvieši 

senatnē apzīmējuši par laikiem vai 

dienām. Pirmajā pusgadā mēs skolā 

iepazinām Miķeļdienas un Mārtiņ-

dienas tradīcijas, bet Ziemassvētki 

vienīgie nosaukti par svētkiem. Svēt-

ki atvasināts no vārda svēts ar 

pirmatnējo nozīmi balts, tīrs, spodrs, 

gaišs.Tas viss parāda Ziemassvētku 

vissenāko un dziļāko saturu.  

  Jau labu laiku pirms Ziemassvēt-

kiem sākumskolas skolēni sāka tiem 

gatavoties, rotādami telpas, gatavo-

dami puzurus. Kopā ar Zentu Menni-

ku skolēni apguva prasmi gatavot 

salmu savērumus, ko pēc tam papil-

dināja ar dažādiem citiem materiā-

liem, piemēram, krāsainiem 

dzīpariem, putnu spalvām u.c. 

Skolēniem šī senā tradīcija ļoti 

iepatikās, un 3.a klases skolēni 

pagatavoja tik lielu un krāšņu 

puzuru, ka paspēja ar to vēl pieda-

līties Mammadaba rīkotajā Zie-

massvētku rotājumu konkursā. 1.-

4. klašu skolēni, darinot puzurus, 

ielika tajos savu mīlestību un bēr-

na sirds skaidrību, tāpēc arī šā-

diem veidojumiem piemit īpaša 

enerģētika. Bērni ļoti ticēja, ka 

viņu gatavotie puzuri lieliski attī-

rīs telpu no nevēlamām enerģi-

jām. Arī egli pie skolas sākum-

skolas skolēni rotāja ar pašu gata-

votām rotām. Kad visi sagatavo-

šanās darbi veikti, klāt paši svētki. 

  Ziemassvētku nodarbēm pieder 

gan svinīgs brīdis, gan svētku 

mielasts, gan bluķa vikšana un 

budēļos iešana, gan radu ciemoša-

nās, dziedāšana, dejošana un rota-

ļas. Bez tā visa neiztika arī Sala-

cgrīvas viduskolā. 20.decembra 

rīts ausa auksts, bet mierīgs un 

skaists. Sākumnskolas skolēni,vēl 

tumsai esot, pulcējās ārā pie sko-

las egles, lai kopā ar folkloristi 

Zentu Menniku piedalītos bluķa 

vilkšanas rituālā. Bluķa vilkšana 

ir ievads Ziemassvētku norisei. 

Tam ir sena rituāla nozīme. Bluķa 

vilkšana saprotama kā aizgājušā 

gada grūtumu un nedienu sakopo-

šana. Skolēni ķērās klāt pie bluķa 

piesietajām virvēm un Zentiņas 

vadībā dziedot, trokšņojot vilka 

bluķi apkārt mūsu skolai. Lielākā 

daļa skolēnu šādā rituālā piedalī-

jās pirmo reizi. Pēc tam bluķi 

vilka uz speciāli iekurta rituāla 

ugunskuru, kur to sadedzināja. 

Kad bluķi sadedzina, tam līdzi 

sadeg arī visa gada neveiksmes, 

bēdas. Pie ugunskura skolēni 

dziedāja Ziemassvētku dziesmi-

ņas. Tie bija neaprakstāmi brīži. 

Skatoties uz skolēniem, uz viņu 

mirdzošajām actiņām, mēs-

pieaugušie sapratām, ka esam 

sagādājuši viņiem patīkamas emo-

cijas, jaunus pārdzīvojumus.  
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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 zie-

ma. Tas ir sals. Daži par to prie-

cājas, dažiem negribas iet ārā no 

savām siltajām istabām. Tie, 

kuriem tas viss patīk, dodas slē-

pot, 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 nomāc, no-

gurdina. 

 Šajā avīzītē varēsiet izla-

sīt par tiem skolēniem ,kuri savu 

ikdienu prot padarīt interesantu, 

kuri nečīkst, bet dara labus dar-

bus, tā iepriecinot gan sevi, gan 

apkārtējos. Nesen izlasīju atziņu: 

„Cilvēks ir kā mozaīkas gabaliņš, 

kas kopš dzimšanas meklē savai 

krāsai un formai atbilstošāko vie-

tu uz pasaules. Mierīgos pasteļto-

ņus 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 pelēka-

jā 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! 

 Katru gadu februāra 

pirmajā sestdienā Salacgrīvas 

vidusskolas sporta zālē valda 

basketbols, jo uz tradicionālo 

Absolventu maču ir sabraukuši 

bijušie dažāda gadagājuma Sala-

cgrīvas vidusskolas skolnieki, no 

kuriem dažam ir pat vairāk nekā 

50 gadu, lai sacenstos basketbola 

spēles prasmē ar tagadējiem Sala-

cgrīvas vidusskolas skolniekiem. 

Šī tradīcija radās tālajā 1973. 

gadā, kad 

pirmo reizi 

savā starpā 

basketbola 

laukumā 

tikās skolu 

beigušie – 

absolventi - 

un vidus-

skolas zēnu 

komandas. 

Sākumā 

nekas ne-

liecināja par to, ka šī tradīcija 

saglabāsies tik ilgus gadus, taču šī 

gada 2. februārī basketbola spēles 

cienītāji tiksies jau 41 reizi. Reta 

skola Latvijā var lepoties ar tik 

ilgu tradīciju. Te jāpateicas visiem 

Salacgrīvas vidusskolas sporta 

skolotājiem, skolēniem, absolven-

tiem un līdzjutējiem. Absolventu 

mačs sākas pulksten 18.00, bet jau 

no paša rīta absolventi atkarība no 

vecuma sadalās piecās komandās 

– Zīdaiņi, Mazdēli, Dēli, Tēvi un 

Vectēvi – un samēro spēkus savā 

starpā. Galvenās spēles starplai-

kos tiek noskaidroti arī precīzākie 

trīspunktu metēji un arī labākie 

bumbas metēji grozā no augšas. 

Arī jebkurš no Jums var būt šīs 

tradīcijas turpinātājs, tikai jāie-

saistās basketbola pulciņos un 

centīgi jāapmeklē nodarbības. 

Ticiet man, tas ir interesanti, un 

basketbols Jūs gaida! 

Tradīcijas joprojām turpinās 

Valentīns Turks 
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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. Lies-

miņu no ugunskura pa-

ņēmām svecītē, no kuras 

aizdedzām daudz mazu, 

sīku liesmiņu skolas 

aktu zālē - speciāli ie-

kārtotā traukā.Katra 

klase bija sagatavojusi 

priekšnesumu un ar to 

dalījās ar pārējiem. Pēc 

tam kopā ar vecākiem 

svinējām svētkus 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 

 3.a klases skolēnu vēlēšanās un ap-

ņemšanās 2013.gadā 

Labāk mācīties 

Apkopoja Lolita Valaņina 

Būt pieklājīgāks 

Mācīties, lai būtu 7-10 

Vēlētos jaunu somu 

Sportā ātrāk skriet 

Neaizmirst izpildīt mājas darbus 

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 darbojo-

ties. Kā pirmos mēs gatavojām 

puzurus. Mēs ļoti aizrāvāmies ar 

puzuru gatavošanu. Beigās mums 

sanāca liels puzurs, un mēs to 

aizsūtījām Mammadaba konkur-

sam. Mēs arī spēlējām „Klusos 

draudziņus”, kas mums ļoti pati-

ka. Kurš gan nevēlas reizēm sa-

ņemt kādu uzmanības apliecinā-

jumu! Paspējām arī  pagatavot 

skaistus eņģelīšus skolas eglītes 

rotāšanai. Mums ļoti patika tos 

gatavot, jo šādus rotājumus jau 1. 

klasē mums iemācīja Marta. 17. 

decembrī  braucām uz Skolēnu pili 

Rīgā. Tur bija jauka izrāde - 

„Trolīša ziema”. Pēc izrādes rotaļu 

zālē sekoja interesantas rotaļas ar 

dažādiem pasaku tēliem. Un tad klāt 

bija tas īpašais mirklis, kad gājām 

pie Ziemassvētku vecīša, bet lai 

dabūtu paciņu, bija divdesmit 

piecas reizes jāpietupjas, un pēc 

tam vēl jānodzied dziesmiņa. Ļoti 

svarīgs pirmssvētku uzdevums 

bija pagatavot saviem vecākiem 

Ziemassvētku dāvanas. Locījām 

eglītes, gatavojām iekarināmus 

eņģelīšus, puzurus,aplicējām ap-

sveikumus. Visiem sanāca skais-

tas dāvanas. Bet ļoti interesanta 

diena bija, kad cepām un rotājām 

piparkūkas.  

3. a klases Ziemassvētku sagaidīšana 

Diāna Zmičerevska 
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 Darbojoties konkursā 

„Mammadaba”, mēs nolēmām rotāt 

klasi ar dabai draudzīgiem materiā-

liem. 

Mēs klasi rotājām ar saulī-

tēm un niedru virtenēm. Krāsainās 

saulītes  un zeltainās virtenes izga-

tavojām no dzijas un niedrēm. 

Kad Ances Andersones 

tētis atveda eglīti, mēs to arī rotājām 

ar saulītēm un virtenēm. Ar tām 

izrotājām arī griestus, piestiprinot 

pie lampām. Vēl mēs izgatavojām 

adventes vainagu no zaļa papīra, 

rotātu ar sniegpārsliņām  un pieli-

kām to pie klases durvīm. Skolotāja palī-

dzēja no sarkana papīra izgatavot sveci 

un pielikt to pie adventes vainaga. 

Klases rotāšana Ziemassvētkiem 

Lizete Ieviņa, 3.b 

Kopā ar Zentu Menniku 

mēs iemācījāmies izgatavot dažā-

da lieluma puzurus un pēc tam, 

kad bijām tos izgatavojuši, veido-

jām 2 lielākus puzurus. 

 Vecāki ļoti priecājās par 

krāšņi izrotāto klasi. 

 3.b klase priecājas, ka aizvadītais gads bijis veiksmīgs mācībās un sportā, ir uzlabojusies lasītprasme, Keita 

lepojas ar vairāk nekā 1000 izlasītajām lapaspusēm, bet citi – par izlasītajām grāmatām. Vairāki skolēni ir darboju-

šies „Bērnu žūrijā”. 

 Skolēni ir apguvuši  peldētprasmi, slidošanu un slēpošanu, daži skolēni ir piedalījušies zirgu jāšanas sacensī-

bās, vēl citi apguvuši braukšanu ar kalnu velosipēdu un arī izmēģinājuši niršanu.  

 Viņiem ir paticis būt kopā ar savu ģimeni ceļojumos pa Latviju un kaimiņu valstīm, kā arī tālākos ceļojumos 

uz Disnejlendu Parīzē un uz Šveici.  

 Daži skolēni priecājas par darbošanos konkursā „Mammadaba” un rosinājumu izaudzēt ozoliņa un kastaņa 

stādus. Dažiem tas ir arī izdevies un pavasarī kociņus varēs iestādīt pastāvīgā vietā. 

 2013. gadā skolēni vēlas labas un teicamas sekmes, priekšzīmīgu uzvedību, saticību un draudzīgas attiecī-

bas klasē. Viņi vēlas vairāk lasīt grāmatas, pilnveidot dambretes spēli un gūt panākumus sportā. 

Skolēni gribētu vairāk laika pavadīt ar savu ģimeni, bet ekskursijās un pārgājienos doties kopā  ar savu kla-

si. 

Skolā viņi vēlētos, lai būtu lifts, vecāko klašu skolēni būtu draudzīgāki un klase tiktu izremontēta. 

Valstī un pasaulē – lai nebūtu katastrofu, būtu miers, būtu paēduši gan cilvēki, gan dzīvnieki, lai neviens 

nav bēdīgs, un lai katram skumjam cilvēkam būtu kāds, kurš  iepriecina. 

Lai mums visiem kopā: klasē, skolā, Latvijā izdodas būt saticīgiem, labsirdīgiem, veseliem un draudzīgiem! 

3.b  klase par aizvadīto 2012. gadu un domām 2013. gadā 

Apkopoja Viktorija Brīnuma 

Smaržoja visa skola, un neviena piparkūka nepiedega. Mēs guvām atziņu: „Ja Miķeļdienā pīrāgi piedeg, 

tad Ziemassvētkos piparkūkas izcepsies lieliskas”. Ticēt vai neticēt, tas paliek katra paša ziņā. Klases Ziemas-

svētku pasākumā, kurā uzaicinājām arī vecākus, mēs nospēlējām lugu „Pie kunga”.  

Klases skolēni un audzinātāja bija sagatavojuši dažādas spēles un rotaļas, kurās piedalījās arī vecāki. 

Mūs klasē ļoti iepriecināja arī Zentiņa, kura pēc lielā Ziemassvētku pasākuma skolas zālē iemācīja mums jaunu 

rotaļu un bija mazliet kopā ar mums. Paldies viņai par to! Pirmais semestris paskrēja ātri. Par ļoti labām sekmēm 

daļa klases skolēnu saņēma Atzinības.  

Svētki bija mīļi un jauki. Lai visiem arī 2013. gads ir labu nodomu un darbiņu piepildīts! 

Visu decembra mēnesi notika aktīva gatavošanās klases eglītei kopā ar vecākiem. Šogad klasi un eglīti rotājām ar 

pašu gatavotajiem rotājumiem. Mēs cepām piparkūkas un gatavojām dāvanas vecākiem. Iestudējām pēc A. Upīša 

ludziņu „Pie kunga”, A. Linē „Putnu biedēkļa sapnis”, M. Kļava „Sniegavīra slota” un attēlojām notikumus 

smieklīgās un asprātīgās anekdotēs. Katram klasē bija sava loma un kopā izveidojās vesela izrāde. 

 Ar satraukumu gaidījām, kad 20. decembrī ieradīsies vecāki un mēs varēsim parādīt sagatavoto Ziemas-

svētku uzvedumu. Klasē valdīja patīkama atmosfēra un piparkūku smarža. Izrāde, ko bijām iemācījušies, bija inte-

resanta un skaista. Visi bija ģērbušies atbilstošos tērpos. Par to darbu un mīļumu, ko bijām ielikuši izrādē, paldies 

teica vecāki gan mums, gan skolotājai. 

Klases eglīte kopā ar vecākiem 3.b klasē 

Rihards Lūsis 
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 Viss sākās dienā, kad 

skolotāja mums pavēstīja, 

ka jāuzved ludziņa. Mēs 

izvēlējāmies Hansa Kristia-

na Andersena pasaku 

„Sniega karaliene”.Gāja 

mums visādi. Brīžiem likās, 

ka viss kārtībā, reizēm bija 

grūti...Bet, gandrīz katru 

dienu mēģinot, mums viss 

šis process iepatikās. Mēs 

visi kļuvām atraisītāki, dro-

šāki. Pienāca diena, kad bija 

jāparāda, ko tad esam iemā-

cījušies.Gaisā valdīja satrau-

kums. Bijām uzaicinājuši vecākus, 

tāpēc saviļņojums vēl lielāks, emo-

cijas dažādas. Ģenerālmēģinājumā 

likās, ka viss ir vislabākajā kārtībā. 

Visi vecāki bija sapulcējušies mū-

su klasē, bet galvenās lomas tēlotā-

jas Lindas tētis netika, tāpēc meite-

ne 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 

paciņu. Spēlējām arī pašu sagatavotās 

spēles un rotaļas. Tās mums vienmēr 

klasē  sagādā prieku un jautrību. 

Svētkus sagaidījām un pavadījām 

priecīgi, labā noskaņojumā. 

Mūsu jautrā Ziemassvētku pēcpusdiena  

Toms Laubmanis 4.b 

4.b klases labo darbu nedēļa 

Ligita Ķūrēna 

 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. 

Lai visiem labas sekmes un 

saticība klasē! 

Lai daba Latvijā kļūtu tīrāka, 

un cilvēki būtu saudzīgā-

ki pret dabu! 

Lai tiktu iztīrītas Latvijas 

upes! 

Lai skola būtu skaista, un 

bērniem prieks tajā mācī-

ties! 

Ko 4.b sagaida no Jaunā-2013.gada? 

Lai vairāk visi būtu kopā ar 

ģimeni! 

Lai būtu izpalīdzīgi un mīļi 

viens pret otru! 

Lai mūsu pilsētā uzceltu 

jaunu skeitparku! 

Lai mūsu klase būtu skaisti 

izremontēta! 

Lai visiem izdevies 2013.gads ar 

jaukām pārmaiņām dzīvē un la-

biem darbiem piepildīts!  
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 Bluķa vilkšanas rituāls 

visā Latvijā notika šīs pašas 

dienas vakarā plkst.18.00, kad 

folkloras kopas kopā ar intere-

sentiem to darīja, ejot baros un 

dziedot. 

 Pēc bluķa sadedzināšanas, visi 

devās dzert siltu tēju, par kuru 

parūpējās skolas virtuves saim-

nieces. Viņas bija parūpējušās 

arī par saimes galda saturu, 

tāpēc, dzerot tēju, skolēni iz-

sauca pie sevis saimnieces un 

veltīja viņām dziesmu un patei-

cības vārdus. 

   Kad visas gada likstas sa-

dedzinātas, var svinēt svētkus.  

Sākumskolas saime pulcējās sko-

las zālē, kur  visus sagaidīja 

„saimniece” ( Zenta Menni-

ka),tika iedegtas svētku uguntiņas, 

aizdegtas sveces uz lielā, baltiem 

galdautiem apklātā un Ziemas-

svētku pīrāgiem, piparkūkām un 

citiem našķiem piepildītā saimes 

galda. Vispirms direktora vietnie-

ces izglītības jomā Dzidra Štāla 

un Sanita Šlekone sveica tos sko-

lēnus, kuri pirmo pusgadu beiguši 

ar labām, teicamām, izcilām sek-

mēm un ļoti labu uzvedību un 

kuriem bijuši ļoti labi panākumi 

sportā. Šādu skolēnu mūsu skolā 

netrūkst. Ir prieks, ka skolēnu 

galvenais darbs- mācīties, tiešām 

ir primārs. Bet bērniem Ziemas-

svētkos prieku sagādā ne tikai 

iegūtās Atzinības, bet katrs bērns 

gaida kādu dāvanu. Par Ziemas-

svētku vecīša maisu piepildīšanu 

1.-4. klašu skolēniem bija parūpē-

jusies Salacgrīvas novada dome. 

  Un kas ir svētki bez dzies-

mām, dejām, rotaļām, muzicēša-

nas? Kopā ar Zentu Menniku lat-

visko tradīciju garā skanēja 

„Zēģelēnu” skanīgās balsis, aici-

not arī pārējos pievienoties. Arī 

paši sākumskolēni katrā klasē bija 

sagatavojuši priekšnesumus. 4.a 

klases skolēni ( skolotāja Baiba 

Runce) skandēja dzejoli. Paši 

mazākie skolēni parādīja nelielas 

izrādes. Skolotājas Edītes Liedes-

kalniņas 1.a klases audzēkņi vis-

iem parādīja „Rūķīši un meža 

vecis”, bet skolotājas Vinetas 

Dances 1.b klases audzēkņi ļoti 

pārliecinoši un droši rādīja, kā 

„Rūķi dodas pie Ziemassvētku 

vecīša”. Mazajiem tā bija pirmā 

lielākā uzstāšanās. Starp Ziemas-

svētku rotaļām raksturīga ir 

„Vilks un kaza”, kur simboliski 

attēlota gaismas zudumā iešana 

pirms ziemas saulgriežiem. Šajā 

rotaļā piedalīties visus aicināja 3.b 

klases skolēni kopā ar skolotāju 

Viktoriju Brīnumu. Cik rūķi var 

būt veikli un sprigani, parādīja 2.a 

klses skolēni (skolotāja Iveta 

Kupča). Šo deju otrklasniekiem 

iemācīja skolotāja Valentīna Kal-

niņa.Bet tad atskanēja 4.b klases 

skolēnu un skolotājas Ligitas Ķū-

renas  uzsāktās dziesmas „Pie 

Dieviņa gari galdi”  pirmās taktis, 

un visi zālē sēdošie cēlās kājās, lai 

pievienotos šai tik emocionālai, 

pacilājošai un stiprai dziesmai, 

kas nevar atstāt vienaldzīgu lai-

kam nevienu. Tas bija tik saviļņo-

joši, radīja kopības sajūtu, vieno-

tību, bet šos mirkļus bijām  radīju-

ši mēs paši, nepalikdami vienal-

dzīgi, izrādot savas emocijas. Se-

koja skolotājas Ināras Ādmīdiņas 

vadītā  ansambļa priekšnesu-

mi.Bērni gan skanīgi dziedāja, 

gan paši spēlēja pavadījumu.Arī 

šiem skolēniem tā bija pirmā uz-

stāšanās tik daudzu skatītāju 

priekšā. Pārsteigumi turpinājās. 

Ļoti latvisks mūzikas instruments 

ir kokle. Kokles ir dažādas. Tīkpat 

dažādi mēs katrs uztveram tās 

radītās skaņas. Tā liek ieklausī-

ties. Ar kokli rokās zāles vidū 

iznāca Endija Ramona Roska, un 

viņai pievienojās vēl citi 2.b kla-

ses skolēni ( skolotāja Indāra Cei-

ka). Kokles spēli meitene mācās 

pie Zentas Mennikas. Maigi ska-

not koklētājas spēlētajai latviskai 

melodijai, 2.b klases skolēni skan-

dēja latviešu tautasdziesmas par 

Ziemassvētkiem. Šis priekš-

nesums telpā ienesa mieru, 

svinīgumu, īstu Ziemassvēt-

ku sajūtu. To nepazaudēt 

palīdzēja Zentas Mennikas 

vadītās kopas „Zēģelēni” 

pēc tam skandētās latviskās 

dziesmas. Bet kas būtu lat-

visku tradīciju garā svinēti 

Ziemassvētki bez budēlī-

šiem?Jau no seniem laikiem 

iecienīta nodarbība Ziemas-

svētkos ir budēļos iešana, 

kas iesākās jau Mārtiņos 

( arī mūsu skolā) un turpinās līdz 

Meteņiem. 3.a klases skolēni 

(skolotāja Lolita Valaņina) parā-

dīja, kā pie saimes ierodas budēļi, 

kuri tērpušies dažādās maskās, 

kas atbilst latviešu tautas rakstu-

ram un uzskatiem. Piemēram,lācis 

–tūļīgums, zaķis-lišķība un bailes. 

Starp budēļiem redzams arī velns, 

čigāns, čigāniete un citi tēli. Bu-

dēļi skandē tautasdziesmas, trok-

šņo, vēro, vai māja tīra, vai cie-

nasts sagādāts.  

  Kad dziedāšana, rotaļas un 

dejošana beigusies, laiks cienas-

tam un pateicības vārdiem mūsu  

šīs dienas saimes  „saimniecei” 

Zentai Mennikai vai, kā mēs viņu 

mīļi saucam, mūsu Zentiņai par 

sadarbību, lai šos Ziemassvētkus 

mēs varētu svinēt latviskā garā, tā 

turpinot iepazīstināt skolēnus ar 

latviskajām ieražām. Visi zālē 

esošie veltīja Zentiņai dziesmu 

„Daudz baltu dieniņu...”, jo pasā-

kuma nedēļā viņai bija dzimšanas 

diena. 

 Svētki turpinājās klasēs ar 

„radu ciemošanos”. 

Mēs,skolotājas un Zenta Mennika, 

centāmies atdzīvināt vismaz daļu 

no mūsu senču tradīcijām, cerot, 

ka kādu no tām mūsu audzēkņi 

ienesīs arī savās ģimenēs..Ieceru 

mums netrūkst arī otrajam mācību 

pusgadam, jo latviešiem savulaik 

ir bijis daudz ko atzīmēt. 

 Paldies visiem  par sadar-

bību un atbalstu šī pasākuma or-

ganizēšanā! Lielu un mazu sap-

ņu piepildījumu 2013.gadā! 

Turpinājums no 1.lpp. 
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Stiprinot latvisko identitāti   

 Novembris ir viens no 

drēgnākajiem, vējainākajiem, 

lietainākajiem rudens mēnešiem, 

kad koki zaudējuši savas skais-

tās, krāsainās rotas.Liekas, ka 

pati daba  mums liek apstāties, 

pārdomāt padarīto. Bet novem-

bris ir arī ļoti latvisks mēnesis. 

Tas ir svētku mēnesis. Svētku 

sajūtu rada kopā būšana. No-

vembrī ir svētki, kas mūs visus 

vieno, kas stiprina gan bērnos, 

gan pieaugušajos latvisko identi-

tāti. Svētkus mēs visi sagaidām 

ar labiem darbiem. Arī Salacgrī-

vas vidusskolā skolēni un skolo-

tāji svētkus prot sagaidīt un prot 

tos atzīmēt. 

  Oktobra beigās visā Lat-

vijā bija „Labo darbu nedēļa”, 

kurā aktīvi piedalījās arī Sala-

cgrīvas vidusskolas skolēni un 

skolotāji. Aicinājums atbalstīt šo 

pasākumu bija ievietots skolas 

mājas lapā. Visi, kuri vēlējās, 

atrada darbu, kurš tā vien aicinā-

ja ikvienu pielikt savu roku. Tā, 

piemēram, pirmklasnieki skolo-

tājas Edītes Liedeskalniņas vadī-

bā un ceturtklasnieki skolotājas 

Ligitas Ķūrenas vadībā piedalī-

jās rudens lapu grābšanā parkā 

un skolas apkārtnē. Lapas palīgā 

vecākiem cilvēkiem devās grābt 

arī citu klašu skolēni. Domājot 

par atkritumu šķirošanu, skolēni 

sāka vākt makulatūru, izlietotās 

baterijas, jo Salacgrīvas  vidus-

skola nolēma atbalstīt šo materi-

ālu vākšanas akcijas ( konkur-

sus). Jaunāko klašu skolēni tur-

pināja vākt ozolzīles, lai tās no-

dotu dzīvnieku barošanai ziemā. 

7.a klases skolēni kopā ar savu 

audzinātājau Lolitu Valaņinu 

devās uz Rīgu apmeklēt Juglas 

jauno dzīvnieku patversmi, lai 

ziedotu gan naudiņu,kura tika 

iepriekš savākta muzeja apmek-

lējumam, bet skolēni tomēr no-

lēma to izmantot labdarībai, gan 

tika ziedoti veci palagi, segas, 

dvieļi dzīvnieku mājokļiem. 

Skolēni bija gandarīti, ka tika 

pieminēts mūsu pilsētas vārds 

labā nozīmē, ka šeit tiek domāts 

par pamestajiem dzīvniekiem. 

Patversmes administratore 

pastāstīja par kaķu mājas veidoša-

nu. Bet tagad visi zinām, ka šī 

kaķu māja jau darbojas. Mūsu 

skolas skolēnu labo darbu sarak-

stu varētu turpināt. Pie labiem 

darbiem noteikti jāpieskaita arī 

sākumskolēniem veltītas avīzītes 

„Gliemežvāks” 5. numura izdoša-

nu. Avīzīte vienmēr top, piedalo-

ties skolēniem no katras sākum-

skolas klases.  

   Dzīvas ir tās tradīcijas, 

kurās piedalās, kuras atbalsta. 

Novembrī šo tradīciju mūsu skolā 

netrūkst. Viena no tām ir Mārtiņ-

dienas atzīmēšana latviskā garā. 

Klasēs nedēļas laikā tapa un rindā 

stājās dažāda lieluma, varenuma 

pašu gatavotie Mārtiņdienas gaiļi. 

Piektdienas,9. novembra rīts skolā 

iesākas ar lielāku kņadu nekā pa-

rasti. Sākumskolas skolēni skolā 

ieradās dažādās maskās. Pirms 

diviem gadiem 1.-4.klasēs folklo-

ristes Zentas Mennikas vadībā 

skolēni mācījās šūt  īstas budēļos 

ejamās maskas. Vēlējāmies, lai 

skolēni izprot un mācās latviskās 

tradīcijas, lai Mārtiņdienā nebūtu 

redzamas kovboju cepures, prin-

cešu diadēmas un citi veikalā no-

pērkami plastmasu nieki. Kopā ar 

Zentu mācījāmies katras budēļos 

ejamās maskas nozīmi. Šogad 

maskas tiešām bija latviskas. Die-

na sākās ar budēļu gājienu pa sko-

lu. Skolotājas Ligitas Ķūrenas 

audzēkņi kopā ar Zentu Menniku 

un mazajiem „zēģelēniem” gāja no 

klases uz klasi gan dziedot, gan uzdo-

dot mīklas, stāstot ticējumus, gan 

izdancinot „saimi”. Katrā klasē bija ar 

baltu galdautu apklāts saimes galds, 

uz kura netrūka ne uguntiņas, ne 

maizītes, ne sāls, ne citu Mārtiņdienas 

našķu. Mūsu,skolotāju, mēķis bija 

saviem audzēkņiem turpināt mācīt, kā 

doties budēļos, kā mājās šos budēļus 

sagaidīt, lai nerastos situācijas, kad 

bērni dodas no mājas uz māju, lai 

tikai dabūtu konfektes. Mazie Mārtiņ-

bērni neaizmirsa apciemot arī skolas 

direktora kabinetu. Maskās tērptie 

budēļi līdzi nes pozitīvas emocijas, 

aizdzen slikto. Visās sākumskolas 

klasēs tika atminētas desmitiem mīk-

lu,pārrunāti ļoti daudz ticējumu, iz-

dancinātas klases „saimnieces”, skan-

dētas latviešu tautasdziesmas. Un tad 

sekoja pats gaidītākais šīs dienas noti-

kums, kuram ir tiešām jau sena tradī-

cija. Tas ir tradicionālais Mērtiņdie-

nas tirgus. Šim notikumam gatavojas 

gan „pārdevēji”, gan pircēji. Ja pārdo-

šanā iesaistās 1.-5. klašu skolēni, arī 

pa kādam no 6. klases, tad pirktgribē-

tāji ir visu klašu skolēni, vecāki, sko-

lēnu radinieki. Regulāri mūsu tirdziņu 

apmeklē Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs Dagnis Straubergs ko-

pā ar skolas direktoru. Strauberga 

kungs gan paslavē mazos 

„biznesmeņus”, gan dod kādu vērtīgu 

padomu. Liels paldies visiem skolēnu 

vecākiem, bez kuru līdzdalības šāds 

pasākums nenotiktu!  

Lolita Valaņina 

3.a klases Mārtiņbērni  
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Vecāki ir tie, kuri dod padomus, 

palīdz kaut ko izcept, pagatavot. 

Jātceras, ka šim tirgum pievienotā 

vērtība un ienākumi  ir pozitīvas 

emocijas, smaids visu sejās, bet 

nevaram rēķināt materiālo ieguvu-

mu, jo tādu nav. 

  Diena pagāja nemanot, bet 

mēs,skolotāji, kopā ar Zentiņu jau 

plānojām latviskus Ziemassvēt-

kus. Vēlamies visa mācību gada 

garumā „izvest” savus audzēkņus 

cauri visiem latviešu gadskārtu 

ieražu svētkiem. Paldies par sa-

darbību Zentai Mennikai! Viss 

latviskais ir cieši saistīts ar dabu. 

Lielāko daļu pasākumu, kurus 

atzīmēsim latviskā garā, pavadī-

sim brīvā dabā. Tāpēc paralēli 

visa mācību gada garumā sākum-

skolas klasēs notiek nodarbības 

kopā ar Intu Somu, lai izprastu 

norises dabā, dabas nozīmi ikvie-

na cilvēka dzīvē. Šīs nodarbības 

skolēniem ļoti patīk. Vērojot ma-

zāko sākumskolēnu darbošanos 

ārā, interese radusies arī citu klašu 

skolēniem un skolotājiem. 

   Patriotiskās nedēļas laikā , arī 

mūsu skolā  skolēnus aicināja 

piespraust pie krūtīm sirds pusītē 

sarkanbaltsarkanu lentīti. Skolēni 

piedalījās 5. Vidzemes Patriotis-

kās dzejas festivālā, un vairāki 

skolēni bija laureātu vidū, kuru 

dzejoļi ievietoti šim pasākumam 

veltītā grāmatiņā. Skolā gatavojas 

svētku koncertam. Arī labie darbi-

ņi netiek aizmirsti, jo valsts svēt-

kus gribējām sagaidīt ar labi pada-

rītu darbu sajūtu.  

Zooloģiskais dārzs ziemas naktī 

Saule Ķūrena, 3.b 

Mūsu ģimenei pavasarī 

uzdāvināja brīvbiļeti uz zooloģisko 

dārzu. Mamma par to bija aizmir-

susi, taču pirms Ziemassvētkiem 

pēkšņi atcerējās, ka brīvbiļete ir 

jāizmanto līdz gada beigām. Tāpēc 

es ar savu ģimeni braucu uz zoolo-

ģisko dārzu decembra beigās. Mēs 

nekad nebijām tur bijuši ziemā. 

Pa ceļam uz zooloģisko 

dārzu Rīgā bija sastrēgumi. Mēs 

ļoti kavējām. Uz zooloģisko dārzu 

mēs paspējām pēdējā sekundē. Zo-

oloģiskajā dārzā mēs iegājām plkst. 

19:00, kad ārā jau bija tumšs. De-

guns pamatīgi sala, jo ārā bija mī-

nus 11 grādi, sniga sniegs. 

 Izrādās, ka pirms Ziemas-

svētkiem zooloģiskajā dārzā tiek 

rīkotas ziemas naktis, kad to dzīv-

nieku būri, kas neguļ ziemas mie-

gu, ir izgaismoti, bet pašā vidū 

kurina lielu ugunskuru, pie kura 

var sasildīt rokas un uzcept desi-

ņas. 

Vecajā ziloņu mājā bija 

dzīvnieku skeletu izstāde, izrādās, ka 

čūskām un vardēm ir kauli! Tur mēs 

sastapām arī dzīvus nīlzirgus. 

Vēl zoo dārzā bija raiba 

vāvere, tas mūs visus pārsteidza. 

Izbrīnīja arī tas, ka 

tīģeri ziemā dzīvo ārā, kāds ķengurs 

stāvēja pie savas apsnigušās mājas 

loga un brīnījās, bet pūces tupēja tik 

tuvu žogam, ka viņas varētu pabak-

stīt ar pirkstu.  

Interesanti bija tas, ka pa 

zooloģisko dārzu mūs pavadīja 3 

kaķi, viņi nāca iekšā arī dažādās 

ēkās, kurās bija apskatāmi putni, 

dažādi dzīvnieciņi un izstādes.   

Zooloģiskais dārzs bija 

prieka un pārsteigumu pilns. Šis bija 

mūsu Rīgas  zooloģiskā dārza ziemas 

nakts apmeklējums.                            

 Ziemas brīvlaikā es izlasīju 6 grāmatas no sērijas „Grega dienasgrāmata”. Tās ir sa-

rakstījis Džefs Kinnijs. Gregs stāsta par savu dzīvi un svarīgākajiem notikumiem viņa dzīvē. 

 Grāmata ir ļoti pamācoša un interesanta. Man tā ļoti patika un likās, ka ir visinteresantākā grāmata, kuru 

esmu izlasījusi. Es ieteiktu to izlasīt visiem skolēniem, jo man šķiet, ka visiem bērniem tā būtu jāizlasa, un viņi 

kļūtu gudrāki. Manuprāt, šī grāmata ir kā padomdevējs. Tā patiešām ir interesanta un aizraujoša! 

Brīvlaikā izlasītā grāmata  

Keita Irmeja, 3.b 

 Mūsu klasei patīk dabas zinības , un ,lai mēs būtu vēl gudrāki un iepazītu 

dabu vēl vairāk, mūsu skolotāja Lolita Valaņina uz stundām uzaicināja dabas speciālisti Intu Somu. 

           Pirmajā nodarbībā, mēs ap koku izmērījām kvadrātmetru. Mēs tur pētījām augus un dzīvniekus. Otrajā rei-

zē mēs pētījām ķērpjus. Gājām rotaļās un arī tēlojām ķērpjus. Trešajā tikšanās reizē mēs gājām uz jūru, pētījām 

jūras augus, mērījām ūdens temperatūru un noskaidrojām augu sugas. Likām puzli, kur bija redzami gliemežvāki. 

           Šīs tikšanās reizes ar I.Somu bija ļoti interesantas, un mēs uzzinājām daudz jauna par dabu. Gaidīsim Intu 

atkal pie mums, lai atkal iegūtu jaunas prasmes, iemaņas, zināšanas par to, kas norisinās dabā mūsu apkārtnē. 

Daba mums apkārt 
Diāna Zmičerevska 3.a 
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 Reiz sensenos laikos dzīvoja Saskaitāmais. Viņš bija ļoti 

draudzīgs. 

Kādu dienu viņš pastaigājās pa mežu. Te pēkšņi viņš ieraudzīja 

kaut ko līdzīgu kokteiļa salmiņam. 

„Sveiks, nezināmais draugs! Mani sauc Saskaitāmais. Kā tevi 

sauc?” 

„Mani sauc Daļsvītra.” 

„Jauki! Esam draugi?” 

„Labi!” atteica Daļsvītra. 

Tā nu abi draugi gāja tālāk. Viņi gāja, ogoja un satika kādu nepa-

zīstamu būtni, kura raudāja. Abi draugi mēģināja viņu mierināt. 

„Neraudi! Viss ir labi!” teica abi draugi. 

„Vispār, kāpēc tu raudi?” jautāja Daļsvītra. 

„Man nav drauga...” 

„Un kā tevi sauc?” jautāja Saskaitāmais. 

„Mani sauc Saucējs.” 

„Un kāpēc tev nav draugu?” abi jautaja. 

„Es nezinu, vienmēr mani draugi ir bijušas tukšas nulles, kuras 

vienmēr izgaist. Es vienmēr saucu tās,” Saucējs šņukstēja. 

„Mani saucSkaitītājs, es vienmēr kaut ko skaitu” atteica Skaitītājs. 

„Mani sauc Daļsvītra un es vienmēr cenšos kaut ko atdalīt,” atbil-

dēja Daļsvītra. 

„Varbūt tu vēlies draudzēties ar mums?” abi jautāja. 

„Jā, jā!” priecīgi atbildēja Saucējs. 

Tā nu visi draugi gāja tālāk. 

Viņi izdomāja savas draudzības nosaukumu – „Parastas daļas”. Un 

tā līdz šai dienai viņi visi kopā draudzējas un ik dienas sastop 

jaunus matemātikas draugus. 

Sagatavojusi Kate Laima Majore 

Atmini nu!? 

Turpinām vākt, jo konkurss beigsies aprīlī! 
Nododot makulatūru, mēs rīkojamies videi draudzīgi, kā arī saudzējam dabas resursus. 

Drīkst vākt:biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos 

žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades,kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam). 

Pārskatiet savus mājas krājumus, apciemojiet radus un kaimiņus- daudzi cilvēki būs priecīgi atbrīvoties no uzkrā-

tajiem papīriem, un mēs kopā būsim paveikuši labu darbu! Un varbūt dabūsim arī balvas! 

Veiksmīgu turpmāko vākšanas darbu! 

Inta Cirša 

Paldies visiem, kas atnesa 

makulatūru!  

 Ļoti čakli makulatūras vākša-

nā bijuši 1.-4. klašu skolēni: 

1.a klasē – Nellija Zvejniece, Anna 

Vinklere, Megija Bogdanova, Mikus 

Rodrigo Viļķins, Annija Migliņa, As-

nāte Gija Cielava. 

1.b klasē- Ivo Zvejnieks, Emīlija Rā-

pa, Līva Zariņa, Laura Kondratjuka, 

Sintija Grīnvalde, Ernests Jānis Kupčs, 

Elizabete Kalniņa. 

2.a klasē- Mikus Irmejs, Kārlis Rube-

nis, Markuss Kiseļovs, Mārtiņš Kleins, 

Ksena Kokorēviča. 

2.b klasē- Mārtiņš Pēteris Jirgensons, 

Ramona Roska, Roberts Rihards Le-

jiņš. 

3.a klasē- Diāna Zmičerevska, Uvis 

Parastās daļas 

Ance Vanaga, 6.a 

Klētnieks, Edvards Vilde. 

3.b klasē- Lizete Ieviņa, Linards 

Kleins, Saule Ķūrena, Rihards 

Lūsis, Klāvs Muciņš. 

4.b klasē- Linda Priekule, Toms 

Laubmanis. 

Skola piedalās arī izlietotoju 

bateriju vākšanas konkursā. 

Arī tas turpinās. 

Aktīvākie vācēji: 

1.a klasē- Anna Viklere, 1.b kla-

sē- Ernests Jānis Kupčs, Elizabete 

Kalniņa, Līva Zariņa, Ketija Ka-

zaka, Emīlija Rāpa.  

Ļoti daudz bateriju savākusi bija 

3.a klases skolniece Elizabete 

Bērziņa. Neatpalika arī Diāna 

Zmičerevska un Līva Grēta Sīlīte. 

Zane Holma, Endija Eglīte 
Redaktore - Kate Laima Majore 

Korespondenti —  Zane Holma, 

Endija Eglīte,  Diāna Zmiče-

revska, Keita Irmeja, Saule Ķūre-

na, Toms Laubmanis, Lizete Ievi-

ņa, Rihards Lūsis, sk. Valentīns 

Turks, sk. Edīte Liedeskalniņa, sk. 

Vineta Dance, sk. Iveta Kupča, sk. 

Indara Ceika, sk. Ligita Ķūrena, 

sk. Viktorija Brīnuma, sk. Inta 

Cirša, sk. Lolita Valaņina 

Korektore - Lolita Valaņina, 

Datorsalikums - Kristīne Rozmia-

ņeca 
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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 
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 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 


