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Dedz simtiem gaismiņu:  

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

Gliemežvāks 

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

(Ralfs  Leinasars) 

Iepazīsimies - sākumskola! 

Skolotāja Lolita Valaņina 

4.a klase.  Klases au-

dzinātāja Lolita Vala-

ņina 

Klasē 9 meitenes un 11 

zēni. Skolēni labprāt 

piedalās dažādos kon-

kursos un gūst labus 

rezultātus. Trīs gadus 

iegūts Mammadaba 

Meistarklases tituls. 

Esam kopā mācījušies 

cept maizīti, siet sieru, 

cept piparkūkas, mācī-

jušies saprasties vienam 

ar otru, respektēt citu 

izteikto viedokli, mācī-

jušies nepalikt vienaldzī-

giem pret apkārt notieko-

šo.  

Skolēniem skolotāja vēl: 

„Mazs kociņš pāraug 

savu dēstītāju 

Un vētra – vēsmu, savu 

vēstītāju… 

Kam pāri pāraugt tev? 

Sev.” 

Bet savu audzēkņu vecā-

kiem skolotāja aicina 

ieklausīties Patrīcijas 

Klafordas vārdos: „Darbs 

pagaidīs, kamēr jūs rādāt 

bērnam varavīksni, taču varavīksne negaidīs, kamēr jūs darāt darbu.” Lai 

mums kopā viss izdodas! 

4.b klase. Klases audzinātāja 

Viktorija Brīnuma 

... priecīgi, gudri, jautri 

un draiskulīgi skolēni. Tās ir 6 

meitenes un 15 zēni. Viņi ir 

aktīvi, jo iepriekšējā gadā pie-

dalījās dažādos konkursos un 

mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Mēs lepojamies ar Keitas Irme-

jas iegūto otro vietu Vidzemes 

novada olimpiādē. Rinalds 

Miksons un Rihards Lūsis ar 

labiem panākumiem startēja 

matemātikas un vizuālās māk-

slas olimpiādēs. Konkursā 

„Mammadaba” tika iegūts 

meistarklases nosaukums, bet 

konkursā „Esi drošs” iegūta 

atzinība. Visi ļoti lepojas ar to, 

ka mācīsies 4. klasē un sākum-

skolā būs lielākie. Lai izdodas 

Turpinājums  3. lapā! 

piepildīt visu iecerēto jaunajā 

mācību gadā! 
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Redakcijas sleja 

Čau! 

Nu, re, „Gliemežvāks” jau trešo 

gadu uzsāk ceļu pie Tevis. Jau-

nais mācību gads skrien uz 

priekšu vēja spārniem. Skat, jau 

septembris un oktobris arī pa-

skrējuši gluži nemanāmi! Lai 

gan oktobrī reizēm dienas bija 

vēl itin siltas, gaisā jūtams pa-

matīgs rudens dzestrums, kas 

vēsta, ka arī ziema vairs nebūs 

aiz kalniem. 

Pirmais, ar ko rudens asociējas, 

noteikti ir lapkritis, gājputni un 

arī jauns mācību gads. Vēsie un 

dzestrie rīti, soļojot uz skolu. 

Saulainās, dažreiz lietainās pēc-

pusdienas, kuras vēl paspējām 

izmantojot dažādām izklaidēm. 

Tas viss raksturīgs šim gadalai-

kam, bet tomēr katrs to redz sa-

vādāk, katrs tajā redz savu skais-

tumu. Dzeltenās un iesārtās koku 

lapas, kuras vējš lidināja pa  gai-

su, šogad priecēja acis īpaši. Vai 

Tu paspēji iebrist mīkstā lapu 

paklājā, saklausīt lapu čaboņu, 

rudenīgo smaržu? Tā vien gribē-

jās tajā iegulties... Laikapstākļi 

arī mūs lutināja, sniedzot pietie-

kami daudz siltuma un sau-

les staru. Daudzi no jums 

izbaudīja visus rudens 

sniegtos priekus, baudījuši 

skaisto dabu, dodoties ek-

skursijās ar klasesbiedriem 

vai  ar savu ģimeni.  

Noteikti, ka šādā skaistā 

rudenī bija grūti nosēdēt 

skolas solā , tāpēc  daudzi 

nevarēja sagaidīt rudens 

brīvlaika sākšanos. Kā Tu 

tās pavadīji? 

Bet pirms rudens brīvdie-

nām visā Latvijā bija  Labo 

darbu nedēļa. Ticu, ka arī 

Tu iepriecināji pats sevi un 

citus ar kādu labi padarītu dar-

bu. Arī mazi darbiņi sniedz 

prieku un gandarījumu, tāpēc 

ikviens tos var veikt visu cauru 

gadu, negaidot ne Ziemassvēt-

kus, ne Lieldienas, ne Lielās 

talkas. 

Tuvojas Latvijas dzimšanas 

diena. Šogad atzīmēsim 

95.gadadienu. Arī mūsu pilsēta 

atzīmē lielu jubileju-85.  

Darīsim labus darbus, domā-

sim pozitīvas domas, lai mūsu 

ikdiena, savā zemē dzīvojot, 

būtu gaiša un cerīga! 

Kate Laima Majore 

Bērnu domas par to, kas liecina, ka iestājies rudens  

• Manā dzīvē par to liecina tas, ka brauc ciemos vectēvs, otrs vectēvs, trešais vectēvs, ceturtais 

vectēvs un Aleksa. 

• Manā dzīvē par to liecina tas, ka man tagad jāstrādā. 

• Dārzā nokalst dārzeņi. 

• Dārzs paliek nesmuks. 

• Mieži un rudzi ir novītuši, zāle nosalusi. 

2.b klases skolēnu izteikumus pierakstīja skolotāja Vineta Dance  
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          3.a  Klases audzinātāja 

Iveta Kupča 

  Šajā mācību gadā esam kļuvuši 

bagātāki, jo esam ieguvuši jaunu 

klasesbiedreni – Patrīciju. Esi laip-

ni gaidīta mūsu pulciņā. 

           Mūsu klases kolektīvs ir 

aktīvs un draudzīgs. Gandrīz visa 

klase dejo tautiskās dejas. Tie, kas 

nedejo, tie sporto un tie, kas dejo 

arī sporto, daži apmeklē kokap-

strādes pulciņu, daži spēlē ksilafo-

nu, klavieres, akordeonu. Mums 

patīk zīmēt un līmēt. Esam kļuvuši 

par cītīgiem grāmatu lasītājiem, 

daži bērni piedalījās bērnu žūrijā 

un par uzcītīgu lasīšanu balvā sa-

ņēma ekskursiju uz Līgatnes dabas 

parku.  

Piedalījāmies projektā 

„Mammadaba”, pētījām kokus, 

dzīvnieku pēdas ziemā, stādījām 

jaunos kociņus. 

            Bijām ļoti aktīvi makulatū-

ras vākšanā, paldies vecākiem, kas 

atbalstīja šo pasākumu. 

            Atbalstījām visus skolas 

pasākumus, mums patīk jautrība! 

Ziemā bijām ļoti bieži viesi 

slidotavā, jo mēs visi protam 

slidot!  

          Starpbrīžus vēl aizvien 

izmantojām lietderīgi – lecām 

ar lecamauklu, spēlējām dam-

breti u.c. galda spēles, reiz 

pat zēni klasē izmēģināja ho-

keju! 

        Paldies 3.a klases vecā-

kiem par labo sadarbību, 

uzticību un sapratni. 

  „Cilvēka prātam ir 

trīs atslēgas, ar kurām var 

atslēgt visu. Tās ir cipars, 

burts, nots jeb zināt, domāt, 

sapņot.” 

            

3.b Klases audzinātāja Indāra 

Ceika 
Klasē mācās 16 skolēni - 7 jaukas, 

aktīvas, ar idejām radošas meite-

nes un 9 atraktīvi, sportiski, maz-

liet nebēdnīgi puiši. Pēc 2. klasē 

kopā pavadītā laika, mēs secinā-

jām, ka kopā darbojoties mēs spē-

jam paveikt daudz.. To pierāda 

piedalīšanās dažādos konkursos. 

Piedalījāmies Mammasdabas kon-

kursā, tikām līdz finālam. Apmek-

lējām Tērvetes dabas parku, izzi-

nājām mežu. Skolotāja jaunajā 

mācību gadā novēl būt tik pat zi-

nātkāriem un aktīviem kā līdz šim. 

 Mūsu klases bērni  brīvajā 

laikā piedalās dažādos pulciņos. 

Mūzikas skolu apmeklē trīs kla-

sesbiedri, ceru, ka nākamajā gadā 

šis skaitlis pieaugs. Pāris bērnu 

apmeklē mākslas skolu, un viņi 

mājās nāk ar dažādām glez-

nām. Klases zēni un visas 

meitenes aktīvi piedalās spor-

ta treniņos, kur trenējamies 

un attīstām  veiklību, ātrumu, 

izveicīgumu. Jau otro gadu 

apmeklējam kokapstrādes 

pulciņu, šeit piedalās arī di-

vas mūsu klases meitenes. 

Bez dejošanas arī mēs neiz-

tiekam. Lielākā klases daļa 

dejo tautiskās dejas, mums 

patīk uzstāties dažādos kon-

certos. Pirmo reizi manas 

klases bērni piedalās teātra 

pulciņā, Ziemassvētkos gri-

bam redzēt viņus uz skatuvi. 

 Tādi ir 3.a klases brīvie brīži, 

esam aizņemti, bet darām to, 

kas patīk. Kārlis Rubenis, 3.a  

3.a klases brīvais laiks 
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2.b klase. Klases audzinātāja Vineta Dance  

Cāļus skaitot rudenī! Jā! Arī 

es saskaitīju savus 2.b klases 

cāļus-14 meitenes un 8 zēnus. 

Skaita ziņā nekas nav mainī-

jies no 1. klases. Taču vasa-

ras saule, vējš un darāmie 

darbiņi ikvienu pārvērtuši par 

īstu otrās klases skolēnu. 

Mums visiem novēlu darba 

cēlienu iesākt ar gaišām do-

mām un vieglu sirdi. Lai da-

rāmā ir tik, cik var padarīt, 

bet mīlestība uz to, ko darām-

bezgalīga.  

Mēs pirmajā skolas dienā 

2. septembris mūs 

sagaida ar  briesmīgu lietu. 

Svinīgais pasākums – skolas 

zālē. Ejot uz klasi paspējām 

arī nofotogrāfēties,  jo esam 

pilntiesīgi 2. a klases skolēni. 

 Esam 5 puiši un 17 

meitenes. Mēs cītīgi mācīsi-

mies, darbosimies un arī ko-

pā atpūtīsimies. Lai mums 

veicas! 

       Skolotāja 

Edīte Liedeskalniņa 
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1.a klase. Klases audzinātā-

ja  Baiba Runce 

Klasē mācās 22 skolēni -10 zēni 

un 12 meitenes .Savus mīļos 

pirmklasniekus un viņu vecākus 

audzinātāja sveic ar Jāzepa Os-

maņa dzejoļa rindām: „Vai jūs 

zināt, kādas puķes rudenī vis-

skaistākās? Ja jūs zināt, ļoti lū-

dzu vārdā nosauciet man tās! Bet 

es zinu! Skaistākās tās pu-

ķes ,kuras pirmā skolas dienā 

skolas bērniem rokās zied!” 

1.b klase. Klases audzinātāja 

Ļigita Ķūrena  

Klāt jaunais mācību gads. Vis-

lielākais satraukums ir mazo 

pirmklasnieku sirsniņās. Priekšā 

viss nezināms un svešs. Lai 

jums pietiek spēka izzināt šo 

jauno pasauli, ko sauc par sko-

lu. Vēlu veiksmi, zinātkāri, 

uzņēmību un pacietību. Lai 

katru dienu uzsāk saulains 

rīts, lai katrs darbs ir panā-

kumiem vīts! 

Pirmā ekskursija  

Bija 17.septembra rīts. 

Mēs,1.bēči, pulcējāmies pilsē-

tas autoostā, lai kā skolēni do-

tos savā pirmajā ekskursijā. 

Līdzi bijām aicinājuši arī piecas 

māmiņas. No rīta, kā par spīti, 

debesīs parādījās draudīgi ru-

dens mākoņi. Tāpēc visu ceļu  

līdz Rīgai mūsu acu skatieni 

netika no tiem novērsti. Priecā-

jāmies, kad caur mākoņiem 

arvien biežāk saskatījām pa 

saules staram. Rīgā pirmo mēs 

apmeklējām meža nozares iz-

stādi Mežaparkā „Iepazīsti-

koks!” Šis ir Mammasdabas 

Meistarklases apskates objekts. 

Izstādē uzzinājām par mež-

saimniecības procesu no koka 

stādīšanas līdz koksnes apstrā-

dei un izmantošanai sadzīvē. 

Tad apskatījām Mežaparka Lie-

lo estrādi un devāmies uz Zoo-

loģisko dārzu. Tur mūs sagai-

dīja Annas tētis un gide Dace. 

Patiesi bijām priecīgi par gides 

interesantajiem stāstiem un 

aktivitātēm. Kad diena jau gāja 

uz vakara pusi, atkal sāka vilk-

ties arvien biezāki un biezāki  

melnie mākoņi, sāka līņāt lie-

tus. Mēs bijām noguruši, bet 

priecīgi sēdāmies autobusā, 

lai dotos mājup un par lietu 

vairs nebēdājām. Diena bija 

izdevusies lieliska. 

Ligita Ķūrena, 1.b klases 

audzinātāja 
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Ir pirmā rudens diena, kad sau-

les stari mijas ar lielām lietus 

lāsēm un vēja brāzmām. Pie 

Salacgrīvas vidusskolas piestāj 

košs autobuss- mobilais 

„Valodas kamoliņa” autobuss.  

Katru gadu 26. septembrī Eiro-

pas Savienības dalībvalstis at-

zīmē Eiropas Valodu dienu. 

Šajā dienā tiek pievērsta īpaša 

uzmanība Eiropas valodām, 

valodu daudzveidībai un to 

apguvei. Latvijā notiek dažādi 

pasākumi, tai skaitā arī skolās. 

Pasākumus organizē Latviešu 

valodas aģentūra. Šogad Eiro-

pas valodu dienas ietvaros uz 

dažādām Latvijas vietām dodas 

Mobilais „Valodas kamoliņš”, 

lai popularizētu Eiropas valodu 

dienu skolēniem. Mēs bijām to 

dažu skolu skaitā, pie kurām 

23.septembra rītā piestāja šī 

mobilā ekspedīcija. Pasākumu 

vadīja Kašers. Skolēni skolas 

zālē piedalījās dažādās aktivi-

tātēs. Mobilajā busiņā notika 

konkurss „Atrodi burtus! ”Tajā 

varēja piedalīties 30 skolēni no 

mūsu skolas līdz 9 gadu vecu-

mam. Konkursa spēle tika spē-

lēta uz datoriem. Mūsu skolēni 

tika uzslavēti par ļoti labiem 

rezultātiem. Kad konkurss un 

Kašera vadītās aktivitātes bei-

dzās, skolēni un skolotāji pa-

rakstījās 500 metru garajā Va-

lodas kamoliņā, uzrakstot savu 

novēlējumu latviešu valodai un 

parakstoties. Kamēr skolēni 

darbojās kopā ar Kašeru un 

piedalījās konkursā, skolā noti-

ka LVA  metodiķu saruna ar 

skolotājiem un skola saņēma 

dāvinājumu-Latviešu valodas 

aģentūras jaunākos izdevumus. 

Pasākums bija interesants un 

skolēniem tas patika. Arī ar 

spēļu un dažādu citu aktivitāšu 

palīdzību varam pievērst au-

dzimtajai valodai, uzzināt par 

citām valodām. Kad mobilais 

„Valodas kamoliņš” devās uz 

citu skolu, ceturto klašu skolēni 

turpināja runāt par latviešu va-

lodu, apgūt Zentas Mennikas 

sniegtās latviskās gudrības, mā-

coties dziesmas un rotaļas.  

Skolotāja Lolita Valaņina  

Eiropas valodu diena  

Olimpiskās dienas vingroša-

na Salacgrīvas vidusskolā  

 Kā katru gadu Starptau-

tiskā Olimpiskā komiteja 

(SOK), atzīmējot savu dzimša-

nas dienu, aicināja visu valstu 

nacionālās Olimpiskās komite-

jas organizēt „Olimpisko die-

nu”, popularizējot Olimpisko 

kustību, kuras pamatā ir nezū-

došas Olimpiskās vērtības – 

draudzība, cieņa un izcilība. 

 Vienlaicīgi visās Latvi-

jas “Olimpiskās dienas 2013” 

norises vietās pasākums sākās 

ar Olimpisko rīta vingrošanu, 

kuras mērķis bija dalībniekus 

pamodināt un sagatavot turp-

mākās dienas aktivitātēm, kā 

arī atgādināt par pareizi veiktu 

rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu 

ikdienas sastāvdaļu. „Šogad 

pasākuma devīze Latvijā ir 

“Esam sportiska ģimene”.  

Ģimene ir tā, kas katram palīdz 

atrast pareizo ceļu ne tikai 

sportā, bet arī mācībās un 

dzīvē,” tā uzsver LOK ģenerāl-

sekretārs Žoržs Tikmers. 

“Ģimene ir tā, kas ierosina un 

motivē ar savu personisko pie-

mēru nepagurt un neatslābt 

vājuma brīžos, līdzi just un 

priecāties par kārtējo sasniegu-

mu. Sports nenozīmē tikai am-

biciozu mērķu izvirzīšanu un 

to sasniegšanu Olimpiskajās 

spēlēs. Sports – tas ir kopā bū-

jušana”. 

 Arī Salacgrīvas vidus-

skolas skolēni un pedagogi 

atsaucās aicinājumam 27. sep-

tembra rītu sākt ar rīta vingro-

šanu. Pirms plkst.10.00 1.-4. 

klašu audzēkņi un skolotāji 

pulcējās sporta zālē, lai vienlai-

cīgi ar mūzikas skaņām radio 

un TV uzsāktu vingojuma 

kompleksu. Sākumskolēniem 

piebiedrojās arī skolēnu grupa 

no Vācijas.  

Skolotāja Lolita Valaņina 
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Ikgadējais skrējiens „Trīs tilti” 

          Jau 32.reizi Sala-

cgrīvā notika ikgadējais 

skrējiens „Trīs tilti”. 

Mēs, 3.a klases skolēni 

un skolotāja Iveta 

Kupča, to vienmēr atbal-

stām. No mūsu klases 

piedalījās 9 bērni, klasē 

esam 16, tātad vairāk par 

pusi. Mums ļoti patīk 

skriet.  

          Mūsu klasesbiedrs 

Miķelis Miks Vilkaušs 

ieguva 2. vietu (3.- 4. 

          Nākamajā gadā 

mūsu vecāki – viskar-

stākie atbalstītāji, arī 

nolēma piedalīties 

šajā skrējienā kā da-

lībnieki. Turēsim vi-

ņus pie vārda! 

         Aicinām arī 

pārējos skolēnus un 

vecākus piedalīties 

Ance Kalniņa, Kate 

Ozoliņa-

Mennika,3.a 

Piekto klašu iesvētības 

Oktobris mums, 5.-

tajām klasēm, bija īpaši in-

teresants mēnesis, jo vienas 

nedēļas garumā no 7.līdz 

14.oktobrim tikām iesvētīti. 

Ko tas nozīmē, zina visi 

pamatskolas skolēni, jo viņi 

jau ir izturējuši attiecīgos 

pārbaudījumus, lai tiktu 

uzņemti 5.-to kārtā.  

Mums,5.a un 5.b 

klasei, šogad katru dienu 

pēc 3.stundas starpbrīdī bija 

veicams kāds uzdevums, 

kuru bija sagatavojušas 6.-

8.klases skolēni. Pirmajā 

dienā mums bija jāuzraksta 

uz lielas lapas par savu kla-

si, kādi esam. Un mēs, 5.b 

klase, sevi raksturojām kā 

sportiskus, zinātkārus, dejot 

gribošus utt. 

Vēl mums bija jā-

veic daudz un dažādi uzde-

vumi, piemēram, jāsaliek no 

vārdiem sākumskolā mācīts 

dzejolis. Ar to mums nevei-

cās tik labi kā 5.a klasei, 

taču otrdien tautas bumbas 

spēlē mēs bijām krietni pā-

rāki. Bet ceturtdien mēs 

veicām uzdevumus jauktās 

grupās (katrā grupā bija 

skolēni no abām klasēm), 

lai 5.klašu skolēni, kā teica 

skolotāja I. Cirša, būtu draudzī-

gāki. Tikām sadalīti dažādu 

priekšmetu grupās: latviešu va-

lodas, angļu valodas, dabas zinī-

bu u.c. grupās. Visātrāk un pre-

cīzāk uzdevumus veica matemā-

tikas grupa. Visinteresantākais 

maniem klasesbiedriem šķita 

piektdien 8.b klases sagatavotais 

uzdevums – pēc fotogrāfiju 

fragmentiem sameklēt attiecīgo 

telpu. Diemžēl visas telpas neat-

radām, bet par to neskumām, jo 

pārbaudījums lika mums būt 

atraktīviem, un daudzi zēni tei-

ca, ka tas bija jautri! Visu nedē-

ļu mūs atbalstīja audzinātāja 

Ingūna.  

Nedēļas laikā 

bija jāveic ne 

tikai pārbaudes 

uzdevumi, bet 

arī priekšnesums 

jāsagatavo - jā-

prezentē sava 

klase. Mums ļoti 

patika visai kla-

sei kopīgi gata-

voties priekšne-

sumam. Audzinātāja pat sacerē-

ja par mums četrrindes: 

 „Mēs esam ļoti pļāpīgi,  

Bet reizēm arī kārtīgi, 

Mums patīk zīmēt, dziedāt, 

smiet  

Un dejot, dzejot, lēkt un skriet. 

Mēs varam paklausīgi būt. 

Un visur panākumus gūt, 

 Ja tikai aizmirstam par ķildām  

 Un savus pienākumus pildām.” 

Mēs esam gandarīti par 

kopā padarīto. Un noslēgumā 

saņēmām skaistas 8.a klases 

gatavotas medaļas - dzeltenas 

puķītes. Tas apliecina, ka esam 

iesvētīti un uzņemti pamatsko-

las skolēnu rindās. 

Linda Priekule un Toms Lau-

bmanis 5.b klase  
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10.oktobris-Starptautiskā Putras diena  

  10. oktobrī ar plašām akti-

vitātēm visā pasaulē tiek svinēta 

Starptautiskā Putras diena. Dau-

dzās valstīs šī diena ir kļuvusi par 

labdarības simbolu, lai ar aktivi-

tātēm sniegtu atbalstu trūcīgajiem 

cilvēkiem. Latvijā putru ēšanai ir 

senas tradīcijas. Mūsdienās tās ir 

ieguvušas jaunu veidolu un ir gan 

vienkārši, gan garšīgi pagatavoja-

mas. Turklāt uztura speciālisti ir 

vienisprātis, ka graudaugu putras 

ir enerģijas un spēka avots, jo 

satur saliktos ogļhidrātus, kas 

organismā nodrošina lēnu cukura 

līmeņa paaugstināšanos – tātad 

pakāpenisku un ilgstošu enerģiju. 

 Jau augusta beigās skolotā-

ji saņāma aicinājumu iesaistīt 

skolēnus no 1.-4.klasei un to sko-

lotājus, kā arī bērnudārzu au-

dzēkņus jautrā piedzīvojumā ar 

Putras programmu, kas izveidota 

sadarbībā ar Valsts izglītības sa-

tura centru (VISC), Veselības 

ministriju, Slimību profilakses un 

kontroles centru (SPKC) un AS 

„Rīgas Dzirnavnieks”. Projektā 

var piedalīties ikviena skola (arī 

bērnudārzi). Putras programmai 

skolās bija trīs posmi: 

1.Putras stundas kopā ar audzinā-

tājiem (skolotāji to novadīja kla-

sē) 

2. Mājas darbu pildīšana, gatavo-

šanās noslēguma pasākumam. 

3. Noslēguma pasākums skolas 

zālē. 

 Klasēm un skolēniem bija 

iespēja sekot līdzi projekta gaitai 

un aktivitātēm, kā arī iepazīstināt 

ar savām gaitām sociālajos tīklos 

Draugiem.lv/profesorsgrauds un 

facebook.lv lapa Profesors 

Grauds. 

 Mūsu skolā visu septembri 

un oktobra pirmajās dienās  sā-

kumskolas klasēs bija vērojama 

liela rosība. Reizēm pa skolas 

gaiteņiem „klejoja” gardu 

putru smaržas. Tas liecināja 

par to, ka kādā klasē skolēni 

mielojās ar pašu izvārītām 

putrām. Tika iepazītas dažā-

das putru receptes no skolē-

nu ģimeņu putru recepšu 

pūra. Kā lai tās nepagaršo? 

Vienā no tādām degustāci-

jām piedalījās arī viesi- Vā-

cijas skolēni. 

 Bet visjaukākais bija 

10.oktobra noslēguma pasā-

kums skolas zālē. Katra kla-

se bija sagatavojusi savu 

interesantu  priekšnesumu. 

Sekojot līdzi priekšnesumu 

saturam, varēja iepazīties ar 

ceļu, kāds jānoiet graudam, 

lai tas nonāktu putras izskatā 

uz mūsu šķīvjiem, par šī 

darba darītājiem.  Visi varē-

ja arī pārliecināties, kāda 

nozīme ir putrai mūsu ikdie-

nas ēdienkartē, lai cilvēks 

būtu vesels un stiprs. Skanē-

ja dziesmas un tautasdzies-

mas, raiti ritēja dejas soļi, 

skolēni rādīja akrobātiskus 

vingrojumus. Un, protams, 

beigās tika dalītas Atzinības 

par paveikto un balvās sko-

lēni saņēma AS „Rīgas Dzir-

navnieks” putras paciņas, grā-

matiņas, batoniņus. Visi bija 

gandarīti. 

 Pasākumā piedalījās arī 

folkloras kopas „Cielava” va-

dītāja Zenta Mennika. Visi 

kopā ar dziesmu „Daudz baltu 

dieniņu...” un spēcīgiem ap-

lausiem sveicām Zentiņu fol-

kloras kopas 25 gadu jubilejā, 

tā sūtot sveicienus visam ko-

lektīvam, kurš nekad neatsaka 

savu klātbūtni mūsu skolas 

pasākumos. Lai viņiem vēl 

daudz radošu domu un darba 

pilni  gadi! 

Skolotāja Lolita Valaņina  
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Putras mēnesis 

Septembra mēnesī ir Starptau-

tiskā putras diena. Tādēļ tika 

izsludināts konkurss. Šī  kon-

kursa galvenais mērķis ir ”Ēd 

putru kļūsti stiprs un drosmīgs 

kā Herkuless”! Konkursa em-

blēma ir Profesors Grauds. 

Šajā konkursā piedalījās visa 

sākumskola. Visu šo mēnesi 

mēs-4.a klases skolēni, vārījām 

putru un vingrojām. Mēs vārī-

jām kuskus putru un četrgrau-

du, piecgraudu un citu grau-

daugu sajaukumu putru.. Ēdām 

ar dažādiem ievārījumiem. 

Visvairāk garšoja melleņu ie-

vārījums. Visiem tā garšoja 

putras! Putras mēneša noslēgu-

mā katrai klasei bija priekšne-

sums. Mūsu klase izcēlās ar 

vingrošanu- kāds meta ritenti-

ņu, cits stāvēja uz gal-

vas ,bet puiši stāvēja uz 

rokām. Mēs skaitījām šādu 

pantiņu: „Ēd stipru pupu 

putru, tad tu būsi stiprs!” 

Mums patika  2.b klases 

priekšnesums. Viņi dejoja 

pavāru deju, ļoti stalti node-

joja puiši ar savām baltajām 

pavāru cepurēm galvās. Man pati-

ka šis mēnesis ,jo tas atšķīrās no 

citiem mēnešiem ar dažādām ār-

pusstundu aktivitātēm. 

Diāna Zmičerevska,4.a 

Vāram, vāram 

putriņu... 

        Šogad jau 

kārtējo reizi Lat-

vijā svinēja Putras 

dienu, tā notika 

10.oktobrī. Mēs, 

3.a klases skolēni, 

arī gatavojāmies 

šim pasākumam. 

Vispirms mēģinā-

jām noskaidrot, 

kura ir populārākā 

putra mūsu klasē. 

Pēc sagatavota-

jām receptēm un 

to prezentēšanu, 

noskaidrojām, ka 

tā ir auzu pārslu 

putra.  

        Nākamajā 

nedēļā nolēmām 

to pagatavot. 

Mums bija iespēja 

iepazīties ar sko-

las mācību virtu-

Graudā ir spēks! 

Patrīcija Altenburga,3.a  

vi, un mēs varējām gatavot un klāt 

galdu bez vecāku palīdzības. Paga-

tavojām piecas dažādas auzu pār-

slu putras. Visas arī nogaršojām.  

        Mums ļoti garšo auzu pārslu 

putra. Arī tagad, ikdienā, cenša-

mies ēst dažādas putras. Vienmēr 

paziņojam klasē, ka šorīt ēdām putru. 



Pa rudens pēdām Līgatnē 
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2. a un 2. b klase pēc garās vasaras 

atkal vienojās kopējā ekskursijā. 

Šoreiz izvēlēts maršruts uz Līgat-

nes pusi, kur iepazīsimies ar Vien-

koču parku un Līgatnes papīrfabri-

ku.  

Nezināmā ir ļoti daudz, tāpēc kla-

ses audzinātājas Edīte Liedeskalni-

ņa un Vineta Dance aicina bērnus 

būt vērīgiem, pacietīgiem un zināt-

kāriem.  

Rudens parūpējās, lai diena, ko 

pavadām dabā, būtu silta un sau-

laina, lai pastaiga un izziņas pro-

cess pa Vienkoču parku mūs ne-

steidzinātu zem jumta vai auto-

busa paspārnē. Ekskursijas gidi, 

vecāki un skolotāji, kā arī auto-

busa šoferītis Andris, parūpējās, 

lai šī diena paliktu atmiņā. 

Taka, kas aizvijās pa Vienkoču 

parku, mums deva atbildes uz nes-

kaitāmiem jautājumiem par to, kas 

ir vienkocis, kas ir neesošu ēku 

maketi, ko dara ar klabekli, kam 

senāk cilvēki slēja slieteni. Nu šie 

jautājumi vairs nemulsinās 2. kla-

šu skolēnus! 

Pēc pusdienām svaigā gaisā un 

2. b klases skolotāja Vineta 

Dance 

Ekskursija uz Rīgu  

19. septembrī mēs devā-

mies uz Rīgu. Vispirms apmeklē-

jām Dzelzceļa muzeju, kur iepazi-

nāmies ar vilcieniem no senatnes 

līdz mūsdienām. Bija iespēja ap-

skatīt lokomotīvi un darbojošos 

vilciena modeli. Tad devāmies ārā, 

lai apskatītu vilcienus reālā lielu-

mā. Mūs pārsteidza uz perona no-

liktā čemodānu kaudze. Vēlāk no-

tika drošības stunda, un par aktivi 

tāti tajā mēs saņē-

mām atstarotājus briedīti Rū-

dolfu un spēli Domino, kura 

iekaroja popularitāti klasē. 

 Mūsu galamērķis 

bija Mežaparks. Vispirms 

aizgājām uz lielo Dziesmus-

vētku estrādi. Tā patiešām 

bija liela! Uzkāpām augšā un 

nodziedājām Latvijas himnu. 

Tad devāmies uz izstādi  

„Iepazīsties – koks”. 

Mēs varējām uzzināt visu par 

koku – ko no tiem gatavo un 

kā tie aug. 

 Man visvairāk 

patika Dzelzceļa muzejs, kurā 

bija arī dzelzceļnieku ap-

ģērbs. Es vēlētos tur aizbraukt 

vēlreiz. 

Keita Irmeja, 4.b  

suvenīru iegādes devāmies 

uzzināt kā ražo papīru Līgat-

nes papīrfabrikā. Tikām saga-

tavoti pēc visiem drošības 

noteikumiem-parakstījušies 

nopietnos dokumentos un 

uzvilkuši košas vestes. Tas 

nozīmē, ka lieta nopietna, kā 

nekā nokļūsim īstā fabrikā. 

Pārsteidza arī tas, ka fabrikas 

mūžs tiek skaitīts jau no pa-

gājušajiem gadsimtiem. Visu 

cieņu un apbrīnu cilvēkiem, 

kuri pratuši saglabāt tādu mū-

su valsts bagātību! Tagad arī 

mazie skolēni tā pa īstam iz-

prot makulatūras vākšanas 

jēgu un to, ka papīrs jāsaudzē 

un nevajadzētu to izšķiest bez 

liekas vajadzības. 

Emociju daudz, tās nevar ap-

rakstīt, tās nevar izstāstīt, tik 

novēlēt ikvienam ar savām 

acīm to visu saredzēt un sa-

vām ausīm sadzirdēt. 



 Mēs, 3. klašu skolēni un 

klases audzinātājas, oktobra 

sākumā devāmies izglītojošā 

ekskursijā uz Rīgu. Ekskursijas 

laikā apmeklējām izstādi 

„Iepazīsties - koks”, kurā uzzi-

nājām par koku un kokmateriā-

lu daudzveidīgo izmantošanu 

Latvijā. Apmeklējām Dzelzce-

ļu muzeju, kurā gids mums 

iepazīstināja ar dažādām vēstu-

riskām lokomotīvēm un tās 

darbības mehānismiem. Izglī-

tojošās ekskursijas beigās mēs 

piedalījāmies Drošības stundā, 

kurā tika demonstrētas filmiņas 

un stāstīts par to, kā jāuzvedas 

dzelzceļa tuvumā un kas var 

Mūsu mazais pārgājiens 

Kopā ar vecākiem skolas sāku-

ma pirmās nedēļas beigās nolē-

mām doties nelielā ekskursijā-

pārgājienā uz „Kraukļiem”. 

Piektdienas vakarā visi satikā-

mies Bocmaņa laukumā, lai ar 

mašīnām dotos ceļā. Mūs sa-

gaidīja „Kraukļu” saimnieks 

Edmunds Birkenbergs, kuru 

visi sauc par Mundiņu. Viņš 

mums pastāstīja, cik lielas ir 

viņa meža platības. Interesants 

bija Mundiņa stāstījums par 

koku audzēšanu, kopšanu, zā-

ģēšanu, izmantošanu. Viņš arī 

parādīja mums un pastāstīja 

par eko tualeti, kuras uzbūvē-

šanā naudu devuši zviedri. Vis-

iem mums patika priede, pie 

kuras stāvējām un kuras galot-

nē bija tukša stārķa ligzda. Kad 

noklausījāmies stāstījumu, rai-

tā solī devāmies uz „Murkšķu 

trasi”. Tur gājām pa trosēm, 

rāpāmies pa sienu un tīklu, 

pārbaudījām savu drosmi un 
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Iegūtas jaunas zināšanas  

 un stāstīts par to, kā 

jāuzvedas dzelzceļa tuvumā 

un kas var atgadīties, ja ne-

tiek ievēroti drošības pasāku-

mi. Pēc pavadītās dienas Rīgā 

devāmies mājās ar jaunām 

zināšanām un pārliecību, ka 

esam droši un veseli. 

3.b klases skolnieki  

veiklību. Noguruši gājām 

atpakaļ pie saimnieka, cepām 

desiņas, spēlējāmies rotaļu 

laukumā. Šis mums bija lie-

lisks pārgājiens kopā ar vecā-

kiem un noteikti dosimies tur 

arī pavasarī.  

 Pēc šī pārgājiena vēlējāmies 

uzzināt vēl kaut ko par koku 

izmantošanu, tāpēc nolēmām 

apmeklēt izstādi Mežaparkā. 

Tur mēs uzzinājām, kā un 

kur izmanto dažāda veida 

kokus. Varējām salīdzināt un 

secināt, ka arī Edmunds Bir-

kenbergs nozāģētos  kokus 

izmanto gan ēku būvei, gan 

sporta un bērnu laukuma ierīču 

pagatavošanai, gan „Murkšķu 

trases”  sportisko ierīču paga-

tavošanai. Izaudzētos kokus 

var izmantot dažādi. Koki ir 

mūsu valsts bagātība. Bijām 

arī sevi bagātinājuši ar jaunām 

zināšanām  par koku. 

Skolotāja Lolita Valaņina,4.a  
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Ar ko var lepoties latviešu tauta? 

 Latvijas galvenā vērtība 

ir tās dabas un kultūras daudz-

veidība un, protams, cilvēki. 

 Unikāla vērtība ir latvie-

šu tautasdziesmas. Latviešiem 

ir savs Dainu skapis, kuras ba-

gātība ir apbrīnas vērta. Latvija 

ir valsts ar savu kultūru, tradī-

cijām, saviem svētkiem un at-

zīmējamām dienām. Uz da-

žiem svētkiem ierodas pat lat-

vieši, kuri dzīvo tālu aiz Latvi-

jas robežām. Vieni no tādiem 

svētkiem ir Dziesmu svētki, 

kuri kopā pulcē latviešus no 

visas pasaules. Es esmu lepna 

par latviešu gadskārtu svēt-

kiem. Vasaras saulgriežos svi-

nam Jāņus, kad visā Latvijā 

redzami Jāņu ugunskuri, cilvē-

ki liek galvā vainagus, pie 

ugunskuriem visu nakti līdz 

saullēktam dzied latviešu tau-

tasdziesmas, iet rotaļās, dejo. 

Savas latviskās tradīcijas ir arī 

Mārtiņos, Ziemassvētkos, Liel-

dienās. 

    Es mīlu savu valsti un 

lepojos, ka esmu latviete. Es 

lepojos ar savu ģimeni, drau-

giem, savu skolu, pilsētu Sala-

cgrīvu un savu valsti. Es lepo-

jos, ka Latvijā skan skaistā lat-

viešu valoda. Diāna, 4.a 

 Mēs varam lepoties ar 

mūsu sportistiem, dziedātājiem. 

Varam lepoties ar to, ka Latvijā 

ir tūkstošiem  ģimeņu, kuras 

ziedo naudu slimiem bērniem, 

cilvēkiem, kuriem nepiecieša-

ma palīdzība slimību ārstēša-

nai. Vēl mēs varam lepoties ar 

jaunuzcelto bibliotēku Rīgā, 

kuras arhitekts ir latvietis, bet 

pasaulē pazīstams. Mēs varam 

lepoties ar vienkāršiem cilvē-

kiem, bērniem, kuri dara labus 

darbus.       Elfa, 4a 

 Latviešu tauta var lepo-

ties ar to, ka mūsu visu pazīsta-

mā šūpļa dziesma „Aijā žūžū”ir 

iekļuvusi 30.vietā starp pasau-

les labākajām šūpļa dziesmām. 

       Samanta Lelde, 4.a 

 Latviešu tauta var lepo-

ties ar Lielvārdes jostu, kurā 

tiek ieausti tik daudz latvisko 

rakstu.  Artūrs Emīls, 4.a 

 Latvijas lepnums ir bob-

slejisti un kamaniņu braucēji, 

kuri sevi pierāda dažāda veida 

sacensībās, arī Olimpiskajās 

spēlēs.          Rolands, 4.a 

 Visā pasaulē pazīst lat-

viešu puišus, kuri izdomāja 

airodium. Mēs lepojamies ar 

divkārtējo Olimpisko spēļu  

uzvarētāju BMX Māri Štrom-

bergu.   Marta, 4.a 

 Ik pēc četriem gadiem  

Latvijā notiek Dziesmu svētki, 

kad dziesmās un dejās kopā 

vienojas tūkstošiem cilvēku. 

Skan balsis pie balsīm, dip 

deju soļi pie deju soļiem, cil-

vēki smaida, staigā skaistajos 

latviešu tautas tērpos. Latvijā 

ir zaļi meži, dzidri ezeri, jūra, 

upes un gleznaini upju krasti. 

Cilvēki labprāt dodas atpūsties 

brīvā dabā, klausās mežu šal-

kās, putnu dziesmās. Latvijā ir 

teātri, skaists Operas nams, 

izcili mākslinieki, mūziķi. Tā 

ir mūsu Latvija. Es priecājos, 

ka dzīvoju Latvijā un esmu 

latviete.        Elizabete, 4.a 

 Latviešu tauta var lepo-

ties ar savu bagāto valodu, 

dzejniekiem, rakstniekiem. 

Skaistas ir latviešu tautas tei-

kas un pasakas.          

         Edvards, 4.a 

 Mēs varam lepoties ar 

savas valsts simboliku-himnu, 

karogu, ģērboni. Ar cieņu la-

sām Imanta Ziedoņa, Ojāra 

Vācieša dzejoļus.    

     Betija,4.a 



Kāda tev liekas Latvija?  

13             2013. gada novembris Nr. 1 

Latvija- zaļa, skaista, liela.          (Ketija, 2.b) 

Latvija ir spoža, daudz iedzīvotāju.     (Arvis, 2.b) 

Es šeit dzīvoju. Man vistuvākā valsts (Marta, 4.a) 

Latvija ir ļoti skaista valsts ,kurā dzīvojam mēs- 

latvieši.      (Egīls, 4.a) 

 Skan kā cīruļa dziesma. 

Jāņu vakars, kad visi līgo.    

(skolotāja Ināra Ādmīdiņa) 

 Latvija ir skaista . Te ir 

ļoti forši un šeit ir jāmācās. 

          (Ingars, 1.b) 

  

 Latvija, latviešu valoda 

tā ir piederība. Viena no vis-

skaistākajām zemēm.    

(skolotāja Ingūna Ādmīdiņa) 

Aptauju veica Nadīna un 

Kate Laima,8.a 

Kas tev patīk skolā? 

Sports , dejošana, brīvlaiks, 

ekskursijas.    

           (Emīlija, 2.a) 

Sports, starpbrīži, brīvlaiks, 

ekskursijas.      (Matīss,  4.b) 

Angļu valoda.     

        (Linda, 1.b) 

Mācīties, sportot, dziedāt, 

latviešu valoda.   

             (Amanda, 1.b) 

 Skolā patīk mācīties.  

        (Emīlija, 2.b) 

Sports, latviešu valoda, mate-

mātika, zīmēt.    (Tomass, 2.a) 

Mācīties, iet uz kafejnīcu. 

       (Madara, 1.b) 

Mācīties, basketbola treniņi. 

          (Mikus, 1.a) 

Patīk iet uz treniņiem, mācī-

ties, dejot.           (Areta, 1.a) 

Skolā patīk mācīties.   

               (Emīlija, 2.b) 

Sports, latviešu valoda, matemā-

tika, zīmēt.           (Tomass, 2.a) 

Mācīties, iet uz kafejnīcu.  

            (Madara, 1.b) 

Mācīties, basketbola treniņi.  

         (Mikus, 1.a) 

Aptauju veica Nadīna un Kate 

Laima,8.a 

Kas tev patīk Latvijā? 

Latvija ir skaista!    (Markuss,  5.b) 

Latvija ir ļoti liela un zaļa.     (Daniels,  5.a) 

 Latvija ir skaistākā valsts.  (Markuss,  5.a) 

 Daba, galvaspilsēta Rī-

ga, gudri cilvēki.   

      (skolotāja Viktorija  

Jūra, meži, vasara, šeit esmu 

piedzimusi, esmu ieaugusi, te 

ir mani bērni un mazbērni.          

  (skolotāja Ligita           

       Ķūrena) 

Man patīk dzimtenes daba, 

latviešu valoda, kas reizēm 

skan kā cīruļa dziesma. Jāņu 

vakars, kad visi līgo 

  (Skolotāja Ināra Ādmīdiņa) 
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 Pateicoties gūtajiem iespai-

diem un zināšanām Vienkoču parkā, 

nolēmām piedalīties konkursā 

„Mūsu mazais pārgājiens”. Šo kon-

kursu jau ievērojām pagājušajā gadā, 

bet tad vēl sajutāmies mazi un neva-

rīgi, jo konkurss prasa nopietnas 

lietas un īstu darbošanos saistībā ar 

vidi un koku. Tas jau arī vēl nebūtu 

nekas, jo, piedaloties konkursā 

„Mamma Daba”, esam guvuši rūdī-

jumu. Taču šis konkurss prasa visas 

novērotās lietas un vietas sasaistīt ar 

mūsu izcilā rakstnieka Imanta Ziedo-

ņa un viņa dēla Rimanta Ziedoņa 

grāmatu „Mežu zemē Latvijā. Aici-

nām ceļā!”. Tātad, jāprot lasīt! Šogad 

mūsu lasītprasme ir uzlabojusies un 

tas mudināja  neatteikties no dalī-

bas konkursā. Vēl mums nācās 

iepazīties ar citiem I.Ziedoņa dar-

biem, kā „Kurzemīte” un 

„Leišmalīte”, jo arī šie literārie 

darbi bija iekļauti konkursa iz-

pildes noteikumos. Savācot lie-

4.a klases skolēni piedalās kon-

kursā „Mūsu mazais pārgā-

jiens”. Konkursam nosūtījām 

„mugursomu” piepildītu gan ar 

zīmējumiem, gan pārgājiena 

aprakstiem, gan radošiem dar-

biem. Katrs klases skolēns varē-

ja pielikt savu roku konkursa 

materiālu tapšanā.  Līva Grēta 

zīmēja mugursomu, Artūrs 

Emīls uzzīmēja topogrāfisko 

pārgājiena karti. Visi rakstīja 

aprakstus, pārdomas, vēlējumus 

mežam, zīmēja utt. Prieks, ka 

varējām kopā apgūt atkal kaut 

ko jaunu.  

 

Mēs to izdarījām!!! Turiet īkšķus par mums, 2. b klasi!  

tišķos pierādījumus par ekskursijā 

izpētīto, redzēto un izzināto, vei-

cot radošus mājas darbus, iesaistot 

arī vecākus, atklājot koka nepa-

rastās izmantošanas iespējas un 

slavinot mūsu zaļo novadu, 2. 

oktobra pēcpusdienā skolotāja 

devās uz pastu, lai biezo pasta 

pakas sūtījumu aizsūtītu uz Rīgu. 

Rīgā gudri un viedi ļaudis tad arī 

2. b klases skolēni un skolo-

tāja Vineta Dance   

skolas audzēkņi būs vinnējuši 

brīnišķīgās pirmo trīs vietu balvas. 

Tās tiešām ir iespaidīgas!  

Zinām, ka arī no mūsu skolas vēl 

ir klases, kuras piedalās šajā kon-

kursā. Lai mums visiem veicas! 

                                Konkurss „ Mūsu mazais pārgājiens” 

Skolotāja LolitaValaņina,4.a 
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 Ē -  mums būs ēzelis, kas ēd zāli. 

F -- mums būs fermeris, kurš baro zirgu. 

Ģ- mums ģimene,  kas pastaigājas parkā. 

H – mums būs Haris ,kas brauc ar moci. 

I – mums būs Ieva, kura pastaigājas ar suni. 

Ī- mums būs īlens, kas iedūrās zīlē. 

J – mums būs Jančuks, kas skrien pa skolas koridori. 

K- mums ir  krusttēvs, kas ir ļoti mīļš. 

Ķ – mums būs ķekars, kas pilns ar vīnogām. 

L – mums būs Liene, kas iet uz darbu. 

Ļ – mums būs ļaudis , kas iet pa ielu. 

M – mums būs Māris, kas sēž uz krēsla. 

N – mums būs Nadīna, kas iet uz skolu. 

Ņ – mums būs Ņuris, kas saka : ņau. 

O – mums būs ola, ko izperējusi vista. 

P – mums būs Pēteris, kas negrib iet uz skolu. 

S – mums būs Santa, kurai patīk mācīties. 

Š – mums būs Šons, kas dzīvo lauku mājā. 

T – mums būs tētis, kas dod naudu. 

U – mums būs Ugunsgrēks, kas ir seriāls. 

Ū -  mums būs ūdens, kas ir garšīgs. 

V – mums būs vakariņas, kas ir garšīgas. 

Z – mums būs zaķis, kas lec pa pļavu. 

Ž – mums būs Žanete, kas masē. 

    Arvīds Gertners,2.a 

Es dzejoju kā J. Baltvilks 

A – mums būs alnis, kas lēkšo pa pļavu. 

Ā – mums būs āzis, kas miermīlīgs nav. 

B – mums  būs biete, kam cukurs iekšā. 

C – mums būs cālis, kas klusi čiepst. 

Č – mums čaulgliemezis, kam patīk lapas grauzt. 

D – mums mūs dundurs, kam deguns garš. 

E – mums būs egle, kas Ziemassvētkos priecēs mūs. 

Ē - mums būs ēzelis, kas kafejnīcā sēž. 

F – mums būs frikadele, kas zupā peld. 

G- mums būs gailis, kam rīkle skaļa. 

Ģ – mums būs ģitāra, kam stīgas strinkšķ. 

H – mums helihopters, kam propellers gaisu maisa . 

I – mums būs irbe, kas tek teciņiem. 

Ī – mums būs īlens, kas caurumus taisīt māk. 

J – mums būs jūra , kas reizēm šņāc. 

K – mums būs kaķis, kam garas ūsas. 

Ķ – mums būs ķirmis, kas vecas mēbeles grauž. 

L – mums būs ļipa, kas trusim bailēs trīc. 

M – mums būs mamma, kas vienmēr mīļa man. 

N – mums būs Nellija, kas burkānus grauž. 

Ņ – mums būs ņaudiens skaļš, kurš saprotams man nav. 

O – mums būs ods, kurš kaitinoši sīc. 

P – mums būs  pončiks, kasa bērniem mutē kūst. 

R – mums būs Rīga, kura ir Latvijas galvaspilsēta. 

S – mums būs saule, kas silda mūs. 

Š – mums būs šalle, kas tinas ap kaklu man. 

T – mums būs tilts, kas vieno krastus. 

U -  mums būs uguns, kas karsti kvēlo. 

Ū – mums būs ūpis, kas mežā spokojas. 

V - mums būs vāvere, kas lēkā no zara uz zara. 

Z – mums būs zirneklis, kas tīklus auž un tajos snauž. 

Ž-  mums būs žagata, kas alfabētu nepazina. 

     Nellija Zvejniece,2.a 

Mana ģimene 

 

Sēžu es un prātoju, 

Kas ir mana dzimta? 

Varbūt tā ir Latvija? 

Varbūt mana ģimene? 

 

Mamma māca bērniem dziedāt, 

Tētis mājas būvēt prot, 

Māsai ļoti patīk dziedāt, 

Bet man pašam sportot tīk. 

 

Opis fūrē zivis ved, 

Omai visus ārstēt tīk, 

Otra oma mani vaktēt prot, 

Un tā visa mana ģimene, 

Kuru ļoti, ļoti mīlu! 

Aleksis Goba, 3.a  

Mana Latvija 

             Manu dzimteni sauc Lat-

vija. Te esmu piedzimis tētim un 

mammai. Man ir deviņi gadi. Es 

dzīvoju pie Jūras. Jūra ar lielo 

burtu tāpēc, ka man Latvija nav 

iedomājama bez jūras. Katru die-

nu es varu vērot jūru. Man patīk 

tās mainīgums. Man patīk braukt 

līdzi tētim jūrā zvejā. Es priecā-

jos par jūras dotajiem lomiem. 

Mana Latvija ir jūra, ir glītas 

bākas, ir zvejas kuģi un izturīgi 

ļaudis!           

  Mārtiņš Kleins, 3.a  

Ģimene 

Māmiņa mums laipni smaida, 

Tētis jaukas lietas stāsta, 

Brāļi mani smīdina, 

Vecmammas dod padomus. 

 

Ģimene – lūk, mana dzimta, 

Kura vienmēr draudzīga. 

Tētis, mamma, es un brāļi 

Arī vecmāmiņas abas. 

Ieva Ristamece, 3.a  
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