
Salacgrīvas vidusskolas avīze                                       2016. gada Maijs Nr. 4  

Gliemežvāks 

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

Dedz simtiem gaismiņu:  

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

(Ralfs  Leinasars) 

Čau, Vinnij !  

 Mani sauc Ketija. 

Es mācos 4.b klasē. Tu 

taču atceries pirmajā kla-

sē mani. Es sēdēju  otrajā 

solā durvju pusē. Ir pagā-

juši četri gadi. Vēl ne-

daudz un es jau būšu 

piektās klases skolniece. 

Es nezinu kāpēc, bet, kad 

biju bērnudārzā, es negri-

bēju nākt uz skolu. Ieejot 

savā jaunajā klasē, manas 

domas mainījās. Būt sko-

lā bija fantastiski. Skolo-

tāja mūs tik laipni sagai-

dīja, bet es biju nedaudz 

kautrīga. Viņa pat man uz 

mājām atnesa aicinājumu 

nākt mācīties pie viņas. 

Man vēl tas ielūgums ir.  

 Es nekad pirmajā 

klasē neaizmirsīšu mūsu 

pirmo spēli ar klasi. Mēs 

spēlējām spēli ar kamolu. 

Bija jāiepazīstina ar sevi, 

metot kamolu. Kad mācī-

jos pirmajā klasē, man 

viss šķita tik grūts. Tagad 

ceturtajā klasē viss šķiet 

tik viegls kā es to  

nevarēju zināt. Bet no-

teikti  desmitajā klasē 

liksies, ka ceturtā klase 

bija vienkārša. Es nevē-

los šķirties no mūsu mī-

ļās, jautrās, foršās skolo-

tājas. Es savas domas ne-

kad nemainīšu. Te nu bi-

ja, četri gadi ir pagājuši! 

Un nu es mācīšos pamat-

skolā. 

 Piektajā klasē. Būs 

jāsaka atā manai mīļajai 

skolotājai. Būs jāsaka ar-

dievu sākumskolai.  

Ketija  

Alīsija Kazaka, 4.b 
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Redakcijas vēstule 

Vai tiešām jau aizvadīts atkal 

viens mācību gads? Liekas, ka 

vēl nesen priecājāmies par ru-

dens ziedu krāsainajiem puš-

ķiem, par krāsaino lapu čaukstē-

šanu zem mūsu kājām, par atkal 

redzēšanos prieku pēc vasaras ar 

skolas draugiem, bet nemanot 

klāt atkal jaunās vasaras gaidas.  

Laiks skrien vēja spārniem. Vēl 

cenšamies izbaudīt reibinošo 

ceriņu smaržu, papriecāties par 

dzeltenajiem pieneņu un rapšu 

laukiem, par skaistajām kastaņu 

ziedu svecēm. Ir tik jauki, ka 

mums dota iespēja izbaudīt vi-

sus četrus gadalaikus un tieši 

pavasarī ieraudzīt, kā par sevi 

liek priecāties daba. Bet dau-

dziem noteikti ir prieks par ie-

spēju pabūt kopā ar saviem 

draugiem, prieks par savām atzī-

mēm, prieks par piedalīšanos 

dažādos pulciņos, prieks par 

kādu izaicinājumu, kas gadījies 

mācību gada laikā, bet daudzi 

priecājās par pirmo iestādīto 

kociņu Meža dienās. Dažiem 

izaicinājums bija pirmo reizi 

piedaloties gan ielu stafetēs, gan 

Rīgas maratonā. Esam bijuši 

kopā visu mācību gadu. Ar avī-

zīti “Gliemežvāks” esam kopā 

bijuši jau 5 gadus. Būt kopā ir 

interesanti un jauki. Kopā esot, 

mēs protam novērtēt viens otru, 

protam novērtēt labo, kas ar 

mums noticis. Paldies visiem, 

kuri bija kopā ar mani visus 

piecus gadus un palīdzēja vei-

dot mūsu avīzīti! Paldies gan 

skolēniem, kuri ievingrināja 

roku rakstīšanā, gan skolotā-

jām, kuras mudināja uz rak-

stīšanu, kuras palīdzēja uz-

rakstīto rediģēt. Paldies avīzī-

tes dator salicējam Ritvaram, 

bez kura avīzīte nebūtu mums 

visiem izlasāma! Paldies vis-

iem pārējiem, kuri mūs atbal-

stīja un, protams, paldies mū-

su lasītājiem! Visus piecus ga-

dus mēs kopā mācījāmies viens 

no otra. Ceru, ka to darīsim ko-

pā arī turpmāk. Gods kopā būt ir 

skaisti-tas nozīmē, ka tevi no-

vērtē par to, kāds esi, ko dari. 

Novēlu visiem izaicinājumiem 

pilnu vasaru! 

Skolotāja Lolita 

  Tev raksta 4.b klases 

skolniece Megija. Jau pagājuši  

4 gadi, kopš mācos skolā. 1. 

klasē es nezināju, cik skolā ir 

jautri un interesanti. Skola ir 

manas otrās mājas. Ik dienu sa-

vā „Gudrību lādītē’’ es ielieku 

daudz jaunu zināšanu.  

 Šīs zināšanas jau 4 gadus 

man ir devusi mana mīļā, jaukā 

skolotāja. Ik dienu es mācos no 

savām kļūdām un vairs nepie-

ļauju tās. Katra diena cilvēka 

mūžā ir kā dāvanu kaste. Mēs 

varam tikai nojaust, kas tajā at-

rodas, bet, verot to vaļā, ierau-

gām, kas tajā patiesībā slēpjas. 

Laiks skrien tik ātri, un es lepo-

jos ar sevi, ka drīz pabeigšu jau 

4.klasi.  

 Es saku lielu paldies savai 

skolotājai par visām dotajām 

zināšanām 4 gadu laikā! Es saku 

arī paldies saviem brīnišķīga-

jiem klasesbiedriem! Viņi vien-

mēr ir atbalstījuši mani un palī-

dzējuši man pārvarēt visas grūtī-

bas! Tāpat es cenšos cienīt arī 

viņus! Paldies par visu!  

Megija Dace Henkuzena,4.b  

Sveiks, Vinnij!  
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Sveiks, Vinnij!  

Sveiks. Esmu Emīlija Bergma-

ne. Varbūt tu mani atceries? 

Noteikti! Skaties skolēnu sarak-

stu, esmu tur 1. Man šķiet, ka es 

tev sūtīju pēdējo vēstuli laikam 

1. klasē. Man vairs nav 7 gadu, 

bet gan 11. 

             Man bija interesants 

katrs gads, jo ar katru gadu nāca 

kas jauns. Piemēram, 3. klases 

sākumā mūsu klasē pienāca 2 

skolēni Toms un Marta. Tomu 

es jau pazinu, jo es ar viņu iepa-

zinos bērnu dārzā un zirgu stallī. 

Bet Martu es nepazinu, jo viņa 

bija no Rīgas. Ir uzlabojušās 

manas jāšanas prasmes. Trenere 

man tagad uztic nopietnākas 

lietas. Pa šiem 4 gadiem mana 

klase ir palikusi jautrāka, jo 1.,2. 

klasē visi visu laiku kašķējās, 

raudāja, niķojās, bet tagad mēs 

visas ķildas atrisinām paši,bez 

mammām. Tas jau liecina, ka 

esam izauguši par gandrīz nor-

māliem, saprotošiem cilvēkiem. 

Visus šos 4 gadus mums ir biju-

si pati labākā skolotāja pasaulē. 

Visus šos 4 gadus kopā ar labā-

ko skolotāju esam apceļojuši 

gandrīz visu Salacgrīvu. 25. 

maijā aplūkosim pēdējās vietas 

Salacgrīvā un tad, patiešām, 

būsim apceļojuši visu Salacgrī-

vu. 

             Es ļoti ceru,ka satiksi-

mies vāl nākamgad. Lai jauka 

vasara! Attā! 

Emīlija Bergmane, 4.b 

Kopā ar Vinniju Pūku  

Reiz bija….Tā sākas visas pasa-

kas…Tās sākas ar galveno varo-

ņu iepazīšanu, ar ticamiem un 

neticamiem piedzīvojumiem, ar 

līdzdzīvošanu patīkamiem un ne 

tik patīkamiem tēliem…Un tās 

visas reiz beidzas…Cik labi, ka 

tām visām ir laimīgas beigas! 

Tā kāda pasaka sākās 

2012./2013. mācību gadā. 1. 

septembrī Salacgrīvas vidussko-

la sagaidīja jaunos pirmklasnie-

kus un skolotāja Vineta Dance 

ar Vinniju Pūku (skolēniem tik 

pazīstamo tēlu) viņus uzņēma 

savā klasē. Vinnijs Pūks iedroši-

nāja jaunos skolēnus un novēlē-

ja labu ceļa vēju, kāpjot augstajā 

zinību kalnā. Skolotāja apsolīja 

4 gadus būt blakus un palīdzēt 

grūtajā ceļā, atgādinot, ka kat-

ram pašam būs jāizcīna uzvaras 

ar slinkumu, ar nevarēšanu, ar 

negribēšanu un nesaprašanu. Ik 

mācību gada nogali Vinnijs 

Pūks saņēma vēstules par pada-

rīto un piedzīvoto. Tagad pēdējā 

vēstule no 4. klases skolēniem, 

par atmiņām, par emocijām, par 

nākotni. 

                                                                             

Skolotāja Vineta Dance 

Sveiks, Pūk mani sauc Elizabe-

te! Mēs neesam tikušies jau 4 

gadus, kā tikai 1. klasītē! 

            Es nesaprotu, kur šis 

laiks tā skrien. Te nesen 1. sep-

tembrī devāmies uz skolu, bet te 

jau 5. klase! Nākot 1.klasē uz 

skolu, mani mocīja bailes. 

Nepadomāju par to, ka šeit būs 

arī mani bērnudārza draugi. 

Man grūti apzināties, ka nāka-

mie gadi būs bez mūsu mīļās 

skolotājas Vinetas. Viņa mūs ir 

audzinājusi visus 4. gadus un 

diezgan grūti būs pieņemt jaunu 

skolotāju un jaunus veidus, kā 

apgūt mācību tēmas. Es ceru, ka 

nākamā skolotāja būs jautra! Es 

noteikti kādā starpbrīdī ienākšu 

apsveicināties ar skolotāju un 

apskatīt, kā viņai veicas ar jau-

najiem pirmklasniekiem. 

            Es ar nepacietību gaidu 

nākamo mācību  gadu!  

Elizabete Kalniņa,4.b  

Sveiks, Vinnij Pūk! 
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Mani sauc Līva. Es mācos 4.b kla-

sē. Es pastāstīšu Tev, kā man ir 

gājis šajos četros gados. Pirmā kla-

se ! Man patika mācīties 1. klasē! 

Pirmajā septembrī ar nezinājuu, kas 

mani sagaida, es ierados klasē pie 

vislabākās skolotājas un visforšāka-

jiem klasesbiedriem. Pirmajā skolas 

dienā satiku arī Tevi , Vinnij. Tu 

izskatījies tik mīlīgs! No pirmās 

klases man visvairāk ir palicis atmi-

ņā tas, kā mēs ar dažiem klases-

biedriem apgāzām skapi. Tas bija 

šausmīgi ! Par to es dabūju savu 

pirmo un vienīgo piezīmi. Otrā 

klase! Otrā klase jau bija nedaudz 

grūtāka. Braucām ekskursijās, gā-

jām pārgājienos. Apmeklēju četrus 

pulciņus- vieglatlētikas treniņus, 

tautiskās dejas , kori un ksilofona 

pulciņu. 

Trešā klase ! Visvairāk atmiņā ir 

palikušas latviešu valodas olimpiā-

des, kurās piedalījos. Trešajā klasē 

mums pievienojās divi jauni skolē-

ni - Marta un Toms. 

Man patika mācīties latviešu valo-

du , matemātiku , sportu. Taču man 

nepatika mūzika un vizuālā māksla.  

Ceturtā klase ! 4. klase no šīm 

četrām klasēm ir visgrūtākā, jo te 

pilnīgi viss ir uz atzīmi. Šī ir pēdējā 

klase, kad mācāmies kopā ar mūsu 

skolotāju ! 4.klasē es sāku apmeklēt 

jaunsargu pulciņu. 

Man tik ļoti patika šie četri gadi ,ko 

mēs pavadījām kopā ar mūsu vis-

mīļāko skolotāju. Vēlos atkal mācī-

ties pirmajā klasē un satikt Tevi, 

Vinnij Pūk! 

Līva Zariņa,4.b 

Sveiks, Vinnij!  

Sveiks, Pūk!  

Atceries mani? Te Sintija. Atceries, 

kur satikāmies? Mēs satikāmies 1. 

klasē. Es vairāk neesmu maza. 

Esmu jau 11 gadus veca. Tu biji un 

esi man labākais draugs! 

    Esmu jau 4. klases skolniece. 4. 

klasē neiet tik viegli kā pārejās kla-

sēs. Ir skumji mācīties pēdējo gadu 

kopā ar mūsu skolotāju. Nākamgad 

mums būs jauna skolotāja. Es vēlē-

tos, lai mums paliktu šī pati skolo-

tāja. Bez manas skolotājas es nebū-

tu gudra un mēs nebūtu satikušies. 

4. klasē esmu iemācījusies daudz 

jauna. Manas mīļākas stundas ir 

literatūra, latviešu valoda un mate-

mātika. Man ļoti patīk lasīt. Es lasu 

katru dienu. Man tik labi nepadodas 

angļu valoda. Ļoti labas atzīmes 

man ir mūzikā. Šogad mēs pirmo 

gadu rakstām ieskaites mūzikā. 

Man patīk sportot. Tas ir veselīgi 

un reizēm jautri. Es eju airēšanā 

vai, pareizāk sakot, smaiļošanā. 

Labākais, ko es protu, ir spēlēt sta-

buli. Spēlējot stabuli, es esmu iegu-

vusi daudz diplomu. Spēlēt stabuli 

man nozīmē daudz mēģinajumu, 

trenēties katru dienu un iemācīties 

daudz jauna. Man ļoti patīk to darīt. 

Mājās es eju ārā dzīvoties, lasu 

grāmatas, piekārtoju māju un izpil-

du mājas darbus. Man patīk skolā. 

Vinnij Pūk, tu esi gājis skolā? Sko-

lā notiek daudz pasākumu un citas 

jautras lietas. Notiek arī sliktas lie-

tas. Labāk atcerēties labos notiku-

mus. Man ļoti patīk braukt ar klasi 

ekskursijā. Tas ir jautri!  Dažas es 

atcerēšos uz visiem laikiem. Mes 

arī rīkojam klases vakarus. Tā ir 

jautrāka lieta mūsu klasē.  Mums 

pašiem jāizdoma spēles un citas 

aktivitātes. Vadītāji sagatavo dalīb-

niekiem balviņas. Lielākā balva ir 

spēles uzvarētājam. 

       Skolā ir labi un būs labi! Atā, 

Pūk! 

Sintija Grīnvalde, 4. b  

Sveiks, Vinnij Pūk! 

Tev raksta Ernests. Esmu 4.b klases 

skolēns. Nedaudz pastāstīšu Tev 

par saviem sākumskolas gadiem. 

 Pirmajā klasē ienācu savā 

klases telpā un pavadīju šeit četrus 

gadus. Jaukā skolotāja sagaidīja 

mani un citus bērnus ar smaidu. 

Mans blakussēdētājs bija Markuss. 

Parasti pirmklasniekus skolā ieved 

12.klases skolēni. Mani ieveda Jā-

nis Koluškins. 

 Šie visi gadi bija nieks, at-

šķirībā no tā, ko mani un citus sa-

gaidīs pamatskolā. Tur viss būs 

savādāk! Ne tik viegli un pierasti. 

 Saku lielu paldies trim sko-

lotājiem – Vinetai, Rasmai un Inā-

rai par pacietību, sapratni un atbal-

stu. 

 Sākumskolas gadi ir aizritē-

juši ar dažādiem notikumiem - ek-

skursijas, pārgājieni, klases ballītes, 

konkursi, akcijas, smiekli un asaras, 

draudzēšanās un nesaprašanās. Ta-

ču pa lielākai daļai esam sadraudzē-

jušies, tā arī turpināsim! 

 Paliec sveiks, Vinnij Pūk! 

Arī Tu esi labs draugs bērniem.  

Ernests Jānis Kupčs, 4.b 
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1.a klasi beidzot … 

1.a klases skolēni kā-

dā stundā ciemojās pie 

burvja. Mājās tas tika uzzī-

mēts – cik interesanti, 

gandrīz visi uzzīmētie burvji 

bija tumši zilā, violetā apmet-

nī, ar konusa cepuri, zvaig-

znītēm rotātu un burvja nūji-

ņu rokās, radās sajūta, ka 

skolēni tiešām ir redzējuši 

BURVI. Klasē pirmklasnie-

kiem jāveic uzdevums - uz-

rakstīt piecas savas viskvēlā-

kās vēlēšanās, un kas zina, 

varbūt kāda piepildīsies! 

Neparastu uzaicināju-

mu saņēma pirmklasnieki, 

bija jādodas ciemos pie 

burvja. Labi, ejam! Taču pa 

ceļam skolēni satika bēdīgu 

sunīti, kurš kļūs priecīgs tikai 

tad, ja bērni atdos vienu no 

savām vēlmēm. Grūts uzde-

vums, bet izdarāms. 

Devāmies tālāk un 

satikām kaķīti, kurš bija pa-

dzīts no mājām un gauži nos-

kumis. To iepriecināt var ti-

kai tad, ja atdosim vēl vienu 

savu vēlmi. Paveicām arī šo 

uzdevumu. Tālāk ejot, nokļu-

vām pilī, bet pils aizslēgta, 

atslēgt var tikai atdodot vēl 

vienu savu vēlēšanos. Tā arī 

darām! 

Ieejot pilī, saprotam, 

ka mums katram atlikušas 

TIKAI divas vēlēšanās. Iepa-

zīstinot ar tām pārējos klases 

biedrus, secinām, ka atlikušās 

vēlmes ir tieši tās, kuras kāds 

(vecāki vai paši bērni) varētu 

piepildīt, jo sunītim, kaķītim 

un pils atslēgai tika atdotas, 

acīmredzot, mazsvarīgākās – 

“nokļūt uz Mēnesi, kosmosā, 

nopirkt lielu kuģi, karieti, 

greznu māju, tīģeri, kvadra-

ciklu, motociklu, kļūt par teh-

niķi, treneri….”  

Mūsu īstās vēlmes ir 

“iegūt jaunu riteni, grāmatu, 

hokejgaldu, skrituļslidas,  

kleitas, kurpes, aizbraukt ce-

ļojumā, ierīkot skaistu puķu-

dobi pie mājas un … IZ-

AUGT LIELIEM!” 

Ko iemācījāmies? Da-

līties, atdot kaut ko sev tuvu 

otram, ir grūti, taču to var 

paveikt ikviens. Atšķirt svarī-

go no mazsvarīgā. Nenos-

kumt, ja kaut ko neiegūstam. 

Viss ir atkarīgs tikai no paša 

cilvēka. 

 1.a klase ir gatava do-

ties tālākā ceļojumā – uz 

2.klasi, kur mūs visus kopā 

sagaida vēl interesantāki 

brīži. 

 

1.a klases skolēnu stundu 

un vēlmes apkopoja klases  

audzinātāja Iveta Kupča  

1.b klases mācību gads  

Mūsu pirmais mācību 

gads Salacgrīvas vidusskolā 

ir paskrējis vēja spārniem. 

Vēl liekas, ka tikai vakar mēs 

pirmo reizi ienācām šajā lie-

lajā skolā ar ziediem rokās, 

nezinot, kas mūs šeit sagai-

dīs. Kopā esam pavadījuši jau 

veselus 9 mēnešus, kuros 

esam čakli mācījušies, ap-

meklējuši dažādus pasāku-

mus, sportojuši, kā arī darīju-

ši dažādas nerātnības. Vis-

spilgtāk atmiņā mums palicis 

ir brauciens uz Rīgu pirms 

Ziemassvētkiem. Kopā ar 1.c 

klasi devāmies uz Rīgas sko-

lēnu pili, lai noskatītos teātra 

izrādi “Ziemassvētku brīnu-

mu meklējot” un lai satikti 

Ziemassvētku vecīti. 

Un tūlīt jau pēc pāris 

dienām pie mūsu klases dur-

vīm klauvēs 30 maijs, kas 

liecina par to, ka 1. klasi 

esam veiksmīgi pabeiguši un 

esam gatavi doties pelnītā 

atpūtā, lai uzkrātu jaunus spē-

kus jaunajam mācību gadam.  

Vasaras brīvlaikā ejiet 

mežā, staigājiet gar jūru, bau-

diet ūdens atsvaidzinošos 

glāstus! Domājiet labas 

domas, dariet labus darbus, 

gūstiet labas emocijas no da-

bas, no padarītajiem darbiem! 

Uz tikšanos septembrī!  

1.b  klases audzinātā-

ja Indāra Ceika 
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Mācību gads tuvojas nobei-

gumam, tāpēc notiek tā izvērtē-

šana. Katram palikuši atmiņā 

dažādi interesanti notikumi, mir-

kļi, kurus gribas atcerēties. 

Patika ekskursija uz Tērvetes 

dabas parku, ekskursija uz 

Laimas šokolādes muzeju, uz 

Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Patika noskatīties izrādi kon-

certzālē “Rīga” “Mazais prin-

cis”. Man ļoti patika piedalīties 

Lielajā talkā. Bija interesanti 

gatavot māmiņām svētku torti.  

Man patika skolā skatīties 

teātra izrādes, braukt uz Laimas 

šokolādes muzeju, kur varēju 

apskatīt šokolādes pupiņu, pa-

garšot šokolādi skolā apmeklēt 

cirka izrādi. 

Bija jauki apmeklēt Latvijas 

Nacionālo bibliotēku. Patika 

ekskursija uz Tērvetes dabas 

parku. Interesantas un smieklī-

gas bija mūsu klases rīta vingro-

šanas. Patika augstlēkšanas sa-

censības. 

Man patika meža stādīšana, 

jo varēju iestādīt daudz mazu 

priedīšu. Interesanta bija diena, 

kad skolā atskanēja trauksme un 

visiem bija jādodas ārā. Patīk iet 

uz vieglatlētikas treniņiem un 

piedalīties augstlēkšanas sacen-

sībās. Vēl man patīk pildīt mājas 

darbus. 

Man patika stādīt kokus, jo 

meža stādīšanā piedalījos pirmo 

reizi. Patika piedalīties augstlēk-

šanas sacensībās, noskatīties 

izrādi “Mazais princis”, patika 

vērot putnus. Patika Māmiņas 

dienas pasākums, jo manai 

mammai tas patika. 

Man patika mūsu klases Mā-

miņdienas pasākums, jo mā-

miņas par to priecājās. Patika 

uzsākt rakstīt 3.klases līniju bur-

tnīcā, 1.-2. klašu burtnīcas bija 

garlaicīgas. Vēl man patika pie-

dalīties Lielajā talkā, jo skolotā-

ja bija sagādājusi pārsteigumu- 

kopīgu pankūku cepšanu un ēša-

nu pie viņas mājās. Ļoti patika 

izrāde “Mazais princis”, jo ar 

mani kopā bija visa klase. Man 

patīk arī tas, ka mums reizēm 

stundas vadīja topošā skolotāja 

Gundega Poikāne. 

Man vislabāk patika izrāde 

“Mazais princis”, jo tā bija ļoti 

interesanta. Patika meža stādīša-

na, jo uzzināju daudz jauna. 

Man ļoti patīk sports, patīk 

spēlēt tautas bumbu. Patīk mate-

mātikas stundas. Man patika 

Talkas diena, jo pie skolotājas 

ēdām pankūkas. Interesanti bija 

šokolādes muzejā, jo tur ēdām 

šokolādi. 

Mācību gada sākumā bijām 

jaukā ekskursijā uz Tērvetes 

dabas parku. Tur braucām ar 

bānīti, daudz uzzinājām par da-

žādiem dzīvniekiem. Uzzināju, 

ka, sastopoties ar mežacūku, 

jāstāv kā statujai. Patika Putras 

mēnesis, kad vārījām un ēdām 

putras, ieguvām Atzinības. Kat-

ru gadu ir augstlēkšanas sacensī-

bas, kurās man patīk piedalīties. 

Mūsu klasē reizēm stundas vadī-

ja Gundega Poikāne. 

Man šajā mācību gadā patika 

noskatīties jaunatnes teātra izrā-

di koncertzālē “Rīga” “Mazais 

Princis”, kurā sadzirdēju pamā-

cošu teicienu: “Tev jāatbild par 

to, ko pats esi pieradinājis.” 

Man ļoti patika tautas bumbas 

sacensības, jo kārtīgi varēju iz-

kustēties. Vēl man patika vizuā-

lās mākslas stunda, kad gatavo-

jām maskas.  

Man patika ekskursija uz 

Laimas šokolādes muzeju, kla-

ses ballīte, iet talkā, Māmiņdie-

nas pasākums. 

Atmiņā palikušas sporta 

stundas ziemā, kad gājām slidot. 

Patika tautas bumbas sacensī-

bas, jo bija jautri visiem kopā 

piedalīties. Ļoti patika mūsu rīta 

vingrošanas ar dziedāšanu, meža 

stādīšana, brauciens uz izrādi 

“Mazais princis”, dabaszinības, 

piedalīšanās sportiskajās aktivi-

tātēs, Māmiņdienas kūkas gata-

vošana. 

 

2.a klases skolēnu aizvadītā mācību gada svarīgākie notikumi  



Interesanta bija ekskursija uz 

Latvijas televīziju un šokolādes 

muzeju. Vēl man ļoti patika Pro-

jektu nedēļa, jo varējām uzzināt 

un iemācīties kaut ko jaunu. 

Ļoti man patika mājturības un 

tehnoloģijas stunda, kad es biju 

skolotājas vietā un mācīju skolē-

niem locīt egli. Patika Māmiņ-

dienas pasākums un izrāde Rīgā 

“Mazais princis”. 

Stādījām mežu, tas bija inte-

resanti. Patika literatūras lasīša-

nas stundas, jo tajās varēju lasīt 

pašas izvēlētās grāmatas. Intere-

santi bija gatavot māmiņām dā-

vanas, tās bija skaistas. Ļoti pa-

tika izrāde “Mazais princis”. 

Man patika atkārtotās ciemo-

šanās pie vecajiem cilvēkiem 

“Brīzē”, jo sagādājām šiem ļau-

dīm priecīgus mirkļus. Ļoti pati-

ka angļu valodas pēcpusdiena. 

Interesants bija brauciens uz 

Latvijas Nacionālo bibliotēku 

un  izrāde “Mazais princis”. Vēl 

man patika 4. maija ielu stafe-

tes, jo biju sagatavojusi plakātu 

ar uzmundrinošiem vārdiem 

saviem klases biedriem.  

Šajā gadā man patika ekskur-

sija uz Dzelzceļa muzeju, kur 

apskatījām dažādus vilcienus. 

Ļoti patika nacionālajā bibliotē-

kā, jo varēju daudz jauna uzzi-

nāt par grāmatām, to glabāšanu. 

Visvairāk man patika māmiņ-

dienas pasākums, jo manai 

mammai bija prieks, un priecīga 

biju arī es pati. Vēl man patika 

gatavot apsveikumus un sveikt 

klases biedrus jubilejās un 

braukt uz deju kolektīvu skati 

Limbažos, kur mūs vērtēja žūri-

ja un bija patiess prieks dejot un 

gūt labus rezultātus. 

Man vislabāk patikušas visas 

ekskursijas, kā arī Laimas šoko-

lādes muzeja apmeklējums un 

izrāde “Mazais princis”. Vēl 

man patika talkot kopā ar klases 

biedriem un skolotāju, bet pēc 

tam kopā ēst pankūkas ar Ka-

nādas kļavas sīrupu un ze-

menēm. Tomēr vismīļākais pa-

sākums bija Māmiņdienas pasā-

kums klasē, kad sniedzām 

priekšnesumus, un dažas mā-

miņas, ieskaitot arī manu mā-

miņu, raudāja prieka asaras. Tad 

arī mana sirsniņa tik silti pukstē-

ja.  

(Skolēni vēlējās palikt anonīmi.  

Savu audzēkņu  

rakstīto apkopoja  

klases audzinātāja Lolita 
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2.a klases skolēnu mācību gadā paveiktais 

Ir aizvadīts atkal viens mācību 

gads. Liekas, ka tikko tas iesā-

cies, bet jau izvērtējam, kāds tas 

bijis. 

 2.a klasē visi  skolēni papildus 

mācību procesam skolā piedalās 

dažādos pulciņos skolā un ārpus 

skolas. Gandrīz visiem skolē-

niem ir vismaz 2 un vairāk pa-

pildus nodarbības, uz kurām 

skolēni dodas pēc mācību stun-

dām. Klasē ir skolēni, kuri ap-

meklē gan mūzikas skolu, gan 

mākslas skolu, gan apmeklē mū-

zikas studiju, gan bērnu ansam-

bli, gan deju kolektīvu, kori, 

kokapstrādes pulciņu, sporta 

pulciņu u.c. Ar prieku interesen-

ti varēja vērot sporta deju pulci-

ņa atklāto nodarbību 17. maijā, 

kurā skolēni parādīja visiem, 

kādus sporta deju soļus apguvu-

ši, kā šiem skolēniem izmainīju-

sies stāja. Priekšnesumi tika pa-

rādīti ar lielu atbildības sajūtu, 

varēja just, ka visi dalībnieki ir 

uztraukušies. Astoņi klases sko-

lēni - tautisko deju dejotāji pie-

dalījās skatē Limbažos un palī-

dzēja nopelnīt augsto vērtējumu.  

Septembrī 2.a klases skolēni 

piedalījās Zemkopības ministri-

jas konkursā “Mūsu mazais pār-

gājiens”. Šajā konkursā skolēni 

piedalās jau otro gadu. Arī šajā 

mācību gadā klase piedalās 

Mammadaba meistarklasē. 

Meistardarbus veikt aicināja AS 

„Latvijas valsts meži” starptau-

tiskās vides izglītības program-

mas „Learning about Forest” 

ietvaros sadarbībā ar Valsts Iz-

glītības satura centru. Visus pro-

grammā paredzētos uzdevumus 

2.a klase veica. Gaidām, kad 

tiks piešķirts Meistara tituls.  

Šajā mācību gadā 2.a klases 

skolēni čakli apmeklēja vecos 

ļaudis “Brīzē”.  Pirmais apmek-

lējums bija jau Veco ļaužu dienā 

1.oktobrī. Pēc tam sekoja gan 

Mārtiņdiena, gan Ziemassvētki, 

gan Lieldienas. Skolēni gatavoja 

dažādas dāvaniņas, sagatavoja 

priekšnesumus. “Brīzē”  skolēni 

vienmēr  tiek gaidīti. 

Skolēni pabija vairākās ekskur-

sijās, Rīgā apmeklēja 2 izrādes, 

pabija muzejos, Latvijas televī-

zijā un vēl citur. Tā tika papildi-

nātas skolēnu zināšanas, kuras 

nevar apgūt, sēžot skolas solā. 

Laba sadarbība izveidojusies ar 

Vides izglītības centra speciālis-

ti Intu Somu, ar kuru kopā mācī-

bu gada laikā bijušas vairākas 

nodarbības. Daži klases skolēni 

regulāri piedalās arī sestdienas 

nodarbībās par norisēm dabā 

dažādos gadalaikos, dodas pa 

pēdām gadalaikiem. 

 



 Skolēni piedalījās putnu vēroša-

na. Savus novērojumus, kuri 

veikti kopā ar ģimeni, DAP re-

gulāri nodod Paula Majore. 

Klasē ir čakli grāmatu lasītāji. 9 

skolēni izlasīja Bērnu žūrijas 

grāmatas, devās ekskursijā uz 

Nacionālo bibliotēku.  

Skolēni paši organizēja klases 

ballītes, arī Māmiņas dienai vel-

tītu pasākumu. Klase piedalījās 

arī makulatūras vākšanā. Vis-

čaklākais bija Kārlis Papinoks. 

Vēl makulatūru uz skolu nesa 

Marta Megija Lielkalne, Tīna 

Adela Zeņina, Elizabete Līcīte, 

Adrians Ginters. Skolēni pieda-

lījās arī izlietoto bateriju vākša-

na. Bet tomēr pats galvenais 

pienākums ir labi mācīties. Čak-

lākie mācībās ir Elīza Eglīte, 

Paula Eglīte, Adrians Ginters, 

Mare Malvīne Īstenā, Marta 

Megija Lielkalne, Elizabete Lī-

cīte, Amanda Viktorija Majore, 

Paula Majore, Ance Ozoliņa-

Mennika, Madara Metuse, Tīna 

Keita Paegle un Emīlija 

Zaprauska.  Skolēni piedalījās 

arī starptautiskā matemātikas 

konkursā “Ķengurs”. Ikviens 

darbs, lai tas dotu labus rezultā-

tus, prasa lielu pacietību, pienā-

kuma apziņu, atbildību. 

Klases skolēni piedalās arī avī-

zītes “Gliemežvāks” tapšanā, 

rakstot rakstiņus. Liels paldies 

pienākas klases skolēnu vecā-

kiem, kuri mūs atbalsta visos 

pasākumos. 

Lai visiem jauka un droša at-

pūta vasarā, lai rudenī varētu 

atgriezties skolā ar jauniem 

spēkiem, prieku, enerģiju un 

vēlmi labi mācīties! 

2.a klases audzinātāja Lolita 

Valaņina  
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Pirmais mācību gads skolā 1.b klasei  

Pirmklasniekiem aizvadīts pirmais mācību 

gads skolā. Kā tas pagājis, cik interesants tas kat-

ram bijis, par to izsakās paši 1.b klases skolēni. 

Man patika, kā mēs skolā svinējām Lieldie-

nas, jo man patīk ripināt olas. (Kristiāns T.) 

Man patīk iet skolā. Patīk spēlēt Tautas 

bumbu, patīk latviešu valoda un matemātika. Pa-

tīk svinēt svētkus. (Ralfs) 

Man vislabāk patika Pirmklasnieka 100. 

dienas skolā pasākums, jo tur bija aktīvas ragani-

ņas, mēs ēdām, dziedājām dejojām, spēlējām spē-

les. Tur bija ļoti jautri. (Anastasija) 

Man patika piedalīties Bērnu žūrijā un izla-

sīt 6 grāmatas. Pēc tam varējām braukt ekskursijā 

uz Rīgu. Apmeklējām Dzelzceļa muzeju un Lat-

vijas Nacionālo bibliotēku. Es uzzināju daudz 

jauna. (Gabriela) 

Man patīk, ka skolā ir daudz sacensību, ie-

gūstam pirmās vietas. Patika ekskursija uz Rīgas 

Skolēnu pili un Pirmklasnieku 100 dienu pasā-

kums (Olivers) 

Man patika Sieviešu diena, jo meitenēm dā-

vināja ziedus. Jaukas bija Lieldienas, jo tad varē-

ja šūpoties un mest grozā zaļas bumbas. Vēl man 

patika izrāde par Pifu, jo Pifs bija labs suns. 

( Madara) 

Man skolā patīk mācīties. Patika ielu stafete 

un tautas bumbas sacensības.(Markuss) 

Man patika 100 dienu pasākums, jo tur varē-

ju dziedāt. Patika arī brauciens uz Skolēnu pili, jo 

tur skatījāmies teātra izrādi. (Edgars) 

Man patika apsveikt 12. klasi Pēdējā zvana 

dienā, jo mums bija jādzied. Patika tautas bumbas 

sacensības. Piedalījos Grāmatu svētkos. Patīk 

latviešu valodā rakstīt diktātus. Man patīk mana 

mīļā skola! (Kerija) 

Patika 100 dienu skolā pasākums. Bijām uz 

Skolēnu pili. Skolā bija gada noslēguma pārbau-

des darbs. (Guntis) 

Man ļoti patika apsveikt 12. klasi Pēdējā 

zvana dienā, jo viņi visi bija priecīgi. Varēju 

spiest skolas zvanu, ko nekad nebiju darījusi.

(Krista) 

Man ļoti patika uzsākt mācības skolā. Patika 

fotografēties kopā ar visu klasi, svinēt dzimšanas 

un vārda dienas. Patika kopā ar 12. klasi svinēt 

viņu Pēdējā zvana dienu.( Samija) 

Man patika 100 dienas skolā pasākums. Pa-

tika pasākums Rīgas Skolēnu pilī, jo tikāmies ar 

Ziemassvētku vecīti. (Renārs) 

1.b klases skolēnu rakstīto  

apkopoja skolotāja Lolita 
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Mūsu pirmais gads skolā mūsu atmiņās  

Mārtiņš-Atceros 1. septembri, 

jo vēlējos iemācīties daudz ko 

jaunu. Īpaši patīk sporta stundas, 

jo tur varu sportot. 

Ilze Matilde-Īpašā atmiņā pali-

cis 1. septembris. 

Amēlija-Man patīk, ka varu 

piedalīties visās sacensībās. 

Elise-Priecē, ka citi dabū meda-

ļas un ir priecīgi. 

Līna Erlanda-Septembrī biju 

ļoti uztraukusies, jo visas skolas 

priekšā noskaitīju dzejoli. Īpaši 

iepriecināja klasesbiedri un 

stundās gatavotie darbiņi. 

Matīss C.-Kad pirmo reizi ienā-

cu skolā biju priecīgs. Ļoti patīk 

sports un sporta pulciņš. 

Nikola-Man ļoti patīk skolotāja, 

mācības, bet 1. septembrī biju 

sabijusies. 

Rainers-Vislabākais skolā ir 

sports, īpaši tautas bumbas sa-

censības. Rudenī pirms nācu 

skolā domāju, kā tur būs? 

Markuss-Man patīk skolotāja 

un jaunie draugi, īpaši Emīls no 

12.a  klases. 

Viktorija-Atceros Lindu no 12. 

klases, jo viņa mani ieveda sko-

lā. Es vēl nezināju, ka man būs 

tik laba skolotāja un jauni drau-

gi, kas man palīdz ja kaut ko 

nezinu. 

Matīss Olivers-Ļoti patīk flo-

ristikas pulciņš un vizuālās māk-

slas stundas. 1. septembrī biju 

nobijies, jo nezināju, kāda tā 

skola būs. Pēc tam jau viss bija 

labi. 

Melisa-Šis mācību gads bija 

satraukuma pilns. Septembrī ir 

arī mana dzimšanas diena, tādēļ 

biju priecīga. 

Sanija-Gada sākumā biju drus-

ku satraukusies. Patīk gatavot 

dažādas dāvaniņas floristikas 

pulciņā, bet esmu ļoti priecīga. 

Renāte-Atmiņā palicis 1. sep-

tembris, kad lielie mūs ieveda 

skolā. 

Edvards-Patīk skolā rīkotie pa-

sākumi, it īpaši Lieldienu pasā-

kumi dabā. Sajutos labi jo varē-

ju sisties ar olām un tās arī ripi-

nāt. Patīk basketbola pulciņš, arī 

tautas bumbas sacensības, jo 

ieguvām 4. Vietu. 

Adriana-Mana skolotāja ir jau-

ka un satraukumā atceros, ka 

skolotāja bija saposusies. 

Rihards-Patīk satikt draugus, 

patīk uzturēties skolā, gribētu 

labi mācīties. 

Maksims-Man ļoti patīk skolā 

zīmēt. 

Kristiāna-Pa šiem 9 mēnešiem 

ir iepatikušies pulciņi un to sko-

lotāji. Atcerēšos Gunu no 12. , 

kura ieveda skolā. Ļoti patīk 

matemātika un latviešu valoda. 

Ļoti domāju, vai mana skolotāja 

būs jauka? Patika Lieldienas, 

kad uz skolu nesu končas. 

Gustavs-Patīk sports, jo īpaši 

tautas bumba. 

Francis-Prieku sagādāja sporta 

sacensības kurās 2 reizes zaudē-

jām tad uzvarējām un dabūjām 

4. Vietu. 

Ralfs-1. Septembrī jutos bailīgi. 

Rudenī patika rotaļas ar Zentiņu 

un Lieldienas. 1. Septembrī ne-

gribēju braukt uz skolu, jo bija 

bail, bet kad ieraudzīju skolotā-

ju, tad sapratu, ka nav tik traki! 

 

Informāciju apkopoja  

klases audzinātāja Dace Kaša  
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2.b klases krāsainais mācību gads 

Vēja spārniem jau gandrīz 

pagājis 2015./2016. mācību 

gads. Šis mācību gads bija inte-

resants, jaunu zināšanu un pasā-

kumu pilns. 2.b klases skolēni 

ne tikai apguva jaunas prasmes 

un iemaņas mācību stundās, bet 

arī apmeklēja skolas pulciņus – 

kori, sporta pulciņu, folkloras 

kopu “Zēģelīte”, deju kolektīvu, 

sarīkojuma dejas. Rolands  un 

Katrīna  mācās arī  Mūzikas 

skolā. Evija un Elīza apmeklē 

Mākslas skolu. Šajā mācību 

pusgadā Kaspars un Roberts 

sāka trenēties futbolā.  Tas viss 

māca plānot savu laiku, lai pa-

spētu visu izdarīt. 

Priecājos, ka labi un teica-

mi šajā mācību gadā mācījās 

Evija, Katrīna un Rolands. Arī 

šogad vācām makulatūru un 

baterijas. Elīza  nodeva apmē-

ram 300 kg makulatūras. Viņa 

kopā ar mammu bija arī centīgas 

bateriju vācējas – pavisam 96 

baterijas. Arī Evija kopā ar ģi-

meni  savāca 82 baterijas. Estere 

kopā ar mammu sakrāja 57 bate-

rijas. 

 Piedalījāmies arī skolas 

rīkotajās sporta sacensībās un 

“Maija skrējienā”. Ir piedzīvoti 

uzvaras prieki un arī zaudējumi. 

Liels  prieks bija par 2.vietu 

Tautas bumbas sacensībās. 

Vienmēr turam īkšķus par mūsu 

aktīvākajiem sportistiem – Kat-

rīnu , Amandu, Dagniju,  Rolan-

du un Robertu. Jau otro gadu 

piedalāmies Mammasdabas pro-

jektā. Kopā ar 2.a klasi braucām 

ekskursijās. Priecājos, ka ir sko-

lēni, kuri jau otro gadu piedalī-

jās Latvijas Nacionālās bibliotē-

kas rīkotajā  “Bērnu , jauniešu 

un vecāku žūrijā 2015”– Evija, 

Rolands, Dagnija,  Katrīna, Es-

tere. Lai lasītprieks turpinās arī 

nākošajā mācību gadā! 

Esam arī ieguvušu 2 jaunas 

spēles klasē, pateicoties Elīzas 

K. mammas idejai. Bērni kopā 

ar vecākiem piedalījās arī skolo-

tājas I.Somas organizētajās akti-

vitātēs, kur iepazina mūsu dabu 

dažādos gadalaikos – Evija ar 

brāli un mammu, Elīzas ģimene, 

Amanda ar tēti un skolniece 

Krista. Priecājos, ka vecāki ir 

ieinteresēti un atsaucīgi. Šogad 

pasākumā “Mēs lepojamies” 

tika uzaicinātas klases meitenes 

no folkloras kopas “Zēģelīte” – 

Dagnija K., Amanda H., Jasmī-

na A.  Lepojamies arī mēs! 

2.semestrī cītīgi apguvām 

Džimbas mācību programmu, 

ko vadīja skolotāja I.Kupča. 

Tagad skolēni zinās, kā rīkoties 

dažādās dzīves situācijās.  Par 

labu mācīšanos katrs skolēns 

saņēma apliecību un kārumu. 

Prieks bija neaprakstāms. 

Mūsu zīmējumi par tēmu 

Valentīndiena un Lieldienas bija 

izlikti Jasmīnas A. mammas 

veikala skatlogos. Paldies Jas-

mīnas mammai par šo ideju! 

No klases 3 skolnieces  - 

Dagnija, Elīza un Kitija, piedalī-

jās arī mūsu skolas bibliotekāres 

V.Kalniņas organizētajā akcijā 

“Draudzīgais aicinājums”, kas 

notiek katru gadu Latvijā.  Skol-

nieces uzdāvināja bibliotēkai 

grāmatas.  

Sakām paldies skolotājām 

par sniegtajām zināšanām un 

prasmēm - skolotājām 

I.Ādmīdiņai, V.Dancei , 

R.Turkai un  E.Liedeskalniņai. 

Liels paldies skolotājai 

L.Valaņinai par interesantajām 

un izglītojošajām ekskursijām 

un sadarbību! Paldies par atsau-

cību skolotājām  D.Kašai, 

I.Ceikai, I.Kupčai, L.Jurakai, 

B.Runcei un bibliotekārei 

V.Kalniņai. Lai visiem saulaina 

un krāsaina šī vasara! 

                                                              

2.b klases audzinātāja Evija 

Kosīte-Viļķina 
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Roberts:  

Es šogad apguvu reizināšanu un 

dalīšanu līdz 50. Dabaszinībās es 

uzzināju daudz  interesanta. Tagad 

zinu, ka eži ir gaļēdāji. Uzzināju, 

kas ir dolomīts. Iemācījos ātrāk 

lasīt. Sporta iemācījos ātrāk skriet.  

 Mana mīļākā ekskursija bija 

uz “Laimas” šokolādes muzeju. 

Man patika taisīt savu šokolādi. 

Ļoti patika, ka skolā bija planetā-

rijs. Varēju aplūkot visas planētas. 

Klasē man ir jautri klasesbiedri. 

Mani labākie draugi ir Kaspars un 

Rolands. Mana skolotāja ir  ļoti 

jauka. Novēlu visiem skolēniem 

interesantu vasaras brīvlaiku! 

Evija: 

Es dabaszinībās uzzināju daudz par 

Zemi. Vēl es uzzināju, ka Mēness ir 

Zemes pavadonis. Uzzināju, ka 

ūdens iztvaiko. Matemātikā es ie-

mācījos reizināt un dalīt. Vēl iemā-

cījos risināt teksta uzdevumus. Lat-

viešu valodā uzzināju, kas ir teiku-

ma priekšmets un izteicējs. Man 

ļoti patika braukt uz “Laimas” šo-

kolādes muzeju. Man patika, ka 

varēja uzrakstīt uz šokolādes, ko 

katrs mīl. Vēl man patika pagaršot 

izkausētu šokolādi. Skolā patika 

planetārijs. Es uzzināju interesantas 

lietas par planētām. Lai visiem sko-

lēniem un skolotājiem ir laimīga 

vasara! 

Elīza: 

2.klasē iemācījos spēlēt tautas 

bumbu, driblēt bumbu un pildīt 

vēdera presīti. Sociālajās zinībās 

mēs mācījāmies par draudzību, 

ģimeni un radiniekiem. Matemātikā 

es apguvu reizināšanu un dalīšanu. 

Man patika ekskursija uz “Laimas” 

šokolādes muzeju. Mēs dzērām 

šokolādi no šokolādes strūklakas. 

Man patika ekskursija Latvijas tele-

vīzijā. Vēl man patīk, ka jubilejā 

klasesbiedri man saka novēlējumus. 

Lai visiem jauka vasara! 

Amanda: 

Šogad es iemācījos rakstīt projekta 

darbu. Matemātikā iemācījos reizi-

nāt un dalīt, latviešu valodā glītāk 

rakstīt. Man patika vecākiem rādīt 

Ziemassvētku ludziņu par rūķi Niķi 

un Riķi. Ekskursija uz “Laimas” 

šokolādes muzeju un Latvijas tele-

vīziju bija interesantas. Ļoti patika 

apskatīt telpas, kur uzņem raidīju-

mu ”Kas te? Es te!”. Man patika 

zīmēt plakātu stafetei. Vēl man 

patika augstlēkšanas sacensības, 

kur ieguvu 2.vietu. Man bija meda-

ļa un diploms. Vēl man patīk klasē 

svinēt jubilejas. Visiem garšoja 

burkānkūka, ko izgatavoju kopā ar 

mammu. Tā bija mūsu burkānkūka.    

Visiem novēlu jauku brīvlaiku un 

tiksimies 3.klasē! 

Rolands: 

Šajā mācību gadā 2.klasē es iemā-

cījos ļoti daudz jauna. Latviešu 

valodā es iemācījos vārdšķiras un 

tagad zinu, kas ir teikuma priek-

šmets un izteicējs. Matemātikā ie-

mācījos rēķināt saistīto pierakstu ar 

reizināšanu un dalīšanu. Dabas 

zinībās iemācījos, kas ir ieži, vielas, 

elektrība, materiāli. Angļu valodā 

apguvu jaunus vārdiņus. Man pati-

ka Džimbas mācību programma.  

Man patika ekskursija uz Tērvetes 

dabas parku. Šajā pasaku mežā 

izgājām garo taku un braucām ar 

vilcieniņu. Man patika teātra izrāde 

“Mazais princis”. Tā bija ļoti inte-

resanta izrāde. Visjaukākais pasā-

kums bija klases  Ziemassvētku 

eglīte. Ļoti patika Krāsainā nedēļa 

un Mārtiņdienas tirgus. Novēlu 

visiem saulainu vasaru! 

Kaspars: 

Man patika mācīties un sportot. 

Latviešu valodā es iemācījos labāk 

atstāstīt un zinu, kas ir vārdšķiras. 

Matemātikā iemācījos reizināt un 

dalīt. Sportā iemācījos ātrāk skriet. 

Skolā man patīk, jo iegūstu zināša-

nas un kļūstu gudrāks. Man patika 

planetārijs zālē. Tur bija interesanta 

telts, kurā varēja gulēt un vērot 

debesis. Visiem novēlu jauku vasa-

ru! 

Estere:  

2.klasē es iemācījos izteiksmīgi 

skaitīt dzejoļus. Vēl iemācījos la-

bāk zīmēt. Man patika ētika, jo tad 

stundā varēja klausīties stāstus un 

pasakas. Man patika teātra izrāde 

”Mazais princis”. Man bija līdzi 

tētis. Šī izrāde māca, ka vajag palī-

dzēt un rūpēties par citiem. Vēl 

man patika planetārijs skolas zālē. 

Tur viss izskatījās kā īsts. Bija inte-

resanti klausīties par dažādām pla-

nētām. Skolēniem un skolotājām 

novēlu jaukas vasaras brīvdienas! 

Dagnija: 

2.klasē man patika Projektu nedēļa. 

Es rakstīju projektu par savu ģime-

ni. Man bija interesanti rakstīt 

pirmo reizi projektu.  Es rakstīju 

par ģimenes svētkiem. Matemātikā 

es iemācījos reizināt un dalīt. Iemā-

cījos labi skaitīt dzejoļus. Latviešu 

valodas stundās bija interesantas 

latviešu tautas pasakas.  Man 

patika Tautas bumbas sacensības 

un augstlēkšanas sacensības. Mēs 

neticējām, ka iegūsim 2.vietu. Es 

visiem novēlu skaistu vasaru! 

Jasmīna: 

Es šajā mācību gadā daudz uzzinā-

ju par Latviju. Es iemācījos, kā var 

iepriecināt cilvēkus. Es iemācījos 

reizināt un dalīt, kā arī labi rakstīt. 

Man ļoti patika ekskursija uz Rīgu. 

“Laimas” šokolādes muzejā varēja 

apskatīt pirmās šokolādes figūras 

un etiķetes. Mēs redzējām arī šoko-

lādes strūklaku. Latvijas televīzijā 

bijām telpās, kur filmē ”Aizliegto 

paņēmienu”. Vēl man patika izrāde 

”Mazais princis”. Es tur redzēju 

aktieri, kuru gribēju redzēt. Šī izrā-

de māca, ka jābūt draudzīgiem. Es 

visiem novēlu  jautru un raibu vasa-

ru! 

2.b klases pārdomas 
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Salacgrīvas vidusskolas skolēni Meža dienās  

„Aug mežs, augam arī mēs” – 

šis sauklis caurvij 2016. gada 

Meža dienu pasākumus visā 

Latvijā. AS „Latvijas valsts me-

ži” (LVM) piedāvā iespēju gan 

lieliem, gan maziem meža drau-

giem iepazīt un izzināt mežu. 

Meža dienu pasākumu galvenais 

mērķis ir parādīt, kā LVM ap-

saimnieko uzņēmumam uzticēto 

valsts īpašumu – kā, kāpēc, kad 

un cik daudz tiek darīts mežā. 

„Šeit būtiskākais nav paveikto 

darbu apjoms, bet gan cilvēku 

iesaiste un interese par mežu un 

tajā veicamajiem darbiem. Mēs 

cenšamies uzrunāt sabiedrību, 

parādīt, kā top Latvijas mežs,” 

kādā no intervijām skaidroja 

LVM vecākais meža eksperts 

Kaspars Riže, stāstot par šogad 

izvēlēto saukli. Arī vēsturiski 

Meža dienām bijuši dažādi aici-

noši saukļi, piemēram, „Lai zaļo 

Latvija!”, „Uzzini vairāk par 

mežu!” u. c. Katru gadu LVM 

aicina skolas un citus dabas 

draugus piedalīties gadskārtējās 

Meža dienās visā Latvijā, kuru 

ietvaros var pieteikties izzinošās 

Meža dienu ekskursijās – skolē-

ni iepazīst mežu apsaimniekoša-

nas procesus, tostarp arī pieda-

lās putnu būrīšu izlikšanā vai 

tīrīšanā tam piemērotajā laikā. 

Salacgrīvas vidusskolā 11 klases 

pieteikušas Mammadaba meis-

tarklasē. No katras klases izvē-

lētie dalībnieki 20.aprīļa rītā, 

bruņojušies ar labu garastāvokli, 

ticību, ka nebūs lietus, savu ve-

cāku atbalstu un attiecīgi saģēr-

bušies kāpa autobusā un skolo-

tāju Vinetas Dances un Lolitas 

Valaņinas, mežziņa Viļa Pūteļa 

pavadībā devās Meža dienu dar-

bos-stādīt jaunu mežu. Ja rīts 

bija cerīgs ar saules stariem, tad 

ceļā uz mežu sāka līt lietus. Kad 

nonācām mežā, lietus nebija 

mitējies, tāpēc kādu laiciņu pa-

sēdējām autobusā. Noskaņojums 

visiem bija optimistisks un ce-

rīgs. Tad tomēr nolēmām kāpt 

ārā un sākt strādāt. Un lietus 

mitējās…Visiem tika izdalīti 

darba cimdi, sadalīti grupiņās, 

izdalīti stādīšanas stobri, atrasts 

katrai grupai vagas sākums, iz-

dalītas stādu kastes un darbs 

varēja sākties. Gan mazie pirm-

klasnieki, gan lielākie strādāja 

tiešām ar prieku, nopietni, atbil-

dīgi. Nevienam neienāca prātā 

slinkot, čīkstēt, ka grūti. Bija 

prieks vērot, kā ar mazajiem 

priežu stādiņiem piepildās lie-

lais lauks, kurā izaugs jauns 

mežs. Tā kā tas ir netālu no ceļa, 

tad ikviens varēs iebraukt kopā 

ar vecākiem un apskatīties, kā 

aug pašu rokām stādītie koki. 

Mēs-skolotāji ļoti ceram, ka 

skolēni, kuri paši aktīvi piedalās 

dažādās ar dabu saistītās aktivi-

tātēs, nekad nedosies uz mežu, 

lai tur izmestu savus sadzīves 

atkritumus, kā varējām vērot 

vietā, kurā strādājām. Pēc pada-

rīta darba visus, kā latviešu tau-

tas pasakā “Galdiņ, klājies!”,  

mežmalā gaidīja jau servēts pik-

nika galds, sagatavoti iesmi ar 

desiņām un smaidīgi mūsu ēdi-

nātāji. Svaigā gaisā ēstgriba vis-

iem laba. Vairākums skolēnu 

vēl labprāt būtu pastrādājuši, jo 

visiem likās, ka šodienas pasā-

kums tik ātri beidzās. Šis ir jau 

devītais gads, kad Salacgrīvas 

vidusskolas skolēni piedalās 

meža stādīšanas talkās. Lielākā 

daļa to dara pirmo reizi un ir 

vēlme to darīt vēl. Priecājamies, 

ka mūs vienmēr atbalsta un vi-

sus 9 gadus kopā ar mums Meža 

dienās ir Rietumvidzemes mež-

saimniecības Salacgrīvas meža 

iecirkņa vadītājs Vilis Pūtelis. 

Pirms devāmies prom no meža, 

lielu paldies skolēni teica gan 

atbildīgiem par pikniku no Val-

mieras, gan visiem pieauguša-

jiem palīgiem, kuri bija kopā ar 

skolēniem un deva padomus 

priedīšu stādīšanā.  

Skolotāja Lolita Valaņina 
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Pasākums māmiņām  

Pavasarī, kad zied tulpes, nar-

cises, ķirši un ābeles, tiek atzī-

mēta Mātes diena. To svin maija 

otrā svētdienā. Pirmo reizi Mā-

tes diena tika svinēta 1908.gadā 

Amerikā, kad kāda svētdienas 

skolas skolotāja Anna Rīsa 

Džārvisa, godinot savu māti, 

rīkoja baznīcu dievkalpojumus. 

1913. gadā Amerikas prezidents 

Vilsons lika ierakstīt kalendārā 

oficiāli šo maija svētdienu kā 

Mātes dienu. 

Mēs-2.a klases skolēni arī gata-

vojāmies Mātes dienai. Mācījā-

mies dziesmas, interesantus, 

humora pilnus dzejoļus, daži 

mācījās spēlēt mūzikas instru-

mentus, gatavojām skaistas dā-

vanas. 6.maija vakarā visi pulcē-

jāmies skolā, lai svinētu svētkus 

vismīļākajiem cilvēkiem. Rādī-

jām savus priekšnesumus, dāvi-

nājām pašu gatavotās dāvanas 

un ar salūtu pasniedzām mam-

mām mūsu pašu gatavoto torti. 

Mammas bija aizkustinātas, da-

žas nevarēja valdīt asaras. Mam-

mām ļoti patika. Pēc tam mēs 

paši sev sarīkojām klases ballīti, 

bet skolotāja ar vecākiem devās 

uz citu klasi, kur viņi risināja 

nopietnākas sarunas. Kad bijām 

izpriecājušies un vecāki beiguši 

savas sarunas, mēs rīkojām 

mammu atpazīšanu zīmējumos. 

Ne visas mammas sevi varēja 

atpazīt. Tas bija interesanti. Pēc 

tam vecākus iesaistījām dažādās 

spēlēs. Kopā spēlējām Mēmo 

šovu. Vecākiem bija arī jāsada-

lās divās komandās un pēc kār-

tas ar aizsietām acīm jāzīmē 

Laimīgs bērns. Visi smējāmies, 

bija jautri. Pasākuma nobeigumā 

skolotāja mūs iepriecināja ar 

video skatīšanos par dažādiem 

notikumiem mācību gada laikā. 

Kopīgi skatījāmies uz ekrāna arī 

fotogrāfijas par to, kā gatavojām 

māmiņām torti. Vakars bija iz-

devies. Man ļoti patika šis Mā-

miņdienas pasākums. 

Elīza Eglīte, 2.a 

Rimi bērnu maratons  

Turpinot pērn veiksmīgi aizsāk-

to tradīciju, arī šogad Rimi bēr-

nu diena Lattelecom Rīgas ma-

ratona ietvaros norisinājās dienu 

pirms galvenajiem startiem, 

skriešanas burvību piedāvājot 

izbaudīt pašiem mazākajiem 

skrējējiem un ģimenēm. 

14.maijā Rimi Bērnu dienas ak-

tivitātes 11.novembra krastmalā 

sākās jau plkst. 10.00., aicinot 

uz dažādām skriešanas trasītēm 

un intelektuālām aktivitātēm 

jaunākos skrējējus līdz 12 gadu 

vecumam. Savukārt plkst. 15.00 

tika dots starts jaunizveidotajam 

Rimi Bērnu dienas Ģimeņu 

skrējienam – jaunai 4,2km dis-

tancei Rīgas centrā ar startu un 

finišu 11.novembra krastmalā. 

Arī es šogad devos uz bērnu 

maratonu. Man bija izvēle skriet 

400 vai 800 metrus. Es skrēju 

800 metrus- trasi “Paši lielākie”.  

Diena bija lietaina, bet tas mani 

nenobiedēja. Pēc skriešanas bija 

iespēja apmeklēt dažādas aktivi-

tātes, satikt multfilmu tēlus. Re-

dzēju Loti un Albertu, fotogra-

fējos ar lielu Minionu. Biju prie-

cīgs par pavadīto dienu. Ieguvu 

skaistu medaļu un dāvaniņas. 

Skrējiens bija jautrs. 

Adrians Ginters,2.a  
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Sacensības Limbažos 

17. maijā man bija jābrauc 

uz sacensībām, kas notika 

Limbažu stadionā. Man bija 

jāpiedalās četrās disciplīnās – 

jāskrien 60 un 200 metri, jālec 

tāllēkšana un jāskrien arī stafete.    

Katru reizi, kad man bija 

jāstājas uz starta līniju, mani 

pārņēma neliels uztraukums.  

Man patika, ka mani at-

balstīja mani draugi un tas man 

palīdzēja. Arī es atbalstīju savus 

draugus. 

Vispatīkamākais brīdis 

šajā dienā bija apbalvošana, jo 

man par pārsteigumu medaļas 

ieguvu visās disciplinās, kurās 

es piedalījos. Tas bija liels pār-

steigums. 

Paldies sporta skolotājām, 

kas mums visu iemācīja un 

turpina mācīt! 

Emīlija Goba, 1.a 

Mans ceļojums pa Salacu 

21.maijā es braucu ar plostu. Šis 

bija trešais gads, kad es braucu 

ar plostu. Viss sākās ar to, ka 

mans tētis taisa un stūrē plostu. 

Man bija 8 gadi, kad es pirmo 

reizi braucu ar plostu, tas bija 

2013. gadā. Otrā reize bija, kad 

man bija 9 gadi – 2014. gadā. 

2015. gadā es netiku, jo upe bija 

sekla. Un 2016. gad’a es braucu 

trešo reizi, kad man ir 11 gadi 

un šajā braucienā es braucu ar 

mammu un draudzeni Nikolu. 

Šis piedzīvojums man ļoti pati-

ka, jo mums bija jāatdala plosts 

tāpēc, ka upē spēcīga straume 

sanesa plostu uz akmeni. Plosts 

aptinās apkārt saliņai. Es no sā-

kuma biju uztraukusies, bet vē-

lāk man pārgāja uztraukums. 

Laimīgi nonācām galā ar vienas 

stundas nokavēšanos. 

 Rūta Lūse, 4.a 

Pa pēdām pavasarim  

Dabas aizsardzības pārvalde 

pasākumā Salacgrīvā aicināja 

interesentus iepazīt pavasara 

norises dabā. Sestdien, 

2016.gada 7.maijā Dabas aizsar-

dzības pārvaldes dabas izglītības 

centrā “Ziemeļvidzeme” Sala-

cgrīvā satikās lieli un mazi inte-

resenti uz cikla “Laiks mosties 

un doties pa pēdām!” aktivitā-

tēm-3. nodarbību. Šoreiz pasā-

kums bija veltīts krāšņākajiem 

pavasara vēstnešiem – ziediem, 

kas jau uzplaukuši, un kukai-

ņiem, kas ar savu skaistumu 

priecēs vasarā. Nodarbības sā-

kums bija centra telpās, kur ar 

mikroskopiem pētījām dažādus 

ziedus, to ziedputekšņus. Klau-

sījāmies Intas Somas stāstījumā. 

Pēc tam devāmies ārā. Mums 

tika iedoti skudru ķērāji. Ar sal-

miņu skudra bija jāiesūc trauci-

ņā, pēc tam to pārvietojām trau-

ciņā ar palielināmo stiklu vāciņa 

vietā. Jūrmalā centāmies no-

skaidrot niedres saknes garumu, 

bet neizdevās. Izrādās, ka nied-

rēm saknes ir ļoti garas un stiep-

jas dziļi zemē. Mērījām ūdens 

temperatūru. Pie jūras pūta 

auksts vējš, bet ūdens izrādījās 

+17 grādus silts. Meklējām ar 

sietiņu dzīvās radības ūdens peļ-

ķēs un arī atradām. Interesanta 

bija sānpelde, kura tiešām pel-

dēja tikai sāniski. Atradām arī 

mazas zivtiņas, vabolītes. Bija 

interesanti. No jūras krasta de-

vāmies uz mežu. Apskatījām jau 

iepriekšējā nodarbībā vēroto 

dzilnas izkalto dobumu priedē. 

Tas bija tapis lielāks. Apmeklē-

jām dzeņu kalvi, aliņas. Vēro-

jām kokus. Iepazinām dažādus 

augus, arī indīgos, pētījām augu 

saknes, ziedus. Bet vislabāk vis-

iem iepatikās meža cienasts-

zaķskābenes, kurām bija grūti 

paiet garām. Papildinājām vita-

mīnu rezerves. Atpakaļceļā mūs 

pavadīja skaists taurenis. Kopā 

bijām kājām nostaigājuši apmē-

ram 6 kilometrus. Bijām nogu-

ruši, bet uzzinājām daudz jauna 

un interesanta. Paldies par to 

Intai Somai! Ja arī jums ir vēlē-

šanās iepazīt dabu, tad iesaku 

apmeklēt šīs nodarbības. 

Elizabete Līcīte, 2.a  
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Jautrais krokusiņš  

Pavasaris bija atnācis uzpalikša-

nu. Lidojot šurpu turpu,  par to 

čivināja putniņi, čukstēja raibie 

tauriņi. 

 Pļavā, grāvja malā, jau 

auga  jaunā zālīte. Vidū no ze-

mes un pērnajām lapām  sprau-

cās kaut kas tievs, garš, ar zaļām 

lapām. Pat zieds bija redzams – 

balts ar melnām svītrām. 

 Simto reizi gāju pastaigā-

ties ar kaķi. Gaiss stiprs, smar-

žīgs. Redzu-savāda puķe – aug, 

smaržo, zied un vīst. 

 Brīnums – uzzied vēl 

viens ziediņš un sāk runāt. Tas 

saka: Nebrīnies! Es esmu kroku-

siņš. Man ļoti patīk priecāties un 

smiet! Sauc mani par “Jautro 

krokusiņu”! 

 Debesis satumsa. Rīta 

pusē parādījās kaut kas liels, 

spožs un biedējošs. Pasauli ieka-

roja  “Emelo””,bet mēs ar kro-

kusiņu dzīvojām ilgi un laimīgi.  

Nadīna Ance Tomsone,4.a  

Roze 

 
Manā dārzā zied skaista roze. 

Tā koši dzeltena kā saule. 

Tā bites pievilina un taureņus, 

Tā patīk manai ģimenei. 

Ai, rozīt smarža tev tik maiga 

Kā mammas zīda šalle dzeltenā. 

 

Mikus Rodrigo Viļķins,4.a 

Es melu zemē 
Pirmdien – es sēžu mājās un skatos televizoru. 

Otrdien – palīdzu mammai mājas darbos. 

Trešdien – visu dienu gulšņāju gultā. 

Ceturtdien - pildu mājas darbus. 

Piektdien – es kārtoju skolas somu. 

Sestdien – eju uz skolu. 

Svētdien - es priecājos, ka drīz būs brīvdienas! 

 

Meisija Sproģe,4.a 

2.b klases skolēnu veltījumi māmiņām  

Mīļā māmiņa 

Mana māmiņa ir mīļa, 

Ļoti glīta, ļoti laba. 

Sejā spīd tai saulīte, 

Es mīlu savu māmiņu. 

Māmiņai ir lieli svētki, 

Pārsteigumu taisu es. 

Māmiņa ir priecīga, 

Un es viņu apskauju. 

Katrīna Ķ.,2.b 

Mīļā māmiņa 

Māmiņa mīļā, šajā maija dienā 

Līksma, lai tava sirds! 

Saulīte silda, puķītes pļavā 

Gaiši tās pretī mirdz. 

Māmiņa mīļā, vienmēr tu laba 

Tad kad ir vakars 

Tumsiņu sedzis, 

Balss tava maigi skan. 

Evija K.,2.b  
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Jūra 

Tā jūra, kas pie sevis būra 

Un jau devīto vilni uz krastu stūma. 

Jūra, tā nekad nav sūra 

Tur tik droši, cik aiz augstākā mūra. 

Jūra, mana skaistā jūra 

Kad nebiju es pie tevis,  

Man krūtīs dūra.  

Jūra, mana skaistā jūra  

Nobūra. 

Elizabete Līcīte,2.a 

Salacgrīvā pie jūras 

Salacgrīva, Salacgrīva, mana dzimtā 

pilsēta, 

Cik skaista tu gan esi,  

Saule spīd, vai lietus līst! 

Cik bagāta tu tomēr esi!                                           

Vijas caur tevi Salaca plašā, 

Ar jūru tā vienota tiek. 

Salacai ir divi krasti, 

Pilsētu uz pusēm dalot. 

Krastus vieno lielais tilts, 

Ikdienā pār kuru dodos. 

               Vēroju es kuģus, ločus, 

               Kuri piestāj mūsu ostā. 

               Agrāk tie bij(a) zvejas kuģi, 

                Kuri veda lielos lomus. 

                Tagad zvejas vīri klusē… 

                Nav vairs kuģīšu, ko stūrēt. 

                Reņģes, zušus, zandartiņus,     

                Grūti dabūt mūsu pusē. 

Novēlu es latvju puišiem, 

Audziet braši, stipri vīri! 

Lai var jūrā doties ņipri, 

Stāties pretī brīzēm stiprām! 

Madara Metuse,2.a 

Latvji, brauciet jūriņā! 

Mūsu jūra Latvijā 

Ļoti, ļoti draudzīga. 

Jūras putās sapņu zeme 

Tur, kur smilšu bezdibene. 

Ir tā tīra, nav tā drūma, 

 Ir tā sāļa, nav tā sūra. 

 Mīt tur kaijas, zivis spraunas, 

Ar saulrietu tur diena beidzas. 

Daži zinām, cik tā dziļa, 

Bet tā visiem mums ir mīļa. 

Tāpēc, mīļie latvieši, 

Droši brauksim jūriņā! 

Jasmīne Majore,2a 
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