Dedz simtiem gaismiņu:

Liels gliemežvāks,

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!”

Kas izskalots krastā

(Ralfs Leinasars)

Gliemežvāks
Salacgrīvas vidusskolas avīze
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Salacgrīvas vidusskolā pasākums “Mēs lepojamies 2017”
19. maijā Salacgrīvas vidusskolā notika tradicionālais
pasākums ''Mēs lepojamies''.
Pasākumu atklāja 3.a klases
skolniece Mare Malvīne Īstenā ar skaistu skaņdarbu vijolei,
bet sirsnīgus pasākuma atklāšanas vārdus teica skolas direktore
Sanita Šlekone, pastāstot, ka
vecākiem dāvātie ziedi nenovītīs, jo tie cieši saistīti ar idejām,
ko popularizē skolas Eko padome - pēc iespējas vairāk reižu
izmantot materiālus, tātad novērtēsim, kādus mākslas darbus
ir izveidojuši bērni no papīra!
Dāvātais saldumiņš ir enerģijai,
bet skaistā pūcīte simbolizē gudrību. Paldies gan skolēniem, gan
viņu vecākiem, gan skolotājiem!
Pēc direktores uzrunas
tika dots vārds ciemiņam - Jānim Zariņam no portāla Uzdevumi.lv. Viņš pateicās par to, ka
Salacgrīvas vidusskolā aktīvi
tiek izmantoti
šī portāla
piedāvātie
uzdevumi, gan stundās strādājot,
gan mājās mācoties. Viņš priecājas, ka skolēnos ir degsme
mācīties un iegūt zināšanas. Bet
viņš bija ieradies arī ar dāvanām, apsveicot mūsu skolas
skolēnus, kuriem vislabāk veicies ar uzdevumu risināšanu
portāla izsludinātajā konkursā.
1. vieta šajā konkursā - 8.a klases skolniekam Tomam Edvardam Lielkalnam par 1842 uzdevumu izpildīšanu mēneša laikā.
2. vieta – 5.b klases skolniecei
Līvai Zariņai par 815 uzdevumu
izpildīšanu mēneša laikā, bet 3.
vieta - 3.a klases skolniekam

Adrianam Ginteram par 697
uzdevumu izpildīšanu mēneša
laikā.
Direktores
vietnieces izglītības jomā Santa Čiževska un Iveta Kupča uzsvēra, ka
skolas uzdevums ir attīstīt skolēnu talantus, palīdzēt iemācīties
domāt, pamatoti kritizēt, kļūt

par labiem cilvēkiem, kas nākotnē veidos stipru un labu valsti.
Tie skolēni, kuri bija šajā pasākumā, viņuprāt, mācās sev, nevis vecākiem vai skolotājiem,
bet ar savu darbu panāk izcilus
rezultātus gan mācībās, gan
sportā, gan kultūrā.
Turpini lasīt 3. lapaspusē!
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Redakcijas vēstule
Ar ziedošiem pieneņu
laukiem un ziedošiem augļu
kokiem pie mums atnācis vasarīgs laiks. Aiz loga čivina putniņi un spoži spīd saule, atgādinot
to, ka ārā dzīve rit pilnā sparā.
Tu skaties pa logu, cerot, kaut
ātrāk pienāktu pēdējā skolas
diena, un Tu varēsi izbaudīt visus vasaras sniegtos priekus.
Bet, pirms doties atpūtā, centīsimies katrs izvērtēt, kāds bijis šis
mācību gads, ko esmu jaunu

neatgriežamies atpakaļ jeb nedarām pilnīgi to pašu, ko darījām
iepriekš. Arī mūsu pašu izcilais
Rainis sen, sen pauda atziņu, ka
“pastāvēs tas, kas mainīsies".
Iespējams, šī atziņa nav jāsaprot
tā, kā bieži vien to uztveram atkal uzskatot, ka pārmaiņas ir
pozitīvas un tikai pārmaiņas
veicina attīstību, pastāvēšanu.
Jebkas, ko redzam un jūtam sev
apkārt pastāv vienīgi tādēļ, ka
tas nemitīgi mainās, nemitīgi

apguvis, uzzinājis, iemācījies…
Vai es esmu pavirzījies uz
priekšu savā dzīvē vai stāvu uz
vietas, pieļauju tās pašas kļūdas,
ko iepriekšējā mācību gadā.
Varbūt varu sevi par kaut ko
paslavēt? Jau sengrieķu filozofs
Heraklīts minēja atziņu, ka
“cilvēks nevar iekāpt divreiz
vienā un tai pašā upē", jo dzīve
nozīmē kustību, virzību uz
priekšu. Un lai gan bieži uzskatām, ka virzība uz priekšu ir pozitīva, taču tas nebūt nenozīmē,
ka tai noteikti tādai ir jābūt. Virzība uz priekšu nozīmē to, ka

notiekot gan dažādiem mums
redzamiem, gan vēl lielākam
skaitam mums neredzamiem
procesiem. Šajā mācība gadā
mūsu skolā arī notikušas dažādas pārmaiņas. Cits varbūt aktīvi iesaistījies procesos, kas veicināja šīs pārmaiņas, cits varbūt
uzskatīja, ka tas uz viņu neattiecas, bet cits varbūt gaidīja, ka
viņam pateiks priekšā, kas jādara, mēģinās viņu ar dažādām
metodēm ievilkt šajos procesos.
Pirmo gadu skola piedalās projektā “Sporto visa klase” un
Ekoskolas programmā. Jau 10.

gadu skolēni piedalījās Meža
dienās un stādīja mežu Mammadaba Meistarklases programmā.
Tā varētu turpināt uzskaitīt gan
no jauna uzsāktus darbus, gan
stiprināt jau senāk uzsāktos procesus, kas iesakņojušies jau kā
mūsu skolas tradīcija. Daudzi no
mums saka: “Es gribu, lai kaut
kas mainās”. Bet cik katram
pašam ir vēlme darīt, lai kaut ko
mainītu? Vieglāk ir stāvēt malā,
kritizēt citu paveikto, bet beigās
pateikt, ka nekas taču nenotiek.
Nebūsim vienaldzīgi! Būsim tie,
kuri domā, iesaka, dara, lai notiktu pozitīvas pārmaiņas!
Pēdējā
šī
gada
“Gliemežvākā” arī skolēni raksta par paveikto, par to, kas plānots turpmāk. Paldies visiem
čaklajiem rakstītājiem! Esam
“Gliemežvāku” kopā jau veidojuši 6 gadus. Tas nav maz.
Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās Ekoskolas programmas īstenošanā mūsu skolā!
Darbs turpināsies arī nākamajā gadā. Paldies visiem, kuri
domā par vides sakopšanu,
vācot makulatūru, izlietotās
baterijas! Paldies visiem, kuri
palīdzēja īstenot dzīvē skolas
pieteikto “100 darbi Latvijai”
projektu- Sajūtu taku! Paldies
visiem, kuriem nav vienaldzīga attieksme pret to, kas notiek mūsu skolā un kuri aktīvi
piedalās procesos, kas virza
skolas dzīvi uz priekšu!
Lai visiem jauka, saulaina, piedzīvojumiem bagāta
vasara!
Skolotāja Lolita
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Kā paši pirmie par īpašiem sasniegumiem mācību un
kultūras darbā tika godināti 1.-3.
klašu skolēni. Skolēni ar augstākajiem sasniegumiem - Madars
Eizenbergs (1.b.klase), Jasmīna
Anna Simsone (2.a klase), Adrians Ginters (3.a klase), Madara
Metuse (3.a klase), Jasmīne Majore (3.a klase) un Mare Malvīne Īstenā (3.a.klase). 4.-5.klašu
teicamnieki ir Liene Muciņa
(4.a.klase), Liene Damsone (4.a
klase), Marika Kalniņa (4.a klase), Monta Runce (4.a klase),
Sintija Grīnvalde (5.b klase). Šo
klašu labākos skolēnus ar jauku klavieru skaņdarbu sveica
11.klases skolniece Anete Ozola.
6.-7. klašu grupā visaugstākie rezultāti ir Alisei Sedleniecei (6.a klase), Katei Ozoliņai - Mennikai (6.a klase), Līvai
Tauriņai (6.a klase), Kārlim Rubenim (6.a klase) un Rihardam
Lūsim (7.b klase). 8.-9. klašu
grupā apsveikumus saņēma Signe Zvejniece (8.a klase), Samanta Kalniņa (8.a klase), Sandis Vosekalns (8.b.klase), Rihards Bendrāts (8.b.klase), Ilmārs Vīksna (9.b klase), Linards
Emīls Kupcis (9.b klase), Lauris
Liepiņš (9.a klase) un Marta
Antonova (9.a klase). Vidusskolas klašu grupās izcilākie sasniegumi ir Kristai Muciņai (10.
klase), Kristiānam Kacaram (10.
klase),
Nadīnai
OzoliņaiMennikai (11. klase), Līgai Ieviņai (11. klase), Diānai Tīrumniecei (12.klase) un Ričardam
Kauliņam (12. klase). Pēc sveikšanas skatītājus priecēja 8.-12.
klašu skolēnu tautas deju kolektīva ''Vēverīši'' priekšnesums,
kas iepriekš bija priecējis skatītājus Vācijā.
Tad sekoja skolas izcilāko
sportistu godināšana. Atzīstami
sasniegumi skolēniem ir vieglatlētikā, jāšanas sportā, airēšanā,
burāšanā, cīņas sportā un futbolā. 4.-5. klašu grupā sveica Martu Kociņu (4.a. klase), Emīliju
Bergmani (5.b klase) un Līvu
Zariņu (5.b klase). Sportistus ar
dziesmu priecēja 3.a klases
skolniece Tīna Adela Zeņina.
Bet 6.-7. klašu grupā vissportiskākie ir Aleksis Goba (6.a kla-

se), Alise Smilte (6.b klase),
Līva Priekule (6.b klase), Niks
Jakovickis (7.b klase), Rainers
Vinters (7.b klase) un Rolands
Zēģelis (7.a klase). Par augstiem
sasniegumiem sportā 8.- 9. klašu
grupā tika sveikti - Daniela Kalniņa (8.a klase), Karīna Kārkliņa (8.b klase), Jēkabs Tomsons

Iveta Rozenberga, Laila Rozenberga, Laimdota Pelše, Rita Ziemele, Rasma Turka, Anita Gīze
un Lolita Jakabsone. Paldies
skolotājiem par darbu! Pasākuma vadītāja Nadīna OzoliņaMennika mīļi teica, ka skolotāji
bērniem ir kā krustmātes, kas
iemāca un spēj ieinteresēt, tāpēc

(8.b klase), Nauris Tomsons (9.a
klase) un Aigars Cīrulis (9.a
klase). Ar jauku, izjustu un sirsnīgu dziesmu visus iepriecināja
3.a klases meitenes Tīna Adela
Zeņina, Emīlija Zaprauska un
Ance Ozoliņa-Mennika. Vidusskolas klašu grupās izcilākie
sportisti ir Kristers Briedis (10.
klase) un Asnāte Kalniņa (11.
klase).
Vēl vienu reizi mēs varējām baudīt 3.a klases meiteņu
dziedājumu, bet pēc tam tika
godināti skolotāji, kuri palīdzējuši skolēniem sasniegt augstos
rezultātus gan mācībās, gan kultūrā, gan sportā. Šie skolotāji ir
Guna Meiere, Indāra Ceika,
Guntars Ūdris, Zenta Mennika,
Baiba Runce, Iveta Kupča, Lolita Valaņina, Līga Siliņa, Silvija
Tīte, Inta Soma, Inta Balode,

skolotājiem tika veltīta Emīlijas
un Ances dziedātā dziesma
''Krustmāte Agate''. Lai šis pasākums izdotos, pateicības vārdus
no direktores saņēma 3.a klase
un tās audzinātāja Lolita Valaņina, 11.klase un audzinātāja Laila
Rozenberga, Kalvis Baumanis
un pasākuma vadītājs Ilmārs
Vīksna. Īpašs paldies tika veltīts
pasākuma koordinatorei un vadītājai 11.klases skolniecei
Nadīnai Ozoliņai-Mennikai.
Pasākuma
noslēgumā
skanēja Emīlijas un Mares Malvīnes brīnišķīgi izpildītā dziesma ''Hallelujah'' un direktores
vēlējums satikties tikpat kuplā
skaitā arī nākamajā pavasarī.
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja Inta Balode
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3.b klases mācību gads
Sagaidīts ziedošākais gada mēnesis ar silto laiku, dažādiem svētkiem un notikumiem.
Pavisam drīz būs skolas gada
beigas. Ko tad paveicām šajā
mācību gadā? 3.b klases skolēni
mācījās, apmeklēja pulciņus,
piedalījās pasākumos un konkursos. Aktīvākie sporta pulciņa
apmeklētāji – Katrīna Ķ., Krista
M., Diāna M., Roberts T., Rolands D. Dagnija K. un Rolands
D. jau trešo gadu dejo tautas
dejas. Dagnija K. un Amanda
H. vēl apmeklēja folkloras kopu
“Zēģelīte”. Mūzikas skolā mācās Katrīna Ķ. Mākslas skolā
zinības apgūst Elīza K. Kokapstrādes pulciņā Amanda H. darināja dažādas koka figūras. Kaspars P. centīgi apmeklē karatē
nodarbības un futbola treniņus.
Priecājos, ka labi un teicami
šogad mācījās Evija K., Katrīna
Ķ., un Rolands D.
Šogad vācām makulatūru
un baterijas. Makulatūru atnesa
– Kaspars, Diāna, Krista, Estere,
Dagnija, Rolands. Visvairāk
makulatūru atnesa Elīza K. –
320 kg. Baterijas atnesa – Estere, Evija, Krista, Dagnija, Rolands, Kaspars, Elīza. Ar prieku
piedalāmies pasākumos, kas
nostiprina latviešu tradīcijas
kopā ar Z.Menniku. Pateicoties
sk.I.Somai, esam daudz jauna
uzzinājuši par ūdeņiem, gaisa
piesārņojumu, dzīvniekiem, apkārtējo dabu. Sporta pasākumi

vienmēr iemāca priecāties par
saviem panākumiem un citu
uzvarām. Šogad priecājāmies
par 3.vietu Maija stafetē. Jau
trešo gadu piedalāmies Mammasdabas projektā. Jauns izaicinājums mums būs projekts
“Kartupelis 2017”. Darbs turpināsies visu vasaru. Priecājos par
čaklajiem lasītājiem, kuri jau
trešo gadu aktīvi piedalās
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2016” – Estere, Katrīna,
Elīza, Dagnija, Evija. Arī Evijas un Elīzas mammas bija čaklas lasītājas. Rolands D. un Diāna M. šīs grāmatas izlasīja
Svētciema bibliotēkā. Tā tik
turpināt!
Pie skolas Sajūtu taku
palīdzēja veidot – Evijas, Elīzas,
Katrīnas ģimene un Dagnijas
tētis. Paldies par paveikto!
Piedalījāmies gan zīmēšanas konkursos, gan dzejoļu

konkursā, gan otrreizējo materiālu izmantošanas konkursā. Dažādi konkursi māca, ka katrs
darbs, ko uzsākam, jādara rūpīgi
un radoši. Paldies vecākiem par
tiem labajiem darbiņiem, kas
tiek paveikti, jo bērni no jums
mācās radošu degsmi un apņēmību.
Sakām paldies skolotājām
par sniegtajām zināšanām un
prasmēm
skolotājām
I.Ādmīdiņai,
V.Dancei
,
R.Turkai. Liels paldies skolotājai L.Valaņinai un I.Kupčai par
interesantajām un izglītojošajām
ekskursijām un sadarbību! ! Paldies par atsaucību skolotājām
I.Somai, D.Kašai, I.Ceikai,
L.Eimanei, B.Runcei un bibliotekārei V.Kalniņai.
3.b klases audzinātāja
Evija

Salacgrīvas vidusskolai savs logo
Liels paldies visiem, kuri piedalījās Salacgrīvas vidusskolas logo izstrādes konkursā! Salacgrīvas vidusskolas logo
konkursa ietvaros saņēmām
21 darbu. Šo logo skiču autori
bija gan skolēni, gan jau profesionāli mākslinieki. Tā kā skolas
logo izvēle ir ļoti atbildīgs process, jo logo ir viens no būtiskākajiem simboliem, kas prezentē Salacgrīvas vidusskolu, rūpīgi
izvērtējam katru darbu. Iesniegtie konkursa darbi vairākas reizes tika izskatīti skolas adminis-

trācijas sēdēs, tika organizēta
balsošana pedagogu kolektīvā,
vēlāk par 7 izvirzītajiem logo
darbiem balsoja Salacgrīvas vidusskolas skolēni.
Un ar prieku varam paziņot, ka Salacgrīvas vidusskola,

ar balsu vairākumu (68 balsis),
ir tikusi pie SAVA logo, kura
autore ir Marta MartinsoneKaša. Sirsnīgs paldies, Mart
Direktore
Sanita Šlekone
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PAR KO 1.B KLASES SKOLĒNI SAKA “PALDIES” SAVĀM MĀMIŅĀM
Reinis- par to, ka mamma mani audzina.
Olivers- par to, ka mamma mani baro.
Madars- par to, ka mamma gatavo veselīgus ēdienus.
Ksenija Z. – par to, ka mamma piedod manu slikto
uzvedību.
Ralfs- par to, ka bijām visi kopā kruīza ceļojumā.
Gustavs- par to, ka atļāva piedalīties klases skriešanas sacensībās.
Markuss- par to, ka mamma visu dāvā.
Renārs- par to, ka mamma mani izauklēja.
Tomass- par to, ka mamma palīdz pildīt mājas
darbus.
Katrīna- par to, ka mamma man uzticas.
Estere- par to, ka mamma mīl un mīlēs mani.
Justīne- par mazo māsiņu.
Krista- par to, ka iemācīja lasīt.
Elizabete- par to, ka mamma ir ļoti mīļa.
Ksenija Ķ. – par to, ka mamma par mani rūpējas.
Alise- par to, ka mamma atļāva iegādāties divus
suņus.
Ingus- par to, ka mamma par mani rūpējās.
Artūrs- par to, ka mamma palīdz atrisināt dažādas
dzīves situācijas.
Domas uzklausīja un pierakstīja klases
audzinātāja Vineta Dance

Skolēni par tīru un zaļu Latviju
Noslēdzies izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai
Latvijai!”. “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “ZAAO” un Valsts
izglītības satura centru aicināja
Latvijas pirmsskolas, vispārējās,
interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto
bateriju vākšanas konkursā
“Tīrai Latvijai!” 2016./2017.
mācību gadā. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicināja videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi
otrreizējās izejvielās, saudzējot
vidi un taupot resursus. Izlietoto
bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi
kaitīgu preču reģenerāciju. Šajā
mācību gadā konkurss devīto
gadu pēc kārtas apvienoja bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas
vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācījās izprast
izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi

uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ieraudzīt, cik daudz šo videi kaitīgo
atkritumu katrs no mums ik gadu rada.
Salacgrīvas vidusskolas
skolēni ar savu vecāku atbalstu
savāca un nodeva 440, 35 kg
bateriju. Čaklākie bija 2.a ( skolotāja Iveta Kupča) klases skolēni. Armands Seržants vien savāca 115 kg.
Skola piedalījās arī konkursā- Otrreizējo materiālu vākšanas akcijā „Dabai labu darīt”,
kuru organizēja SIA “ZAAO”
sadarbībā ar “Latvijas Zaļo
punktu”.
Esam savākuši 5 tonnas
makulatūras. Čaklākie šajā konkursā bijuši 3.a klases skolēni
(skolotāja Lolita Valaņina), kuri
savāca otrreizējai pārstrādei
1600 kg makulatūras. Visvairāk
makulatūras nodeva Kārlis Papinoks- 1370 kg
2.c klase ( skolotāja Dace
Kaša) savāca 820 kg, čaklākaisGustavs Penka- 770 kg

3.b (skolotāja Evija Kosīte-Viļķina), 6.a (skolotāja Iveta
Kupča) un 7.a klase (skolotāja
Ināra Ādmīdiņa) katra savāca
vairāk kā 300 kg
Paldies visu klašu skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem, jo šogad šajā akcijā iesaistījās visas klases!
Paldies 7.a klases zēniem,
kuri palīdzēja pēdējā makulatūras izvešanā sakraut savākto
mašīnā!
Konkurss ik gadus apvieno simtiem izglītības iestāžu un
tūkstošiem bērnu, tādējādi vēršot bērnu un jauniešu uzmanību
makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas
dzīvē, kā arī veidotu izpratni, ka
pareizi sašķiroti un pārstrādei
nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu
ražošanā.
Ekoskolas koordinatore
Lolita Valaņina

2017. gada Maijs Nr. 4

6
Latvija – zeme, kurā mēs dzīvojam
2.a klases domas par Latviju
Latvija atrodas Eiropas
Savienībā, pie Baltijas jūras,
Ziemeļu puslodē, mērenajā joslā. Latvijā ir četri gadalaiki.
Latvijā
ir
platākais
ūdenskritums Eiropā – Ventas
rumba. Latvijā ir četri novadi.
Tā bagāta ar mežiem, ir veselīgs
jeb tīrs gaiss, ir viens augstākais
kalns – Gaiziņkalns.

Latvijā ir daudz meža
dzīvnieku. Mežos ir liela augu
daudzveidība. Meži ir bagāti ar
sēnēm. Latvijā ir daudz pļavu un
purvu.
Latvijā ir daudz upju un
ezeru. Upes un ezeri, un jūra ir
bagātas ir zivīm. Baltijas jūra ir
jaunākā, bet piesārņotākā jūra.
Latvija bagāta ar tautasdziesmām, katrā novadā runā

nedaudz savādāk. Latvijā cilvēki
daudz strādā. Latvijā dzīvo dažādu tautību cilvēki. Latvija bagāta ar slaveniem cilvēkiem,
piemēram ar ievērojamu mākslinieku Jāni Rozentālu.
Latvijā ir labsirdīgi cilvēki.
Pierakstīja klases
audzinātāja Iveta Kupča

Vēstule
Šogad mēs mācījāmies,
kā pareizi rakstīt vēstuli. Radās
ideja rakstīt vēstuli 3.klases latviešu valodas mācību grāmatas
autorei Z.Anspokai. Viņa ir 1. –
4.klases latviešu valodas mācību
grāmatas autore. Skolēni rakstīja
melnrakstus, tad pārrakstīja un
noformēja vēstules. Viņi pastāstīja par sevi, saviem vaļaspriekiem, par to, kas padodas skolā,
kādus pulciņus apmeklē, kas
patīk latviešu valodas grāmatā
un darba lapās, ko iemācījušies.
Vizuālās mākslas stundā skolēni
zīmēja ilustrācijupēc izvēles
vienam kliterāram darbam, kas
ievietots latviešu valodas grāmatā. Šīs ilustrācijas aizsūtījām

mācību grāmatas autorei. Liels
bija skolēnu prieks, kad maijā
saņēmām atbildes vēstuli no
Z.Anspokas. Viņa atsūtīja vēstuli, kas bija uzrakstīta uz septiņām lappusēm. Cienījamā autore atbildēja uz visiem skolēnu
jautājumiem, uzslavēja katru
skolēnu. Katram skolēnam viņa
veltīja atzinīgus vārdus. Mēs
uzzinājām, kādi ir autores vaļasprieki, patīkamākais gadalaiks,
mīļākās tautasdziesmas, interesantākā grāmata un filma, uzzinājām, kā sākās viņas sadarbība
ar izdevniecību ”Lielvārds”, kā
viņa sāka rakstīt mācību grāmatas.
Skolēni
piekrita
Z.Anspokas vārdiem, “ka jāprot

ir labi lasīt, jo labam lasītājam
vesela pasaule atveras. Labs
lasītājs ne tikai uztver to, ko citi
uzrakstījuši, bet arī pats sāk domāt , vērtēt un radīt savus darbus. Lasīšana veicina iztēli un
fantāziju. Tā padara mūs redzīgākus
un
dzirdīgākus.”Cienījamā autore ar prieku
rudenī atbrauktu uz mūsu skolu,
lai tiktos ar sākumskolas skolēniem.
Lai vasarā atrodam laiku
interesantai un aizraujošai grāmatai!
3.b klases audzinātāja
Evija Kosīte-Viļķina

ZELTA ZIVTIŅAS ČEMPIONĀTS 2017
Zelta Zivtiņas čempionāts
ir mūsu skolas viens no iecienītākajiem čempionātiem. Šajā
gadā bija rekordliels skaits mūsu skolas klašu, kuras piedalījās
šajā čempionātā. Pirmo reizi 11
gadu laikā, tajā varēja startēt arī
sākumskolas skolēni.
Fiziskajā pusfinālā Valmierā piedalījās – 5.a, 6.b, 7.a,
8.b un 12. klase.
Finālā iekļuva 8.b klase
(sk. Santa Čiževska). Pārējām
klasēm ir ļoti paticis un bijis
labs klases saliedēšanas pasākums.
Šī gada jaunums digitālais pusfināls noslēdzās 19.
maijā. “Pēc 540 komandu sīvas
cīņas un 14 599 izpildītiem uzdevumiem online vidē, šodien
noskaidrotas 54 klases, kas ie-

gūst kāroto ceļa zīmi uz ZZ Kupča).
Lai veiksmīgs starts 2.a
Čempionāta finālu. Komandas
pievienosies 126 klasēm, kas un 8.b klasei 27.maijā Jūrmafinālā tika, uzvarot fiziskajos lā!
ZZ čempionāta fane,
pusfinālos, un kopā pretendēs uz
skolotāja Iveta Kupča
vietām uz goda pjedestāla un 50
000 EUR balvu fondu.”
Šajā pusfinālā izvirzītās
klases no mūsu skolas bija – 2.a,
4.b, 6.a un 7.b klase, kuras astoņus uzdevumus pildīja digitāli.
Bija jautri – minējām dziesmas,
būvējām torņus no makaroniem
un marshmallow, taisījām memes, atpazinām slimības, kodējām bināros kodus, salikām secīgi darbības kā jārīkojas ievērojot elektrodrošību, veidojām
video un pildījām finanšu testu.
Konkurence liela, tādēļ finālistu
skaitu papildinās tikai sākumskolas 2.a klase (sk. Iveta
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Starptautisks matemātikas konkurss “Ķengurs”
23.martā Latvijas skolēni kopā ar skolēniem visā pasaulē sacentās matemātikas zināšanās. Šajā gadā konkursa
"Ķengurs" dalībnieku skaits ir
izaudzis līdz pat 23885 skolēniem no 247 Latvijas skolām!
Konkurss ir īstās sacensības.
Galvenais mērķis ir parādīt bērniem matemātikas pievilcīgo
pusi, sniegt viņiem iespēju sajust prieku no intelektuālās pie-

pūles un, no pirmajām, kaut arī
mazām, uzvarām un atklājumiem.
Konkurss-spēle „Ķengurs –
matemātika visiem” veicina matemātikas popularitāti.
Arī mūsu skolas skolēni
no 2. līdz 11.klasei piedalījās
šajā konkursā. Pavisam no mūsu
skolas piedalījās 88 skolēni.
Uzvara šādos konkursos
ir pirmie pakāpieni ceļā uz iz-

cilu karjeru. Daudziem skolēniem ir svarīgi zināt, ka šis konkurss ir starptautisks, ka šos matemātikas uzdevumus vienlaikus
kopā risina skolēni no daudzām
pasaules valstīm.
Tabulā var aplūkot konkursa dalībnieku skaitu paralēlklasēs Latvijā.
Informāciju sagatavoja
skolotāja Lolita Valaņina

Klase

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Skolēnu
skaits

3832

3645

3568

2840

2438

2119

1745

1463

1174

853

208

2.klašu integrēto prasmju konkurss
2. klasēm šogad interesants pasākums starpnovadu
Alojas, Limbažu, Salacgrīvas
apvienībā - integrēto prasmju
konkurss, kurš notika Limbažu
3.vidusskolā.
2.a klasi pārstāvēja
Kristians Kovačs, Jasmīna Anna
Simsone un Aleksis Romanovs,
2.b klasi – Kristians Bērziņš,
Renārs Ģēģeris, Matilde Vilkaule, bet 2.c klasi – Melisa Lūse,
Mārtiņš Hincenbergs un Elise
Burdikova.
Integrēts, tas nozīmē
kaut kas apvienots, kaut kas salikts kopā. Skolā integrēti pasniedz apvienojot mācību priekšmetus, izvēloties vienotu tematu.
Konkursa sākumā skolēni skatījās teātra izrādi no lugas “Maija un Paija”, iepriekš
tika brīdināti, ka jābūt uzmanīgiem skatītājiem, jo kāds uzdevums varētu būt saistīts ar šo
lugu.
Pēc izrādes noskatīšanos, skolēni uzsāka ceļu pa 9
darbnīcām, kurās bija uzdevumi
no latviešu valodas – nosaukt
galvenos tēlus no redzētās lugas,
nosaukt īpašības, kuras piemita
Varim, atcerēties, kura no meitenēm bija tā čaklākā. Matemātikā pa garo pupu kāpjot augšup
– jārēķina. Angļu valoda un mū-

zika bijusi viegla. Dabaszinībās
bija jānosauc Latvijas novadi un
jāatpazīst tajā raksturīgākais,
kādā no stacijām bija jāatpazīst
senās rakstu zīmes, arī tas esot
bijis viegli, cik labi, ka latviešu
tradīciju svētki tiek atzīmēti mūsu skolā. Beigās vēl rudzu maizes nogaršošana un sportiska
izklaide.
Pēc konkursa, kamēr
žūrija apkopo rezultātus, Limbažu 3.vidusskolas sākumskolas
skolēni bija sagatavojuši lielisku
koncertu.
Konkursā piedalījās 17

komandas, vietas netika piešķirtas, bet dalīti tituli - 2.a klases
skolēni tika pie titula “Seno
zīmju pazinēji”.
Komentārs: "Žēl, ka
nepiešķīra vietas!"
Jautāju, Jūs gribētu braukt
mājās ar 17.vietu?
Atbild: "Jā, mēs priecātos, jo mēs taču piedalījāmies un
mums viss šeit patika!”
Mūsu skolas komandām
Limbažos līdzi juta skolotāja
Iveta Kupča
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Pasākums " Olimpiešiem"
11.maija rīts atnāca priecīga satraukuma pilns. Šajā dienā notika ekskursija tiem bērniem kas piedalījās olimpiādēs
un ieguva godalgotas vietas vai
atzinības. Šajā dienā mēs devāmies
uz
Ungurpili.
Pasākuma atklāšana notika pie
Alojas novada uzņēmējdarbības
atbalsta centru un bibliotēku
“Sala”. Ēkā izvietota moderna
bibliotēka, semināru telpas, attālinātās darba vietas un plaša
konferenču zāle ar lielisku skatu
uz Ungurpils Dzirnavezeru. Uzrunu dalībniekiem teica dažādas
ievērojamas personas. Bet visinteresantākais bija tad, kad spēlēja jauniešu sitaminstrumentu
ansamblis. Viņi spēlēja uz mucām, kā arī ar dažādiem sadzīves priekšmetiem. Piemēram, ar
riteņa bagāžnieku, velosipēda
riepu, TV antenu... Pēc atklāšanas mūs sadalīja 2 grupās. Viena
grupa sākumā devās uz rūpnīcu
“Aloja-Starkelsen”. Otra uz turieni
devās
vēlāk.
Gājām iekšā centrā “Sala”. Tur
izsauca katru bērnu priekšā un
iedeva Atzinības rakstu, skaistu
rozi, sudraba pūcīti un dāvanu

karti. Ziedu skolniekiem iedeva
arī viņa skolas direktore/s. Liels
paldies Salacgrīvas novada izglītības speciālistei Antrai Paeglei un mūsu skolas direktorei
Sanitai Šlekonei par smaržīgo
rozi! Mūs iepriecināja ar priekšnesumu ģitāristu ansamblis.
2.grupa atbrauca atpakaļ, bet
mēs braucām uz rūpnīcu “ Aloja

tauriņu. Tas nemaz nebija grūti!
Varējām nogaršot trīs veidu želejas. Tās bija kivi, persiku un
citronu. Braucām atpakaļ uz
Ungurpils sabiedrisko centru.
Bija tik skaisti, kad visi sakarinājām savus tauriņus kokā!
Koks
bija
tik
krāsains!
Nu devāmies pusdienās uz kafejnīcu '' Mieriņš" Alojā. Ēdiens

- Starkelsen”. Tur mums izstāstīja par to, kā rodas kartupeļu
ciete un arī par pašu fabriku. Es
uzzināju daudz ko jaunu! Noklausījušies dažādas interesantas
lietas, devāmies locīt skaistu

bija ļoti garšīgs. Labi paēduši un
atpūtušies, devāmies uz mājām.
Tā bija jauka un izdevusies diena. Paldies šī pasākuma organizētājiem!
Mare Malvīne Īstenā,3.a

“Apstājies. Paskaties. Pamāj.” arī pie Salacgrīvas vidusskolas skolēniem
Latvijā ir liels ievainoto
bērnu skaits ceļu satiksmes negadījumos. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pēdējos
piecos gados uz Latvijas ceļiem
ik gadu iet bojā vidēji 7 bērni,
pagājušajā bojā gājuši 11 bērni.
Ievainoto bērnu skaits ir dramatiskāks – ik gadu vidēji 453
bērni ceļu satiksmes negadījumos gūst traumas. Lai dotu savu
ieguldījumu un mazinātu bojā
gājušo un cietušo bērnu skaitu,
uzņēmums Volvo Trucks ir uzsācis kampaņu “Apstājies. Paskaties. Pamāj.” Kampaņas laikā
no tiek apbraukātas daudzas
Latvijas skolas, kurās bērniem ir
iespēja piedalīties praktiskajās
nodarbībās, kuru laikā skolēniem tiek stāstīts par drošību,
īpaši, ja satiksmē iesaistītas kravas automašīnas un citi liela

izmēra transporta līdzekļi. Tiek
demonstrēta īpaša šai kampaņai
radīta multfilma par kravas automašīnas šoferi Juri un bērnu
drošību satiksmē, kuras tekstu
ierunājis pazīstamais mūziķis
Jānis Šipkēvics. 26.aprīlī Salacgrīvas vidusskolas pagalmā
iebrauca liela kravas mašīna, bet
skolas zālē sākās rosība. Kopā
bija pulcējušies 2. un 3.klašu
skolēni. Vispirms visiem tika
izdalītas atstarojošās vestes. Tad
sekoja jautājumi, lai noskaidrotu, ko skolēni zina par satiksmes
drošību, par lielajām kravas mašīnām, kuras vairāk kā 2000
izbrauc katru dienu cauri mūsu
pilsētai. Skolēni bija zinoši. Par
pareizām atbildēm daudzi saņēma balvas- kalendārus, plakātus.
Skolēniem, izmantojot maketu
un “Volvo” mašīnas modeli,

nodarbību vadītāja rādīja un
stāstīja par dažādām situācijām
uz ceļa, ļaujot skolēniem pašiem
paredzēt situāciju iznākumu.
Skolas pagalmā bērni tika iepazīstināti ar reālu kravas automašīnu, un viņiem tika dota iespēja iejusties tās vadītāja lomā un
praktiski pārliecināties par ceļa
pārredzamību no automašīnas
vadītāja vietas, uzzināt par kravas auto manevrēt spēju, bremzēšanas ceļu, “aklajiem punktiem” un citām svarīgām lietām,
kas jāzina un jāņem vērā, lai
justos un pārvietotos droši uz
ceļa un satiksmē. Skolēniem ļoti
patika mašīnas kabīnē, bet, kāpjot ārā, katrs vēlējās piespiest
signāla pogu.
Pēc nodarbībām katrs
skolēns bez vestes vēl saņēma
grāmatiņu
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”APSTĀJIES,
PASKATIES,
PAMĀJ!” kopā ar atstarotāju un
simboliskas Tiesības, ka zina
drošības noteikumus uz ceļa.
Lai bērni uz ielas justos
droši, kampaņā ir apvienojušies
tādi uzņēmumi un iestādes kā
VAS “Ceļu Satiksmes Drošības
Direkcija”, apdrošināšanas sabiedrība ERGO, “Eveko poligrāfija”, apdrošināšanas brokeru
sabiedrība “IIZI”, “Mūsa Motors Rīga”, “MTG”, “Neste Latvija”, transporta uzņēmums
“VRJ”.
Šī jau ir otrā reize mācību
gada laikā, kad skolēni interesantā veidā tiek iepazīstināti ar
drošību uz ceļa. Oktobra sākumā ar sākumskolas skolēniem

tikās “Volvo” kluba biedri, kuri resantas saskarsmes un praktispie mums bija atbraukuši ar da- ku apmācību ceļā.
Skolotāja
žādiem transporta līdzekļiem.
Lolita Valaņina
Tas ir liels atbalsts vecākiem,
skolotājiem izglītot bērnus inte-

Ekskursija
17.maijā kopā ar 3.b un
2.a klasi devāmies pavasara ekskursijā. Mums bija plānotas
nodarbības 2 muzejos- Kara
muzejā un Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzejā. Bijām sadalījušies divās grupās, un katra
grupa devās uz savu muzeju. Es
biju grupā, kura apmeklēja Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzeju. Dekoratīvās mākslas
muzejā bija Romāna Sutas 120
gadu jubilejai veltīta izstāde.
Muzeja ēka ir pirmā mūra ēka
Rīgā. Tai ir interesanta vēsture.
Sākumā tā celta kā baznīca, pēc
tam tur bijusi noliktava, bet tagad ir skaists muzejs. Muzejā
bija gleznas, gobelēni un trauki.
Arī ļoti ekskluzīvas, senas, dārgas mēbeles. Romānam Sutam
ļoti patika gleznot un zīmēt zirgus. Tie bija redzami daudzās
gleznās. Nodarbībā mēs uz papīra no dotajiem fragmentiņiem
veidojām katrs savu vāzi vai

kādu citu trauku. Jutāmies kā
lieli mākslinieki. Darbi bija interesanti. Grupiņās no puzles gabaliņiem likām gleznas. Muzejā
bija tāda lampa, kuras nosaukums bija ,,Gurķis''. Klases
biedrene Jasmīne atrada tādu
šķīvi, kuras neliels fragments
bija dots Vizuālās mākslas olimpiādē, un pēc tā bija jārada savs
mākslas darbs. Laiks muzejā

paskrēja nemanot.
Pēc tam devāmies uz
Brīvdabas muzeju. Brīvdabas
muzejā mēs bijām skatīties ļoti
senas ēkas un agrāk izmantotus
transporta līdzekļus – kamanas,
dažāda veida ratus, droškas, karietes .Muzejā apmeklējām ļoti
senu baznīcu. Tai blakus bija
kauna stabs, pie tā agrāk lika
stāvēt zemniekiem, ja neieradās
uz baznīcu ,bet brīvdienās strādāja. Gide pastāstīja vēl daudz
interesanta par senajām ēkām,
par cilvēkiem, kuri dzīvojuši
šajās ēkās. Man un maniem klases biedriem ļoti patika šī ekskursija. Uzzinājām daudz jauna. Iesaku arī citus apmeklēt šos
muzejus.
Elizabete Līcīte, 3.a
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Mūsu klases ekskursija
4.a klasē ir ļoti laba tradīcija –bieži braucam dažādos
braucienos. 10.maijā –bijām ļoti
interesantā ekskursijā uz Rīgu .
“ Laimas” Šokolādes
muzejs mūs sagaidīja jau no
paša rīta .Bijām paši pirmie apmeklētāji muzejā .Jau ieejot muzejā ,visus mūs sagaidīja laipna
un smaidīga gide ar ļoti lielu
šokolādes konfekšu šķīvi rokās .Vispirms, izzinošs stāstījums par saldumu fabriku, tās
vēsturi ,tad rotaļas ,spēles neliela viktorīna .Protams, tikai un

vienīgi –viss par šokolādi .
Apguvām zināšanas
par dažādām profesijām ,kas
nepieciešamas ,lai varētu strādāt
šajā fabrikā .Visus ļoti ieinteresēja pārtikas tehnologa profesija ,kā arī citas .Tad nonācām pie
īstas šokolādes strūklakas , kura
nekad netiek apstādināta .Mēs
no šīs strūklakas dzērām tumšās
šokolādes dzērienu .Bija ļoti
gards .!Turpmāk sekoja ļoti interesanta video filma par šokolādes rašanos. Tad sekoja darbošanās ,kuras rezultātā katrs saņē-

mām savu īpašo šokolādi ar savu izveidoto uzrakstu .Un nobeigumā –foto sesija .Viss bija
tik interesanti !
100 brīnumi mūs sagaidīja bērnu Zinātnes centrā” Annas pagrabi “. Planetārijs ar
zvaigznēm ,daudz ļoti interesantie eksperimenti ,gājiens pa tumšo labirintu .Pārsteigumi un brīnumi –uz katra soļa .Visu varēja
aptaustīt ,izmēģināt . pārbaudīt .Vienkārši kā burvju pasakā .Iesakām katram skolēnam
aizbraukt .
Tad nelielas pusdienas ,un ceļā uz Vecrīgu . Brīvības piemineklis mūs sagaidīja
ar krāšņu puķu rotu .Vērojām
sardzes maiņu .Skaists un saposts mūs sagaidīja Operas
nams, Basteijkalns .Smaržoja
tulpes un narcises .Kokiem jau
zaļas lapiņas .
Lielveikalā nopirkām
našķus un mazas dāvaniņas mājiniekiem, un priecīgi ,mazliet
noguruši, bet laimīgi devāmies
mājup .
Klases audzinātāja
Baiba Runce

Projekta “Sporto visa klase” stafetes Valmierā
31.martā Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases skolēni,
klases audzinātājas, sporta skolotāja Jāņa Cīruļa un divu māmiņu pavadībā devās uz Valmieru, lai Vidzemes Olimpiskajā centrā piedalītos projekta
“Sporto visa klase” stafetēs.
Skolēniem bija jāpiedalās piecās
stafetēs. Tik uztraukušos, vēlmi
visu izdarīt pareizi, kā uz stafetes sacensībām, savu klasi nebiju redzējusi vēl nekad. Kaut arī
ar dažādiem vingrinājumiem
skolēni darbojas ikdienā, uztraukums bija liels. Bez tam, dažus
klases
skolēnus
bija
“pieveikuši” dažādi vīrusi, un
pēc atveseļošanās viņi nevarēja
aktīvi darboties sporta stundās.
Uz sacensībām aizbrauca 16

skolēni no 17, jo pirms sacensībām naktī saslima viena meitene. Tāpēc nebija izvēles iespēju
mainīt skolēnus stafetēs, jo katrā
stafetē piedalījās 12 skolēni.
Priekšrocības bija klasēm, kurās
skolēnu skaits lielāks un var
izvēlēties, kuram kas padodas
labāk. 3.a klasē skolēni draudzīgi vienojās, kurā stafetē katrs
piedalīsies. Noteikums bija, lai
katrs būtu vismaz divās. Lielākajai daļai bija jāpiedalās visās.
Ne sporta skolotājs, ne klases
audzinātāja bērnu izvēli neapšaubīja, atstājot atbildību uz
viņiem pašiem. Stafetēs bija
svarīga precizitāte un ātrums.
Par neprecīzi izpildītiem vingrinājumiem tika piešķirtas soda
sekundes. Tiesneši bija ļoti vērī-

gi. Klase izcēlās ar precizitāti,
tāpēc izpalika lielāks ātrums.
Bet tā skolēniem ir jauna, laba
pieredze. Skolēni redzēja un
varēja izvērtēt, vai labāk dabūt
soda sekundes un uzturēt lielāku
ātrumu, vai tomēr labāk veikt
visu precīzi. Stafetēs netika
gūtas uzvaras, nebijām arī pēdējie, bet prieks, ka 3.a klases skolēniem ļoti patīk sportot. Ar
gandarījumu varēja vērot, kā
mūsu skolēni prata sevi organizēt brīvajā laikā starp stafetēm
un mums, pieaugušajiem, ne
brīdi nebija jāuztraucas un jākaunas par viņu uzvedību, kamēr apkārt “lidoja” skolēniem
izsniegtās ūdens pudeles...
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Uzvara stafetēs vietu 5 stundas nedēļā sportot, turpi- lībniekus.
finālā negarantēja. Punktus nāsies labie darbi.
3.a klases audzinātāja
Lolita Valaņina
kopā skaitīja par stafetēs un atProjekts gaida jaunus dasevišķos vingrinājumos nopelnīto, kā arī vismaz trešo daļu visa
rezultāta veidoja klases sekmes.
Pat ja klases bija labākās sportā
– fināls nebija garantēts. Tāpat
klasēm bija jāiesniedz vērtēšanai savs "Labais darbs", kas arī
tika skaitīts klāt kopvērtējumam. Priecē tas, ka sekmju ziņā
3.a klase savā grupā bija 1.vietā
starp 14 klasēm. Arī ar saviem
labajiem darbiem 3.a var lepoties, jo visos svētkos priecīgi
mirkļi tiek sagādāti senioriem
“Brīzē”. Skolēni turpinās aktīvi

3.a klase 4. maija ielu stafetēs
4. maijs ir ļoti nozīmīgs
datums Latvijai. Bet tas bija
nozīmīgs arī tiem 3.a klases skolēniem, kuri piedalījās tradicionālajā ielu stafešu skrējienā.
Biju viena no tām, kura pārstāvēja 3.a klasi. Mūsu klase ir
meiteņu klase, jo klasē ir tikai 3
zēni, no kuriem skrējienā piedalījās tikai viens. Bet tas nenozīmē, ka meitenes ir mazāk izturī-

gas. Klase ieguva 4. vietu. Galvenais nav uzvarēt! Tā ir laba
pieredze. Var pārbaudīt savus
spēkus. Bet pats galvenais- esi
kopā ar klasi, neesi vienaldzīgs
pret klases kolektīvā notiekošo.
Mūsu klase nepalika arī bez atbalstītājiem. Tie, kuri nejūtas tik
spēcīgi skrējēji, atbalstīja klases
skrējējus ar uzmundrinošiem
plakātiem. Arī tas ir svarīgi, kad

redzi, ka kāds, stāvot malā, uzmundrina. Mūs atbalstīja arī
klases skolēnu vecāki.
Pēc stafetēm visi kopā
devāmies uz atpūtas vietu Salacas krastā pie pilskalna, lai svinētu Baltā galdauta svētkus.
Katrs bija sagādājis kaut ko gardu. Pirms sēdāmies pie kopīgi
uzklātā baltā galda, visi nodziedājām Latvijas himnu. Pašiem
bija savs salūts, veltīts Latvijas
brīvības atjaunošanai. Īpaši mūsu punčus loloja skolotājas Lolitas pašas izceptās gardās vēja
kūciņas. Bija arī citi gardumiņi,
kā jau svētkos pienākas. Vēl
dažus paspēja nobiedēt vairāki
zalkši, kuri arī izbaudīja brīvību
siltajā saulītē. Laiks paskrēja
nemanot. Paspējām vēl arī izšūpoties pilskalna lielajās šūpolēs.
Diena bija izdevusies, jo pavadījām to kopā- skolēni un vecāki.
Ance OzoliņaMennika.3.a

Sporto visa klase
Salacgrīvas
vidusskolā
noslēdzies pirmais gads, kad
kāda klase, šogad 3. a klase,
piedalās projektā “Sporto visa
klase”, tas nozīmē, ka šai klasei
sporta stunda ir katru dienu, no
kurām viena stunda notiek svaigā gaisā.
Skatoties, cik priecīgi šie
skolēni devās un dodas uz šīm
stundām, skolas vadība uzrunāja
šī gada 2. klases (tās mums

daudz – 3) audzinātājus un sporta skolotājus, lai lemtu par dalību projektā nākamajā mācību
gadā. Viss nenotiek tik vienkārši
– ir vajadzīga vecāku piekrišana, jāraksta motivācijas vēstule,
jānorāda atbalstītāju loks un
jānosūta pieteikums, uz kuru
atbildi saņēmām
16. maijā:
“Izvērtējot saņemtos pieteikumus, dalībai projektā “Sporto
visa klase” 2017./2018. mācību

gadam, ir apstiprinātas 112 šī
brīža otrās klases!” Šajā skaitā esam arī mēs – 2.a un 2. b
klase.
Lai sportiski azartisks
gars mūs visus pavada nākamajā
mācību gadā, sportojot katru
dienu!
Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā
Iveta Kupča
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Klausījos, brīnījos, aiz kalna gavilēja…
Tās ir Lieldienas, kuras
jau trešo gadu otrdienā pēc
Lieldienu brīvdienām tiek atzīmētas pie Salacgrīvas vidusskolas (pirms tam to darīja pilskalnā). Agrāk Lieldienas svinētas trīs, garajā gadā pat visas
četras dienas. Ļaudis savu prieku par atnākošo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru pār
tumsu un nāvi, izteica un apliecināja Lieldienu norisēs. Tāpēc
arī mūsu skolā svētkus vēl svin,
kad citi to jau izdarījuši. Kopā
pulcējās 1.-4. klašu skolēni,
skolotājas, folkloras
kopa
“Zēģelīte” Zentas Mennikas
vadībā, lai latvisko tradīciju
garā svinētu šos skaistos pavasara svētkus. Mūsu senči dzīvoja saskaņā ar Dabas (Dieva)
likumiem. Viņi zināja, ka dabā
eksistē ne tikai redzamais un
rokām taustāmais, bet, ka tā ir
pilna ar dažādiem spēkiem
(dievībām, gariem) un enerģijām un katram ir sava noteikta
vieta. Svētkus ievadīja mazie
“Zēģelēni” ar savu muzicēšanu.
Tad svinētājus uzrunāja skolas
direktore Sanita Šlekone. Notika šūpoļu izrotāšana. Kad šūpoles bija pienācīgi izrotātas,
tika izšūpināta skolas direktore, jo pēc senām tradīcijām
Lieldienās pirmos izšūpoja mājas saimnieku un saimnieci.
Pēc tam šūpolēs sēsties tika
aicinātas šīs dienas gaviļnieces, kurām bija dzimšanas diena un vārda diena. Šūpošanās

norisē īpašu vietu ieņēma
savstarpējā apdziedāšanās. Katru, kas iekāpa šūpolēs, apdziedāja atbilstoši viņa tikumiem,
augumam, kā arī viņa attieksmei un attiecībām ar apkārtējo
pasauli un ļaudīm. Pēc tam tika
iekurts svētku rituāla ugunskurs. Skolēni ugunij ziedoja
gan maizīti, gan labības graudus, gan iepriekšējā gada Jāņu
vainagus. Un tad varēja sākties

Zentai Mennikai un mazajiem
folkloristiem. Liels paldies no
visiem šūpoļu kārējam –skolas
strādniekam Ojāram Kļaviņam,
kurš parūpējās, lai būtu arī olu
ripināšanas renītes un runga
podu sišanai. Katrs svētku dalībnieks tika pie neliela kārumiņa. Bet pavasaris ir laiks, kad
jātiek vaļā no ziemā uzkrātajiem niķiem un stiķiem. To varēja izdarīt, 3 reizes pārlecot

īsta jautrība. Katras klases audzinātāja bija sagatavojusi kādu
no Lieldienu aktivitātēm. Bija
gan podu sišana, gan olu ripināšana, gan oliņbols –“olu”
mešana grozā, gan “olu” ķeršana un mešana ar dvieļiem, gan
varēja sacensties lēkšanā kā
Lieldienu zaķi, gan oliņbols ar
nūjām, gan visi paspēja tā kārtīgi arī izšūpoties. Divas stundas pagāja nemanot. Svētku
nobeigumā paldies tika pateikts

nelielajam ugunskuram. Cerams,
ka
šis
ticējums
“nostrādās”. Paldies visiem
svētku dalībniekiem! Tiekamies nākamajos svētkos- vasaras ielīgošanā, lai nezūd Salacgrīvas vidusskolā iekoptās
latviskās tradīcijas un lai arī
mēs censtos dzīvot saskaņā ar
Dabas likumiem!
Skolotāja
Lolita Valaņina

Zaļā ceturtdiena Salacgrīvas vidusskolā
Salacgrīvas vidusskolā
jau gadiem ir izveidojušās savas Lieldienu ieskandināšanas
tradīcijas. Lieldienas saistās ar
dabas atmodu, tāpēc skolā ir
tradīcija sākumskolas skolēniem organizēt aktivitātes par
dabu un dabā Zaļajā ceturtdienā. Neviens īsti nezina, kā radies Zaļās ceturtdienas nosaukums, taču tiek uzskatīts, ka tas
pārņemts no vācu valodas„Gründonnerstag”-, kas tiešā

tulkojumā nozīmē- Zaļā ceturtdiena. Savukārt, vācieši to varētu būt pārņēmuši no latīņu
"viridium", kas burtiskā nozīmē
ir- Zaļā diena. Šajā dienā agrāk
tika saņemta absolūcija – grēku
atlaišana tiem cilvēkiem, kam
bija uzlikti Baznīcas sodi, lai
viņi kopā ar citiem kristiešiem
varētu gatavoties Lieldienām.
Pārnestā nozīmē šie cilvēki tapa
"zaļi", jeb, citiem vārdiem sakot,- atjaunoti, atdzimuši. Jau

no seniem laikiem valda uzskats, ka šajā dienā nedrīkst
mājās nest no lauka vai meža
nevienu zaļo augu, citādi čūskas nāks mājā. Būtu arī vēlams
istabas puķes stādīt tieši šajā
dienā, jo tad tās labi ziedēšot.
Mūsu skolā šo dienu saistām ar
dabu, dabas izzināšanu, izprašanu. Zaļās ceturtdienas nodarbības skolā notiek sadarbībā ar
Dabas
izglītības
centra
“Ziemeļvidzeme” speciālisti
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Intu Somu. Katru gadu nodarbības formas mainās. Šogad
skolēni tika sadalīti grupās.
Katrai grupai bija jāapmeklē 9
kontrolpunkti: jānosaka, kāda
dzīvnieka darbības pēdas redzamas paraugos, kādi objekti redzami attēlos, ar dabas elementiem jāizkrāso attēls, jānosaka
attiecīga dzīvnieka pēdu nospiedumus, aizsietos maisiņos
jānosaka tās saturs, jāveic uzdevumi darba lapā, jāmēģina atcerēties, kādus dabas rezervātus
un Nacionālos parkus skolēni
zina, jābūt zinošiem par dzīvniekiem, kuri guļ ziemas miegu, bet tagad pavasarī ir pamodušies. Bet pēdējais kontrolpunkts bija ļoti salds vārda
vistiešākajā
nozīmē.
9.kontrolpunktā gaidīja našķītis. Tā skolēni pārbaudīja savas
zināšanas par norisēm dabā,
bet, ja kaut ko vēl nezināja, tad
Zaļā ceturtdiena bija jaunu zi-

nāšanu iegūšanas diena. Diena
bija drēgna, bet nav sliktu laika
apstākļu, lai izzinātu dabu. Paldies par iegūtajām zināšanām
Intai Somai! Skola piedalās
Ekoskolu programmā, dzīvojam Zaļā novadā, tāpēc jo svarīgāk ir skolēniem sniegt pēc iespējas vairāk zināšanu par norisēm dabā, par mūsu apkārtni,
mācīt saudzīgi izturēties pret

vidi, kurā mums jādzīvo. Zaļā
ceturtdiena ir viena no tādām
dienām, kad pats tās nosaukums liek aizdomāties, ko nozīmē “dzīvot zaļi”, dzīvot saskaņā ar dabu, tās likumiem. Kad
daba izzināta, varam labāk sagatavoties Lieldienu atzīmēšanai, jo arī šie svētki jāsvin dabā.
Ekoskolas koordinatore
Lolita Valaņina

Aizraujošais aprīlis
21.aprīlī es, Ilze Matilde Andersone biju –‘’Bērnu žūrijas” ekskursijā uz Carnikavu, jo 2. semestrī biju čakla grāmatu lasītāja. Vērojām nēģus, kā arī tos
paši gatavojām no auduma.Staigājām pa garāko kājnieku tiltu, kurš atrodas Carnikavā.
Pa ceļam apmeklējām Balto kāpu Pabažos.Tā bija 18 metrus
gara. Apmeklējām ar Velo muzeju Saulkrastos. Bija iespēja
iegādāties arī piemiņas lietiņas.

Ļoti patika šī ekskursija un diena bija pārsteigumu pilna. Visi
bijām sajūsmā!
Ilze Matilde Andersone 2.c
4. maija ielu stafete
4. maijāSalacgrīvā tika rīkota
ielu stafete. No mūsu 2. c klases
piedalījās 4 meitenes un 4 zēni.
Tikāmies Bocmaņa laukumā,
kur mūs sadalīja pa punktiem.
Mēs sacentāmies ar septiņām
komandām no visas sākumsko-

las. Ieguvām 4 vietu. Laiciņš
bija vienkārši pasakains un saule
mūs lutināja. Nākošreiz cerams
veiksies labāk!
Mārtiņš Hincenbergs 2.c
Mans 2. semestris
Mani sauc Melisa Lūse un es
mācos Salacgrīvas 2. c klasē.
Man šis 2. semestris ir bijis pārsteigumu pilns, ir veicies labi un
veiksmīgi. Esmu piedalījusies
kombinētajā sākumskolas 2.
klašu olimpiādē, kur varēju parādīt savas zināšanas-komandā
bijām 3 skolēni –es, Elise un
Mārtiņš. Piedalījos arī matemātikas konkursā –„Ķengurs’’ un
sportā -4. maija ielu stafetē. Ņēmu dalību arī konkursā„Uzzīmē savu augļu mašīnu”,
kā arī ar klasi piedalījāmies uzdevumos par dabu. Veicu darbiņu par Latvijas putniem un zīmēju jauku ilustrāciju. Esmu
priecīga, ka varu iegūt tik daudz
jaunu zināšanu!
Melisa Lūse 2. C
Sagatavoja sk. Dace Kaša
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Mans pirmais gads “Zēģelītē”
Kopš rudens esmu folkloras kopas “Zēģelīte” dalībniece.
Man ļoti patīk uzstāties, tāpēc
nolēmu piebiedroties Zentas
Mennikas vadītajai skolēnu folkloras kopai. Jau pašā pirmajā
nodarbībā jutos saviļņota un
sapratu, ka esmu nonākusi īstajā
vietā. Šeit ieguvu arī daudz
jaunu draugu. Zentiņa ( tā mīļi
uzrunājam mūsu vadītāju) bija
pieteikusi mani kādam konkursam. Diemžēl netiku uz finālu,
bet nenoskumu. Vissatraucošākais bija “All Remember” koncerts. Mēs ar “Zēģelītes” kapellu tikām finālā un ieguvām
2.pakāpi. Esam piedalījušies vēl
dažādos konkursos un pasākumos. Labprāt piedalāmies arī

pasākumos mūsu skolā. Man šu folklora un latviskās tradīciļoti patīk muzicēt šajā folkloras jas, pievienoties zēģelēniem, lai
kopā. Spēlēju blokflautu.Iesaku mūsu pulciņš augtu.
Madara Metuse, 3.a
arī citiem bērniem, kuriem tuva
dziedāšana, muzicēšana, latvie-

Māmiņdienas pasākums
Mēs, 3a klases skolēni,
savas māmiņas sveicām 15.
maijā, kad ir Ģimeņu diena.
Tas notika JIC Bāka, kur telpas
ir gaišas un saulainas.
Pasākums sākās ar mū-

su
klases
uzvedumu
``Saulstariņš naktī``, kur katram
bērnam bija sava loma – saulstariņš, pūce, jāņtārpiņi, vilciņš,
strazds un runcis, kā arī teicēji.
Pēc tam daži bērni dziedāja

dziesmas par māmiņām, par
bērnību un arī citas, bet Mare
Malvīne spēlēja vijoli.
Savām māmiņām bijām sataisījuši ļoti interesantas dāvanas- no
skaņu platēm izgatavotus un
apgleznotus traukus. Manu
trauku rotāja violetas puķītes
un tautasdziesma: Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē:
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.
Pēc teātra, dziesmām un apsveikumiem cienājāmies ar
sanestajiem gardumiem, spēlējām spēles un vienkārši jautrojāmies. Ļoti interesanti bija
iesaistīt vecākus mūsu izdomātajās spēlēs.
Manuprāt, pasākums
bija mīļš un sirsnīgs!
Paula Eglīte, 3.a

“AMA jumer”
22. aprīlī vakarā pēc talkas devos uz konkursu ,,AMA
jumer''.Latviešu valodā ,,AMA
jumer'' nozīmē “visapkārt”. Šajā
konkursā ieguvu 2.vietu savā
grupā. Uzstājos ar dziesmu no
multiplikācijas filmas ,,Zelta
sietiņš'' ,,Mākonīts un Mākonīte”. Bērni un jaunieši uzstājās ar

ļoti skaistām dziesmām. Visi
priekšnesumi bija ļoti spēcīgi.
Pirms konkursa es nebiju uztraukusies, bet tad kad bija jāiet
uz skatuves tad es biju ļoti, ļoti
uztraukusies. Pavadījumus visiem spēlēja mūzikas grupa ,,Bitīt matos''.” Šajā konkursā
es jau startēju otro gadu. Tagad

es ar savu skolotāju gatavojamies nākamajam konkursam,
kas notiks vasarā ,,Dziedi dabā''.
Man ļoti patīk dziedāt un daru
to ar prieku. Tagad ar nepacietību gaidu nākamo konkursu.
Elizabete Līcīte,3.a
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Ir tik brīnišķīga sajūta, ja
esi kādam palīdzējis. Maija
brīvdienās es un mani draugiRoberts Jānis, Kerija Alise un
mans brālis Ingus- devāmies
palīdzēt pensionētai skolotājai
Rasmai Liepiņai. Viņai bija sakrājušies dažādi pavasara darbiņi,

Brīvprātīga palīdzēšana

kurus mums bija pa spēkam paveikt. Un tas nav nekas, ka esam
tikai 2. un 3. klases skolēni. Savedām kūtsmēslus un darījām
vēl citus darbus. Skolotājai
esmu palīdzējusi jau iepriekš.
Kad palīdzu kādam citam, man
rodas neviltots prieks par to.

Skolotāja Rasma Liepiņa bija
pateicīga par mūsu padarīto. Arī
mēs jūtamies vienmēr gandarīti,
ja varam palīdzēt kādam pensionāram. Es to darīšu arī turpmāk.
Madara Metuse, 3.a

Projekts “Ēdam atbildīgi”
Noslēgusies pieteikšanās
Vides izglītības fonda rīkotajam
konkursam, kura ietvaros Ekoskolas varēja pieteikties dalībai
projektā “Ēdam atbildīgi!”. Lai
iegūtu apstiprinājumu, Ekoskolām bija jāapraksta sava līdzšinējā pieredze, strādājot ar pārtikas un atbildīga patēriņa tēmu.
Ar nākamo mācību gadu
arī Salacgrīvas vidusskola kļūst
par dalībnieci šajā projektā!
Projektam “Ēdam atbildīgi!” šis būs noslēdzošais trešais
norises gads, tā ietvaros Ekoskolas gūst finansiālu atbalstu no
Eiropas Savienības, lai rīkotu
virkni aktivitāšu, kas teorētiski
un praktiski izglīto gan bērnus,
gan viņu vecākus, gan skolotājus
un kopumā plašāku sabiedrību.
Izglītojošo aktivitāšu galvenais
fokuss – kā izvēlēties un lietot
pārtiku pārdomāti un atbildīgi,
nekaitējot videi. Pretendēt uz
dalību projektā “Ēdam atbildīgi!” varēja tikai skolas un pirmsskolas mācību iestādes, kas ie-

saistījušās Ekoskolu programmā.
Noslēdzoties projektam, tā laikā
adaptētā metodoloģija tiks izmantota visās 220 Latvijas Ekoskolās.
“Projekts Ēdam atbildīgi
ļauj ieskatīties, kas slēpjas aiz
mūsu šķīvja, kādas ietekmes uz
vidi un cilvēkiem ,kas ražo mūsu izvēlēto pārtiku, mēs radam.
Tas palīdz ne tikai izprast atbildīga pārtikas patēriņa jautājumus, bet panākt arī praktiskas
izmaiņas skolas vidē un apkārtnē” saka Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns.
Dalībai projekta “Ēdam atbildīgi” trešajam norises gadam apstiprinātas 34 skolas – gan
pirmsskolas izglītības iestādes,
gan pamatskolas, gan vidusskolas. Projektā “Ēdam atbildīgi!”
piedalās Ekoskolas no deviņām
Eiropas valstīm ‐ Bulgārijas,
Horvātijas, Čehijas, Latvijas,
Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Par Ekoskolu programmas un projekta

“Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības
fonds (VIF), pasaules vadošās
vides izglītības un neatkarīgās
tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā
nodrošina visu starptautisko
FEE programmu – Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas,
Jaunie vides reportieri, Izzini
mežu – īstenošanu vai pārraudzību.
Izglītības iestāde, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!”
saņem finansiālu atbalstu savu
ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots
„Ēdam atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā
– Vides izglītības fonds un Salacgrīvas vidusskola.
Ekoskolas koordinatore
Lolita Valaņina

Senioru iepriecināšana
Papildus mācībām skolā
es vēl apmeklēju Agras Jankovskas mūzikas studiju, kur attīstu
savas prasmes blokflautas spēlēšanā un dziedāšanā. Mums ir
izveidots blokflautu trio – es,
Elizabete Līcīte un mana māsa
Paula. Bieži viesi esam sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrā
“Brīze” gan pie Salacgrīvas senioriem, gan pie senioriem Rozēnos. Tie ir aizkustinoši brīži.
Seniori mūs ļoti mīļi uzņem.
Lieldienu koncertā es uzstājos ar

dziesmām “Es atnācu uguntiņa”
un “Krāsu dziesmiņa”. Arī citi
bērni dziedāja skanīgas dziesmiņas. No mūsu skanīgās dziedāšanas neatpalika arī Rozēnu senioru mītnes papagaiļi. To tur ir
daudz. Pēc stundu gara koncerta, mēs varējām apskatīt tikko
dzimušu jēriņu. Pavisam pavasarī bija piedzimuši 14 jēriņi.
Vienu nokristīja manis iedotajā
vārdā- Bella. Biju lepna, ka
pārējie piekrita un tagad vienam
jēriņam būs manis izdomāts vār-

diņš. Pēc tam mūs visus pacienāja ar kakao un īpašo Lieldienu
torti.
Seniorus “Brīzē” regulāri
svētkos apciemojam arī ar mūsu
klasi-3.a klasi. To darām jau no
1.klases. Gatavojam senioriem
dāvanas, iestudējam ludziņas vai
koncertprogrammu. Esam gandarīti, kad redzam veco ļaužu
acīs prieka asaras. Tas nozīmē,
ka darām svētīgu darbu. To turpināsim arī turpmāk.
Elīza Eglīte, 3.a
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Meža meistardiena
AS „Latvijas Valsts meži" piedāvā skolām iespēju izzināt mežu, piedaloties Mammadaba meistarklasē. Salacgrīvas
vidusskolā 13 klašu kolektīvi
rudenī pieteicās šim projektam1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b,
4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b, 8.b. Piedaloties Mammadaba meistarklasē, skolēni veic dažādus uzdevumus, kas palīdz iepazīt norises
apkārtējā vidē, vairāk iepazīst
dabu kopumā, uzzina vairāk par
mežu, veic dažādus darbus vides
sakopšanā, vairāk sāk domāt par
likumsakarībām dabā, gatavo un
izliek putnu būrīšus. Skolotāji
organizē nodarbības dabā. Katru
pavasari ļoti gaidīts pasākums ir
Meža dienas, kad skolēni dodas
uz mežu un paši savām rokām
stāda kociņus. Šajā pavasarī Salacgrīvas vidusskola Meža dienās piedalās jau 10. reizi. Meža
dienās ikviens tiek aicināts vairāk redzēt, dzirdēt un sajust mežu, paplašinot zināšanas par mežu, tā floru, faunu, darbiem mežā, kā arī radot cieņu pret vienu
no Latvijas lielākajām vērtībām
– mežu. 2.maija rītā 60 Salacgrīvas vidusskolas skolēni,
skolotājas Vineta Dance un Lolita Valaņina Rietumvidzemes
mežsaimniecības mežkopības
vadītāja vietnieka Viļa Pūteļa
pavadībā devās uz vienu no Salacgrīvas iecirkņa meža masīviem, kur visus sagaidīja mežkopis Gundars Melderis un
strādnieki. Lielākā daļa skolēnu
meža stādīšanā piedalījās jau
atkārtoti, bet pirmo, otro klašu

skolēni un vēl daži citu klašu
skolēni šādu darbu darīja pirmo
reizi. Tāpēc ļoti svarīgi visiem
bija noklausīties mežkopja Gundara instrukciju. Liels bija visu
pārsteigums, kad Vilis Pūtelis
uzdeva jautājumu, vai skolēni
zinot, cik lielas ir izaugušas
priedītes, kuras tika stādītas
pirms 10 gadiem un, pareizu
atbildi nesagaidījis, atbildēja, ka
neviens no klātesošajiem tik
liels nav izaudzis. Pirmo priedīšu stādītāji tagad mācās jau
11.klasē. Bet šajā dienā tika stādītas priedītes, kuras ir augušas

sākumā. Skolēni redz, ka koki
ne tikai tiek nozāģēti, bet meži
tiek atjaunoti, un viņi tajā piedalās. Tika iestādītas apmēram
3000 priedīšu. Pēc čakla darba
sekoja pikniks. Paldies AS
“Latvijas Valsts meži” par to, ka
meža vidū kā pasaka bija
“galdiņ, klājies” ar desām, sulu,
kvasu, gurķīšiem, maizi, sieru,
kečupu. Visi kopā ieturēja pusdienas. Tā kā šis bija 10. gads
Salacgrīvas vidusskolas un Rietumvidzemes mežsaimniecības
Salacgrīvas iecirkņa ļoti labai
sadarbībai, tad uz mežu līdzi

no sēkliņām tikai gadu. Skolēnu
rīcībā tika nodoti 20 stādīšanas
stobri, un visi tika sadalīti grupiņās pa trīs. Pie katra stobra bija
viens “lielpratējs” un divi skolēni, kuri meža stādīšanā piedalās
pirmo reizi. Diena bija saulaina,
darbs veicās lieliski. Mūsu paveiktais bija pavisam neliels
ieguldījums lielajā mežā veicamo darbu kopumā, taču visi bija
gandarīti, ka varēja piedalīties
šādā
Meža
meistardienāaudzinošajā un izglītojošajā pa-

tika vests svētku kliņģeris un
skolēnu zīmētas pateicības medaļas, kuras saņēma gan Vilis
Pūtelis, gan Gundars Melderis,
gan strādnieki, gan vīri, kuri
katru gadu gādā par pikniku mežā un šoferis Andris, kurš skolēnus ved uz mežu. Paldies LVM
par dāvaniņām! Ceram uz turpmāko sadarbību!
Skolotāja
Lolita Valaņina

3.b klases pārdomas
Es šogad skolā iemācījos, kā
reizināt un dalīt rakstos ar simtiem. Man patika Planetārijs, jo
tur bija par kosmosu un okeānu.
Man ļoti patika Projektu nedēļa,
jo bija jākrāso mandalas. Man
patika, ka pie mūsu skolas izveidoja Sajūtu taku. Man patika
izrāde “Sniegbaltītes skola”, jo
tajā daudz dziedāja. Man patika
koku stādīšana, jo mēs iestādījām veselu mežu. Man pati-

ka visi šie pasākumi! Es
skolēniem novēlu, lai vasara ir
prieka pilna! Es skolotājiem
novēlu labu atpūtu vasarā.
Evija K.

Man patika pasākums ''4. maija
ielu stafete '',jo mēs dabūjām 3.
vietu. Mēs bijām ļoti priecīgi.
Lai skolotāji atpūšas vasarā!
Dagnija K.

Es iemācījos labi rēķināt,
dalīšanu rakstos. Vēl iemācījos
līdz tūkstotim rēķināt. Es iemācījos trīscipara skaitļu saskaitīšana rakstos.
Es lepojos par lasīšanu.

Es šogad iemācījos dalīt rakstos
un reizināt rakstos.Šogad man
ļoti
patika
Ziemassvētku
pasākums, jo
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rādījām vecākiem lugu un
dāvinājām dāvaniņas. Patika
zālē rādītais uzvedums par
Ziemassvētku tradīcijām. Man
patika, ka mēs pēc tam klasē
draudzīgi spēlējāmies un gājām
rotaļās. Manas klasesbiedrenes
tētis lieliski tēloja Ziemassvētku
vecīti. Tagad tuvojas vasara,
un es visiem novēlu jaukas
brīvdienas.
Krista M.

skolotājām, kuras man māca.
Vēl es lepojos, ka diagnosticējošo darbu uzrakstīju labi.Šogad skolā bija intersanti
pasākumi.
Man
patika
Lieldienas, jo varēja ripināt
olas.
Interesants
bija
Planetārijs.Tur viss bija kā īsts.
Vēl man patika Lieldienu tirdziņš. Es pārdevu keksus un
pīrāgus.Tos ātri izpirka.

Šajā mācību gadā es iemācījos
dalīt ar trīscipara skaitli rakstos,
labāk lasīt, iemācījos spēlēt tautas bumbu.Es lepojos ar to, ka
labāk mācos.
Man patika ekskursija uz Gaiziņkalnu, jo varēja no kalngala
visu tik labi redzēt. Vēl man
patika palīdzēt veidot Sajūtu
taku. Interesants pasākums notika Zaļajā ceturtdienā. No teātra
izrādēm man vislabāk patika
“Sniegbaltītes skola”. Izrādes
galvenie varoņi bija Sniegbaltīte
un viņas draugi. Izrādes galveno
varoni tēloja slavena dziedātāja.
Man ļoti patika rakstnieks Viks,
kurš viesojās mūsu skolā. Es
zinu viņa grāmatu “Sarežģītais
zvirbulēns”.
Es novēlu visiem jaukas vasaras
brīvdienas.
Elīza K.

vasaru.

Man šogad ļoti patika Lieldienas. Es ripināju olas. Man
Liedienās patika šūpoties pie
skolas. Šupoles bija skaisti
izrotātas. Vēl man patika
Drošības diena. Es uzzināju, kā
pareizi iet pāri gājēju pārejai.
Man šogad patika skolēnu
zīmējumi, kas bija gaitenī pie
sienas. Lai visiem bērniem
priecīgas brīvdienas!
Diāna M.
Es šogad iemācījos daudz ko
jaunu. Es tagad protu no galvas
daudz dziesmu. Man šīs
dziesmas iemācīja skolotāja
I.Ādmīdiņa. Es lepojos ar

stāstīja par sevi. Man vēl patika
Planetārijs, jo redzēju filmu par
zivtiņām. Es priecājos, ka pie
mums atbrauca pārstāvji no
Volvo centra. Mēs dabūjām
drošības vestes un dāvaniņas. Es
lepojos par savu klasi, jo
dabūjām 3.vietu stafetē. Es
lepojos, ka protu tagad izgatavot
putnu būrīti.
Lai visiem sillta un jauka
vasara!
Es novēlu visiem jauku
Amanda H.

Estere M. Es šogad iemācījos labāk
rēķināt un lasīt. Vēl es iemācījos
Mans 3.mācību gads pagāja ļoti vairāk angļu valodu. Labāk ieātri ar dažādiem notikumiem. mācījos krāsot un zīmēt. Vēl
Rudenī bijām ekskursijā uz labāk padodas Tautas bumba.
Gaiziņkalnu. Gribētu tur vēl Vislabāk
man
patika
aizbraukt un paslēpot. Vēl man Ziemassvētku pasākums klasē,
ļoti patika Planetārijs – kino jo tur bija vecāki. Vēl man patiskolas zālē. Redzējām 2 interes- ka Mārtiņdiena, jo bija innatas filmas par komosu un teresanti ēdieni.
dzīvi zem ūdens.Mūsu klase Lai visiem labākās vasaras
piedalījās 4.maija ielu stafetē. brīvdienas!
Mēs izcīnījām 3.vietu. Tikām
Kaspars P.
pie medaļām. Par to man ir liels
prieks! Lai vasaras ir saulaina Šajā mācību gadā es iemācījos
un skaista!
reizināt un dalīt ar trīs skaitļiem.
Rolands D. Vēl es iemācījos, kā pareizi
braukt ar velosipēdu un nokārtoMan šogad patika Raibā nedēļa. ju tiesības. Es lepojos, ka es noSevišķi patika Sporta diena. Es kārtoju valsts pārbaudes darbus
pārģērbos, kā Kristaps Por- un man viss bija pareizi!
ziņģis. Vēl man patika Mārtiņdi- Šis mācību gads ir bijis ļoti inteena. Es pārdevu tirdziņā resants. Šogad no pasākumiem
šokolādes smaidiņus. Es tos pār- man
patika „Krāsainā nedēdevu vienā minūtē. Silto džem- ļa”, jo tad bija noteikts, kā jāperu dienā mēs taisījām ģērbjas katrā nedēļas dienā. Kā
sacensības. Kurš visilgāk paliks arī man patika Ziemassvētku
siltajos džemperos. Vinēja Ka- luga klasē, jo vecāki bija laimīgi
pars.
par izrādi un bērni par dāvanu
Es visiem novēlu lielisku loteriju! Arī ekskursija uz Gaivasaru.
ziņkalnu bija interesanta, jo es
Roberts T. varēju izbaudīt skatu no Latvijas
augstākā kalna.
Šogad man patika klases ek- Manuprāt, šis mācību gads ir
skursija uz Gaiziņkalnu. Tas ir izdevies ļoti labi! Es ceru, ka
pats augstākais kalns Latvijā. nākamais gads būs tikpat izdeMēs visi uzkāpām kalnā. Tur vies! Novēlu jums visiem krābija tik skaisti! Man ļoti patika sainu un jauku vasaru!
Projektu nedēļa, jo tā bija veltīta
Katrīna Ķ.
mūsu skolai. Mūsu skolā bija
rakstnieks Viks. Viņš interesanti
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Mazi dzejolīši
Pelēks
Šodien pelēka diena,
Arī es esmu pelēka.
Manas domas ir pelēkas,
Un man viss šodien pelēks.
Visur pelēks, visur pelēks,
Kur gan citas krāsas mīt?
Muša
Man muša vislaik’ traucē,
Tā lidinās un nenorimst.
Un kad beidzot aizlido,
Tad mājās atkal miers.

Kopā!
Dipu dapu bums,
Pūķiem ir jauns draugs.
Dipu dapu bums,
Pūķiem rūķa draugs.
Lieliem pūķiem mazi rūķi,

Maziem pūķiem lieli rūķi.
Nu rūķiem draugu daudz,
Nu pūķiem draugu daudz –
Nu rūķosimies, pūķosimies ar visiem, visiem kopā!
Jasmīna Anna Simsone, 2.a

Vilks
Vilks lien un lien
Pie aitām skrien.
Bet aitas aši aizbēga,
Un vilks bešā palika.
Saule
Saule ir tik spoža, spoža,
Debesis tik zilas.
Kad abi saiet kopā,
Tad ir debesis tik spožas.
Digna Gruzdiņa, 2.a
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