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Skolotāju diena 2022
9. klases skolēni pasniedz balvas skolotājiem
Kā zināms, visa gada garumā skolotāji mēdz arī slimot, apmeklēt kursus un šad tad arī neierasties darbā, bet ir viena skolotāja, kas nerimstoši “ielec” visās šajās stundas, tāpēc balvu «GADA AIZVIETOTĀJA» saņēma VITA TIMERMANE.
Tomēr mūsu skolā ir arī tāda čakla bitīte, kas nerimstoši strādā un
strādā, lai gada aizvietotāja varētu saņemt savu titulu, bet atrodas kāds,
kas viņu tomēr neuztver nopietni. Tāpēc šogad balvu «GADA JOKS»
saņēma SANDRA FREIBERGA.
Savukārt, lai «GADA JOKS» saņemtu savu balvu, par to parūpējās
skolotāja, kas neuztvēra skolotājas Sandras vārdus īpaši nopietni un
darbā tā arī neieradās. Tāpēc balvu «GADA BASTOTĀJA» šogad
saņēma ĀRIJA BĒRZIŅA.
Ne visiem ir tā laime mājās sagaidīt jaundzimušos, turklāt nevis vienu,
bet vairākus uzreiz. Tāpēc šogad bija īpaša balva ar nosaukumu
«GADA VECMĀTE», ko saņēma AGNESE GREBŽE. Apsveicam ar
pīļubērnu ienākšanu Jūsu ģimenē!
Apbrīnojama ir šī skolotāja prasme debatēt, diskutēt un prātot par visu
un vienmēr. Tāpēc šogad balvu «GADA FILIZOFS» saņēma DĀVIS
TIMERMANIS.
Šī skolotāja ir enerģijas bumba, viņa ir tik aktīva, ka noteikti varētu
mācīt trīs klases vienlaicīgi, tāpēc šogad balvu «GADA SPRIDZEKLIS» saņēma LIGITA VIETNIECE.
Tomēr skolotājai Ligitai cieši uz papēžiem mina tikpat aktīva un
strādīga skolotāja, kura šogad saņēma balvu «GADA CENTĪBA», un
tā ir LIENE DEAKA.
Jaunieši bija īpaši priecīgi, ka šī skolotāja ir ienākusi mūsu skolā, jo
beidzot ir kāda, kas ģērbjas tāpat kā viņi. Tāpēc balva «GADA
STILĪGĀKĀ» tika nodota AGATEI GREBŽEI.
Ne visi spēj būt tik daudzveidīgi kā viņa: zīmēt, līmēt, adīt, šūt, dejot,
cept, vārīt, programmēt – to mūsu skolā spēj tikai viena. Tāpēc balvu
«GADA DAUDZVEIDĪBA» saņēma SANTA VEIDEMANE.
Šķiet, ka skolotājai Santai daudzveidības ziņā var līdzināties tikai viens
skolotājs – ieskaitīt algu, salabot žalūzijas, atvest no veikala
mazgāšanas līdzekļus, uzvārīt un pasniegt kafiju, iemācīt skolēniem
zāģēt, perfekti dziedāt un spēlēt čellu – to, savukārt, var tikai un vienīgi
viņš – «GADA DAUDZVEIDĪGAIS». Un balvu saņēma PATRIKS
HEISLERS.
Kā zināms, 1.oktobris šogad katrā mājā bija ļoti īpašs datums. Taču šai
skolotājai tas bija īpaši nozīmīgs. Mēs lepojamies, ka mūsu skolā ir
skolotāja, kuras vārds bija ierakstīts vēlēšanu lapiņā, tāpēc mūsu skolas
balvu «GADA POLITIĶE» saņēma DACE CĪRULE.
“Uz papīra” vairāki skolotāji strādā vienu darbu, bet patiesībā ietver
vairākus. Tā arī mūsu skolā šī skolotāja strādā ne tikai savu darbu, bet
viņa pilda arī sabiedrisko attiecību speciālistes pienākumus, tāpēc balvu
«GADA SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTE» šogad
saņēma EGITA HEISLERE.
Tāpat tika pasniegta balva skolotājai, kuras vārds izskanēja visā plašajā
kultūras namā – prast tikt galā ar septiņiem rūķīšiem it nemaz nebija
viegli, tāpēc balvu «GADA SNIEGBALTĪTE» šogad saņēma ANDA
KNOSPIŅA.
Galvenajai balvai tika nominētas trīs skolotājas: INGA LAGZDIŅA,
ĀRIJA BĒRZIŅA un SILVIJA ZĪTARE. Un šo balvu «GADA JUBILĀRE» ieguva visas trīs. Apsveicam no sirds!

Mūsu oktobris

Ziņa no skolēnu pašpārvaldes
Halovīni skolā jau bija, ceram, ka jums patika, jo mēs ļoti centāmies izdekorēt skolu, lai
radītu īpašu noskaņu.
Drīzumā būs vēl jauni, forši pasākumi, tāpēc
sekojiet uzmanīgi līdzi mūsu informācijas
dēlim! Pie dežurantes stāv trauks, kurā varat
rakstīt un mest iekšā savas idejas, kā uzlabot
skolas dzīvi, varbūt tieši tavu ideju mēs realizēsim! Skolēnu pašpārvalde aicina jūs būt
aktīviem skolas
dzīvē, lai visiem būtu jautrāk!

Skolotāju diena 2022
Organizētāji - 9. klase
Kā Kamēr daudzās citās skolās nav īpašu Skolotāju dienas
pasākumu, mūsu skolā šīs ir svinības, ko katru gadu plāno
9.klase, un tās vienmēr ir aizraujošas gan bērniem, gan
skolotājiem.
No rīta katram no mums bija jāvada stundas kādai no mūsu
skolas klasēm. Šī bija iespēja iejusties skolotāja lomā un redzēt,
kāds ir šis darbs. Klasē, kuru es mācīju, pārsvarā neviens
nevēlējās mācīties, bet tāpat bija jautri. Pēc tam notika pasākums
zālē, kur visiem kopā bija jādzied, jārunā dzejoļi un pārējo daļu
no priekšnesuma vadīja mūsu klase. Pēc manām domām, tas
izdevās labi un skolotājas izskatījās priecīgas, kas šajā dienā bija
vissvarīgākais. Mana mīļākā dienas daļa bija uzdevumi, kurus
uzdevām skolotājām. Tad mums bija iespēja likt skolotājām
domāt un darboties, nevis otrādi.
Manuprāt, mums ļoti labi izdevās noorganizēt šo dienu, lai gan būtu jāsaka, ka visvairāk laika un
darba ieguldīja mūsu klases skolotāja, bet tik un tā šo dienu var atcerēties kā ko labu. Ketrīna
Manuprāt, Skolotāju diena bija izdevusies. No sākuma
likās, ka būs sarežģīti vadīt visu pasākumu, izdomāt
pasākuma secību, priekšnesumu skolotājām kopā ar
bērnu pieskatīšanu.
Tagad es saprotu, kāpēc skolotājas bieži nāk uz stundām
dusmīgas, jo, kā izrādās, tas nav nemaz tik viegli, kā
izskatās, izdomāt, kā vadīt stundu un par ko mācīt. Es
par Skolotāju dienu nevarētu sūdzēties, jo man bija
trāpījusies ļoti forša klase, kas klausīja un darīja, ko
liku, bet, pastaigājot pa citām klasēm, neizskatījās
nemaz tik forši – pat nedaudz palika žēl savu klasesbiedru, jo viņi neizskatījās ļoti priecīgi, bet varbūt, ka mūs
neuztvēra nopietni, tādēļ tā uzvedās.
Es labprāt kādreiz vēl vadītu šādu pasākumu, jo
bija forši iejusties skolotāju lomā. Ralfs
Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolā notika
Skolotāju diena. Šogad to vadīja mūsu klase.
Es vienmēr biju ieinteresēts, kā ir vadīt mācību
stundas, tāpēc bija forši beidzot izmēģināt, kā tas
ir. Manā gadījumā mana klase negribēja neko darīt
un bija diezgan liela nekārtība, bet viss beidzās
labi. Man patika būt skolotājam, bet tas bija vēl
grūtāk, nekā biju domājis. Par priekšnesumu, kas
bija sagatavots skolotājām, es mazliet nervozēju, toties sanāca labāk, nekā biju gaidījis.
Manuprāt, šogad Skolotāju diena izdevās, un es ceru, ka skolotājām patika. Man kopumā diena
patika – bija aizraujoši. Kristaps
Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā visi skolēni un skolotājas svin Skolotāju dienu, bet mūsu
skola svinēja septītajā oktobrī, mēs, devītā klase, organizējām to.
Diena sākās ar divām literatūras stundām, mēs atkārtojām un izrunājām visu priekšnesumu, pēc tam katrs gāja pie savas
klases. Man ar Danielu tika astotā klase. Mēs visai klasei izsniedzām teletūbiju zīmējumus, 8. klases uzdevums bija izkrāsot
teletūbijus pareizās krāsās, tad klase deva atpakaļ zīmējumus, nākamais uzdevums – visiem vajadzēja iemācīties dzejoli.
Pēc stundām zālē skolotājām bija sagatavots priekšnesums, visa skola nodziedāja „Joka pēc alfabēts“, katra klase norunāja
savu dzejoļa rindu, katra skolotāja dabūja savu „Gada labākā“ kroni, un tad visi varēja iet mājās laimīgi, izņemot mēs, jo
mums datorikas klasē bija maziņš pasākums skolotājām.
Beigās visas skolotājas, cerams, priecīgas aizgāja uz mājām, bet mēs palikām sakārtot visu pēc sevis. Deins
Šogad Skolotāju diena bija jāvada mums. Tā nedaudz atšķīrās no iepriekšējām,
bet prieks, ka vispār mums bija iespēja vadīt citiem skolasbiedriem stundas.
Pirms kovida Skolotāju dienas, šķiet, bija visjautrākās, visu dienu stundas vadīja
devītā klase, bet vēlāk bija pasākums skolas zālē. Šogad gan pirmās divas stundas vadīja skolotājas, bet pēc tam divdas stundas mēs. Manuprāt, mums bija par
maz laika, lai iejustos skolotāju ādā, jo pirmajā stundā mums bija “jāmāca”, bet
otrajā jāgatavo kopīgs priekšnesums skolotājām. Būtu bijis foršāk vadīt visas
stundas tajā dienā. Galvenais, protams, ka skolotājas labi pavadīja laiku, kamēr
mēs mācījām, skatoties klases īpašos priekšnesumus, ēdot našķus. Es ļoti ceru,
ka skolotājām viss patika, jo tā bija viņu diena. Man arī viss patika, paldies
mūsu klases skolotājai par visu! Ceru, ka nākamajiem devītajiem paveiksies
visu dienu mācīt skolas biedrus. Līva
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Oktobris - labo darbu mēnesis
Labos darbus visu mēnesi veic visas klases
Labo darbu mēneša laikā mūsu skolēni veica
ne vien dažādus nozīmīgus darbus klasēs un
skolā, bet kopīgi palīdzēja tiem, kuriem šobrīd
tas ir visvairāk nepieciešams. Ikviens iesaistījās pārtikas ziedojumu vākšanā, lai
palīdzētu tiem ukraiņiem, kas bez cilvēcīgiem
apstākļiem vairākas dienas robežas otrā pusē
gaidījuši savu iespēju glābties. Ar biedrības
“Tavi draugi” palīdzību tieši tur arī nogādājām
daudzos maisus un kastes ar sauso pārtiku,
kafiju, tējām un šokolādi, ko saziedoja mūsu
skolas bērni.
Aicinām arī turpmāk neaizmirst par mums
tepat blakus notiekošo un palīdzēt, kā vien
varam! Biedrības “Tavi draugi” sociālajos
tīklos vienmēr ir aktuālā informācija par tajā
brīdī pašu nepieciešamāko un veidiem, kā
ikviens gribētājs var iesaistīties.
Īpašs paldies skolotājai
Agatei Grebžei par aktīvu iesaistīšanos un par
sarūpēto
ziedojumu
nogādāšanu
biedrībai
“Tavi draugi”!

Skola ziedo Ukrainai

5. klase palīdz dzīvnieku parversmei „Mežvairogi”
Mēs 4.oktobrī devāmies uz patversmi
“Mežavairogi”. Tur mēs nokļuvām ar
4. klase sakopj savu pilsētu
skolotājas Andas, Alena mammas un
Mārtiņa tēta mašīnām. Šī patversme atrodas tepat, Ķekavā, tajā ir vairāk nekā 60 suņi un 30 kaķi.
Tur bija arī lāči un lūši. Beigās mēs vedām pastaigāties divus sunīšus. Šai patversmei nogādājām
daudz, daudz barības suņiem un kaķiem. Elisa,
Marsels, Elīza, Alens
Kādu dienu pēc skolas mēs ar klasi braucām uz
“Mežavairogiem”. Braucām ar trīs mašīnām. Kā
labo darbu mēs aizvedām trīs pakas ar barību un
trīs pakas ar gumijas cimdiem. Sākumā apskatījām suņus, kaķus, pēc tam – lāčus un lūšus. Vēl
mēs drīkstējām izvest divus suņus pastaigā, tas
bija ļoti jautri. Vienu no suņiem sauca Džesika.
Edgars, Rebeka, Karla, Tomass

Aicinājumu ierasties uz
Robertam Mūkam veltīto
jaunrades radošo darbu
konkursa noslēguma pasākumu Galēnos ir saņēmusi
Lote Žēlastība (6.kl.) un
Katrīna Jeruma (7.kl.).
Paldies skolotājai Silvijai
Zītarei!

Konkursa “Iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavo valsts svētku uzrunu tautai” dalībnieki
Lote
Žēlastība, Gundega Knospiņa, Viktorija Litauniece,
Amanda Maļinovska, Amēlija Alksne, Mārtiņš Lamberts kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un Valsts prezidentu (2007–2011) Valdi Zatleru pārrunās, ko nozīmē būt
demokrātiskas valsts augstākajai amatpersonai. Kāda ir
Valsts prezidenta loma mūsu valstī, kādu to nosaka valsts
pamatlikums Satversme, un kādu sagaida sabiedrība? Uzzināsim, ko Valsts prezidents drīkst darīt un ko cilvēki gribētu, lai prezidents dara. Kādi bijuši prezidentu grūtākie lēmumi, un kas sniedzis lielāko gandarījumu par paveikto? Mēģināsim arī izprast Valsts prezidenta ikdienu – vai prezidents drīkst iet atvaļinājumā, ko nozīmē dzīve
miesassargu pavadībā,
kādu grāmatu prezidents ieteiktu izlasīt
brīvlaikā. Paldies skolotājai Silvijai Zītarei par skolēnu
sagatavošanu konkursam!
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Priecājamies atkal apmeklēt koncertu ciklu skolu
1.-3. klase
18. oktobrī LU Aula
CEPURNIEKA PILS
Neparastie notikumi Cepurnieka
pilī, kas vēstīja par mūzikas instrumentiem, to kopskaņu orķestrī.

4.-9. klase
5. oktobrī VEF KP
ZEM SPĀNIJAS DEBESĪM
Par Spānijas dabu un ļaudīm
vēstures laika griežos.

Valsts valodas diena
Latviešu valodas daudzinājums

Man ļoti patīk R. Mūka dzeja. Lasot pazūdi sevī, tā ir sapņaina un
filozofiska, un to ir ļoti grūti panākt – ne tikai dzejā, bet arī visos
domrakstos, stāstījumos un runājot. R.Mūku vairāk iepazinu caur
skatuves runas pulciņu “Ķocis”, kur rakstīju domrakstu par viņu un
viņa dzeju. Roberts Mūks tiešām ir aizraujošs rakstnieks. Vienu
rītu, kad paņēmu viņa dzejoļu krājumu un sāku lasīt, attapos jau
grāmatas vidū. Tā bieži nemēdz notikt, jo man ātri apnīk lasīt. Ja
dzeju sarakstījis cilvēks, kurš prot parādīt latviešu valodas bagātību
un daudzveidību, tad var ieslīgt un pazust dzejā. Tas, manuprāt, ir
pats svarīgākais latviešu literatūrā. Katrīna, 7.kl.
Grāmata “Rūķi un pūķi” ir Latvijas skaistuma paraugs, jo grāmatā
ir aprakstīts Latvijas laika periods no proklamēšanas līdz Otrā pasaules kara sākumam.
Grāmatā ir aprakstīts par 19. gadsimta muižām, senu tradīciju – rumulēšanos, naudas vienību “lats” un vēl daudz ko citu. Es
uzskatu, ka Latvijas vieni no skaistākajiem laikiem bija šie pirmskara gadi – 30.tie gadi. Šie ir arī vieni no skaistākajiem laikiem, jo tikko vēl bija izveidota Latvija. Marģeris Zariņš ar grāmatu “Rūķi un pūķi” parāda šos skaistos laikus. Augusts, 7.kl.
Johans Ernsts Gliks bija vācu tulkotājs un luterāņu teologs, kas aktīvi darbojās arī Latvijas teritorijā. Es domāju, ka viņš ļoti
attīstīja latviešu valodu tādā veidā, ka ļāva tiem, kas neprot citas valodas, lasīt Bībeli latviešu valodā. E. Gliks, nodibinot
skolas, ļāva izglītot daudz bērnu. Ernests, 7.kl.
Rainis bija latviešu rakstnieks, dramaturgs, tulkotājs, politiķis un žurnālists. Šī iemesla dēļ viņam bijuši daudzi sasniegumi,
un viņš ir ievērojami ietekmējis latviešu literatūras attīstību. Rainis ieviesis daudz jaunu vārdu latviešu valodas vārdu
krājumā, piemēram, malds, mīla, neveidība, pārpilne, pielipīgs, plūsma, pūsma, rēns, riets, saulvedis, sīkt, smagme, spozme,
skaidre, šalts, tāle, trīce, veldze, vēlme, vizma un daudzus citus. Ilggadējās Dzejas dienas tiek rīkotas septembrī par godu
Raiņa dzimšanas un miršanas dienai. Kristaps, 7.kl.
1903. gadā izdotā Annas Brigaderes pasaku luga “Sprīdītis” uzsāk jaunu žanru, kas ir bagātinājis mūsu latviešu valodu. Šo
lugu iepazīstam jau bērnībā. Sprīdītis meklē savu Laimīgo zemi, izsoļo pļavas un mežus. Tam līdzi seko skaisti dabas
apraksti. A.Brigadere prot uzburt pasaku tēlus, tos aprakstīt, lai mēs kā mūsdienu lasītāji arī iedomātos, kādi tajos laikos bija
meži un saimnieku sētas, kā toreiz uzvedās un rīkojās cilvēki. Valodas lietojums atšķiras no tā, kā to izmantojam šodien.
Valters, 7.kl.
“Es aizvēru acis un jutu patīkamu siltumu savā sejā. Tā bija pavasara dvaša. Tad es manīju, ka pavasaris saņem manas rokas
un čukst: “Vai tev ir prieks, mans bērns?” “Jā, jā!” es saucu un smējos, un lēkāju uz vienas kājas.”
Tas ir citāts no J. Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas”. Neesmu ļoti daudz latviešu autoru darbu lasījusi, bet šis ir viens no tiem,
kas man ir palicis atmiņā. J.Jaunsudrabiņa aprakstītā lauku sēta, gadalaiku ritējums, mazā Janča pieaugšana no mazā,
nebēdnīgā vērotāja, mīlestība pret dabu un dzīvniekiem. Autors izmanto daudz epitetu, salīdzinājumu, kas padara valodu
bagātu, un man bija viegli iztēloties stāsta gaitu.
Latviešu valoda man ļauj saprast, domāt, mīlēt, paust savu viedokli, to es izmantoju katru dienu. Tā man izsaka visu! Evelīna, 8.kl.
Latviešu valoda man nozīmē gandrīz visu. Es domāju, rakstu sazinos un runāju latviski. Tā man ir visapkārt, un, pēc manām
domām, mēs to nenovērtējam pietiekami daudz.
Darbs, kas man asociējas ar labu latviešu valodu, ir Rūdolfa Blaumaņa novele “Nāves ēnā”. Varbūt tas ir tādēļ, ka man patika
pats stāsts, bet varbūt tam nav nekāda iemesla.
Daudzie vecvārdi “Nāves ēnā” lika man aizdomāties par to, cik ļoti latviešu valoda ir mainījusies, gadiem ejot. Protams, katra valoda attīstās un mainās, bet mani vienaudži, tai skaitā arī es, ikdienā sāku izmantot arvien vairāk un vairāk anglicismu.
Manuprāt, tas nav pareizi, un mums vajadzētu vairāk novērtēt mūsu tautas valodu. Es pati cenšos piedomāt pie tā, kā runāju
un sazinos ar citiem. Domāju, ka tā vajadzētu darīt visiem. Lita, 8.kl.
Latviešu valoda ir ļoti sarežģīta, taču cilvēki, kuri to māk, zina, ka tā ir ārkārtīgi skaista. Man ļoti patīk klausīties Latvijas
himnu, jo tad es jūtos lepns par to, ka es esmu latvietis.
Es pats nepiedzīvoju šo momentu, taču man ļoti patīk klausīties to brīdi, kad pirmo reizi dziedāja Latvijas himnu Dziesmu
svētkos. Man liekas, ka tas moments satuvina visus latviešus, un es pat nevaru iedomāties, kā tas bija tajā dienā. Skatoties šo
video, man tiek atgādināts par to, kas latviešiem bija jādara, lai varētu dziedāt šo himnu. Jānis, 8.kl.
Mana pirmā dzimtā valoda un manas valsts valoda ir latviešu valoda. Tajā es sarunājos ar draugiem, skolotājiem un bieži arī
ar svešiniekiem. Latviešu valoda man liek saprast, ka cilvēks, ar ko es runāju, ir vai nu dzimis Latvijā, vai mīl šo valsti, tāpēc
iemācījās valodu tikai tādēļ, lai kļūtu par tās pilsoni. Ļoti pēc tās skumstu, kad esmu ārzemēs, jo tur sanāk sarunāties tikai
angliski, un ļoti priecājos, ja kāds pasaka kaut ko latviešu valodā.
Man liekas, ka ļoti labs latviešu valodas avots ir skolā dotais teksts, jo mēs to kārtīgi analizējam, un dažreiz uzrodas vārdi, ko
nezinām vai ikdienā nelietojam, un dažreiz šis teksts var iekļaut kādu sinonīmu vai nestandarta vārdu izvietojumu.
Kopumā teksts parāda dažādus veidus, kā izmantot latviešu valodu un veidot bagātīgus, vienreizējus teikumus, ko citās
valodās nevarētu pateikt. Ļoti pateicos, ka esmu dzimis Latvijā, jo nevienā citā valstī cilvēki nesarunājas latviski, un ar to
latviešu valoda ir īpaša. Ernests, 8.kl.
Man latviešu valoda ir dzimtā valoda, kuru es izmantoju katru dienu, lai sazinātos gan ar vecākiem, gan ar draugiem, gan ar
citiem cilvēkiem. Pat ja man latviešu valoda ir dzimtā valoda, es to bojāju ar anglicismiem, bet es to saprotu un no tiem
cenšos izvairīties. Ja man prasītu kādu autoru un darbu, kurš ir latviešu valodas paraugs, man prātā nāktu “Bille”, kuras autore ir Vizma Belševica, jo tā ir viena no latviešu grāmatu un filmu klasikām.
Man prieks, ka es zinu latviešu valodu, bet man ir jāpiestrādā pie izrunas un gramatikas. Dainis, 8.kl.
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Valsts valodas diena
Latviešu valodas daudzinājums
Darbs, kas ļāvis man apzināties latviešu valodas bagātību, ir Aleksandra Čaka poēma “Sprediķis Piņķu baznīcā”.
Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, un es to lietoju katru dienu. Kopš pašas dzimšanas esmu sev visapkārt dzirdējis, kā
visi runā latviešu valodā. Es apzinājos tās bagātību pavisam nesen. Literatūras stundā lasīju A.Čaka darbu “Sprediķis Piņķu
baznīcā” un sapratu, cik mana valoda tomēr ir skaista. Šajā darbā A.Čaks ir lietojis daudzus labus izteicienus, un visi šie
teksti patiešām mani aizskar. Var saprast, ka A.Čaks bija meistars, jo ne jau tāpat viņš būtu kļuvis tik populārs. Es esmu
lasījis viņa populāros dzejoļus, kurus viņš rakstīja savām mīļotajām, un tie man ļoti patika.
Manuprāt, latviešu valoda ir ļoti daiļa, un tai ir ļoti liela un interesanta vēsture. Umārs, 9.kl.
Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Godīgi sakot, es pamanīju, ka diezgan maz lasu, skatos filmas latviešu valodā. Man
nebija intereses, bet teātris to visu pamainīja.
Teātrī ir dažāda vecuma aktieri, visvairāk es apbrīnoju jaunos aktierus. Viņiem apkārt ir ļoti daudz modernu anglicismu, bet
viņi prot runāt skaidrā latviešu valodā. Manuprāt, mūsu valoda ir grūta, tāpēc skaidri un gramatiski pareizi runāt mūsdienās,
21. gadsimtā, patiešām ir māksla! Kopš sāku apmeklēt teātri, sāku vairāk interesēties arī par latviešu dzeju, literatūru, cenšos
attīstīt savu valodas krājumu. Ceru, ka Latvijā vēl ir jaunieši, kuriem šis viss ir interesanti, un ka Latvijas kultūra, literatūra
neizmirs. Līva, 9.kl.
Dzeja ir viens no veidiem, kā cilvēki izsaka savas emocijas un jūtas, kuras, iespējams, nevēlas veltīt nevienam konkrētam,
bet grib izteikt tik un tā. Manuprāt, viens no izcilākajiem un talantīgākajiem latviešu rakstniekiem un dzejniekiem ir Imants
Ziedonis, kura dzeja ir ļoti skaista un tajā pašā laikā arī dziļa, kas liek aizdomāties par dažādām dzīves vērtībām.
“Tu esi miers, miers, miers,
Pasaule guļ mums pie kājām...”
Šis noteikti ir viens no maniem mīļākajiem dzejoļiem, jo tas ir skaists un mierīgs, un nedaudz arī sapņains. Šajā dzejolī ir
lietota tiešām ļoti skaista un bagāta latviešu valoda. Tīna, 9.kl.

Klašu ballītes
5. klases spēļu vakars
Vienu dienu skolotāja pateica, ka piektdien notiks klases ballīte. Piektdienas
vakarā visi satikāmies un spēlējām spēles. Pirmā spēle bija “Mafija”, otrā
spēle bija “Deju cīņa”, vinnētājs saņēma balvas. Trešā spēle bija “Patiesība
vai risks”: ja negribi atbildēt, vari paņemt riskantu pupiņu, kura var būt vai
nu salda, vai arī negaršīga. Skolotāja arī izvadāja pa skolas pagrabu, varējām
ieiet arī skolotāju kabinetā. Adele, Patrīcija, Mārtiņš, 5.kl.
Tad, kad visi atnāca, pirmā spēle bija “Mafija”. Tā bija ļoti interesanta spēle.
Bija divas mafijas, viens dakteris, viens izmeklētājs, un pārējie bija cilvēki.
Pēc tās spēles bija maza pauze. Nākamā spēle bija “Dance battle”, visi
izdejojās un dabūja balvu. Mēs gribējām sevi pabiedēt, tāpēc gājām cauri
pagrabam. Tur bija slepenā eja, kura aizveda uz ēdnīcu. Tad mēs visi gājām
direktores kabinetā un skatījāmies skolas kameras, tad paēdām un atpūtāmies, tad spēlējām spēli “Patiesība vai risks”, tad –
“Pīle un zoss”, bet tad pulkstenis pienāca 22.00 un mēs visi braucām mājās. Anna, Hanna, Emilia, Rūta, 5.kl.

Fukšu balle
21.oktobrī 6. klase rīkoja Fukšu balli 5.klasei. Pirms Fukšu balles mēs
domājām idejas, bet skolotājai tās īsti nepatika. Skolotāja, šķiet, izdomāja
baisākas un interesantākas idejas. Visi jutās ļoti priecīgi un sajūsmināti. Gatavojoties ballītes sākumam, visi uztraucās. Sākām ar pagraba tīrīšanu. Viss
bija mierīgi līdz brīdim, kad pēkšņi ieslēdzās uguns trauksme putekļu dēļ.
Viss bija tik putekļains, ka nevarēja redzēt pagraba galu. Pēc ilgās kārtošanas
atbrauca 5.klase. 1. stacija bija sveču labirints, kur vienam vajadzēja ar acīm
ciet iziet tam cauri. Pēc tam bija šausmu stāsti. Tad viņi savāca 5 sliekas un
lika kastītē. 4.stacija bija orgāni – atrod orgānus un izglab cilvēku! 5.stacija
bija “asins dzeršana”, 6.stacijā meklēja monētas gaļā, 7.bija eksperiments, bet
8.nogaršoja daudz un dažādus
ēdienus. Visu noslēdzām ar
dejām un apsveikšanu. 6.klase

Dullais otrklasnieks
Mēs, 2.klase, esam enerģiski, aktīvi, skaļi un draudzīgi, tāpēc mūsu pirmā klases
ballīte bija tieši tāda pati. Jautrā un draudzīgā atmosfērā spēlējām spēles,
dejojām, piedalījāmies dažādos konkursos. Visjautrākā spēle bija ar baloniem,
tie bija jānotur gan ar pieri, gan potīti, gan muguru, pat ar pēdām. Uzdevumi
tiešām bija nedaudz dulli, taču mēs spējām izpildīt visus. 2.klase
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Halovīni
Spoku stāsti
Žurku drudzis
Reiz lauka vidū bija pamesta māja, kad tajā izdomāja ielīst cilvēki, kas meklēja
vērtslietas: naudu, gredzenus, rotaslietas.
Kādu dienu viņi ielīda šajā mājā. Tajā ielīst bija viegli, jo logi bija sen izsisti.
Kad kompānija ielīda šajā graustā, pēkšņi nokrita sena glezna, virtuvē trauki
nograbēja, griesti čīkstēja. Domāja, ka kāds mājas gars viņiem galu grib padarīt,
viņi visi paskatījās uz grīdu, un tur skrēja žurku bari.
Kompānija izbijusies lēca pa logiem laukā un skrēja uz savām mājām. Visvairāk
vienu cilvēku izbiedēja tas, ka savā zābakā atrada samītu žurku, ko pats bija
saminis. Augusts, 7.kl.
Kliedziens
Kinofilmu režisors palika vēlāk strādāt, nekā ierasts. Bija jau vienpadsmit
vakarā, kad viņš izdzirda sievieti bļaujam. Viņš nobijās, bet iet un skatīties arī
negribēja. Izdomāja, ka paliks kabinetā drošībā. Visu nakti līdz rītam nosēdēja
savā darba vietā. Nepaspēja nekur aiziet, kad pienāca jau nākamais vakars. Jau
atkal dzirdēja neparastas skaņas, bet šoreiz redzēja novērošanas kamerās tumšu figūru ar nazi un maisu rokās. “Nē, nav droši
iet ārā,” viņš nodomāja un palika kabinetā.
Pienāca nākamā diena, režisors steigšus skrēja mājās pastāstīt sievai, kas noticis. Sieva, dzirdot visu trako stāstu, sāka skaļi
smieties. Pirmajā vakarā tā bija viņa, kas iebļāvās, jo paklupa uz slapjās grīdas. Viņa bija uztraukusies, ka vīrs nav atgriezies
mājās, tāpēc gāja nākamajā vakarā atnest viņam vakariņas. Rokās viņai bija arī dakšiņa un karote, bet to kamerās nevarēja
skaidri saskatīt. Katrīna, 7.kl
Maska
Antons kādu piektdienas pēcpusdienu gāja mājās. Te viņš uz ielas pamanīja tādu īpatnēju masku. Tā bija klauna maska.
Neaizdomājies par to, viņš masku no ceļa nospēra malā un turpināja savu ceļu mājās.
Tajā vakarā viņš mājās bija viens. Viņa vecāki bija nodomājuši doties pie mammas brālēna uz svinībām. Antons skatījās fantastikas filmu, kad pēkšņi elektrība pazuda. Antons dzīvoja privātmājā pie meža, un, ņemot vērā, ka viņa kaimiņi dažreiz
izmantoja par daudz elektrības, tā bieži notika, un Antons no tā vairāk nebaidījās. Tomēr viņu nobiedēja skrāpēšanās pret
logu un skaļie smiekli: ,,MANI NEVIENS NENOSPĀRDĪS!” Antons dzirdēja, kā tiek izsists logs un kā kāds cenšas ierāpties iekšā. Antons pie sevis nodomāja un pasmējās: “Es nebūšu kā bērni amerikāņu šausmenēs, kuri neko nedara!” Antons
izlēca āra pa pretējo mājas logu un aizskrēja pie kaimiņiem. Kaimiņš bija mednieks un nemaz neiespringa, paņēma motorzāģi un bisi gāja “sasveicināties’’. Beigās klauns aizbēga, izdzirdot zāģi, bet Antons pamanīja, ka maska bija nomesta uz
grīdas. Tas izradījās ļoti muļķīgi, jo viņu kamerās pamanīja un viņš tika apcietināts. Kristaps, 7.kl.
Tumsas kaķis
Kādu dienu viens puisītis bija atstāts viens pats mājās. Viņš sēdēja
savā istabā un spēlēja videospēles. Un vienā brīdī viņš sadzirdēja
kādu skaņu no pirmā stāva. No sākuma neko sliktu nepadomāja,
tāpēc negāja pārbaudīt.
Bet pēc desmit minūtēm izdzirdēja to pašu, tikai skaļāk. Nu viņam
nelikās tas normāli, tāpēc atrada kaut ko garu, kas pirmais paķērās
pa rokai, lukturīti un tad devās uz pirmo stāvu. Visas gaismas bija
izdegtas, un tās varēja ieslēgt tikai pirmajā stāvā, nu tas bija
bailīgāk. Kad nonāca lejā, uzreiz iededza gaismas un ieraudzīja, ka
āboli no bļodas, kas stāvēja uz virtuves galda, ir nokrituši zemē.
Puisītis uzreiz nobijās. Bet uzreiz pēc tam pie kājas sajuta ko
pūkainu. Nu viss bija skaidrs – tas nebija nekāds spoks, bet gan
tikai viens maziņš, pūkains, melns kaķēns. Paula, 7.kl.
Neparastā nakts
Kādu dienu draugu grupa spēlēja galda spēli “UNO”. Bija 2.00 naktī, un viņi izdzirdēja klauvējienus pie durvīm. Viņi
izdomāja neatvērt durvis un ignorēt. Tad izdzirdēja kādu pie loga. Viņi paslēpās zem segas un gaidīja, kad tas, kurš klauvēja,
aizies prom. Sēžot zem segas, viņiem palika karsti, tāpēc centās noskaidrot, kurš tas bija. Neviens negribēja paskatīties ārā
pa logu, jo visi bija nobijušies. Kad kāds saņēmās un paskatījās – viņi redzēja kādu dzīvnieku. Tas izskatījās pēc vilka, tāpēc
viņi bija jau gatavi izsaukt palīdzību, bet kāds no viņiem saprata, ka suns bija pazudis. Viņi atkal paskatījās pa logu un saprata, ka tas nebija vilks, bet gan viņu suns, kas bija ārā un centās tikt iekšā – siltumā. Valters, 7.kl.

Naudas diena sākumskolā
31. oktobrī videolekciju formātā interaktīvā, vieglā un aizraujošā veidā stāstīja skolēniem
Privātā pamatskola
par budžetu un ar to saistītiem jautājumiem, lai kopā iemācītos finanšu pratības pamatlie«Gaismas tilts 97»
tas – kā tikt pie ieņēmumiem, apsaimniekot savu kabatas naudu un veidot uzkrājumus, kā Nākotnes iela 3, Ķekava LV-2123
zināt, cik daudz naudas vajag pirkumiem un citiem izdevumiem.
www.gt97.lv
gt97@gt97.lv
Lai tās nebūtu tikai abstraktas zināšanas, pasākuma laikā skolēni kopā ar skolotājiem veiIdejas,
rakstus
iesniegt
skolēnu
doja īstu klases ekskursijas budžetu, proti, 2.klase izveidoja klases ekskursijas maršrutu
pašpārvaldei
un aprēķināja izmaksas uz Ventspili, 3.klase – uz atpūtas parku “Laumas”, bet 4.klase –
tepat, uz Rīgu, iekļaujot Latvijas Dabas muzeja apmeklējumu ar nodarbību par vides aiz- Izdevuma redaktore Ilze Millere
Datorsalikums Kārlis Knospiņš
sardzību un dažādas izklaides.
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