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Atskats uz decembri un janvāri 

Decembrī aizvadījām Ziemassvētku pasākumus: 

Pirmsskolas grupa “Mārītes” brauca uz Priekules “Brīnumķēķi” 

Pirmsskolas grupa “Podziņas” sagatavoja savām ģimenēm koncertu “Tev tuvumā” 

Pirmsskolas grupa “Pelītes” sagatavoja savām ģimenēm izrādi “Kukulītis” 

1.-3. klases skolēni sagatavoja savām ģimenēm koncertu “Ziemassvētku planēta” 

4.-6. klases skolēni sagatavoja savām ģimenēm pasākumu “Kur guļ Ziemassvētki?”  

 

 

 

9. janvārī 4., 5., 6. klases skolēni apmeklēja 

Latvijas Republikas Saeimu. 

Paldies Dace Bluķe par šo lielisko iespēju! 

 

 

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis! 

Kas būs pēc 100 gadiem? 

1.klase: 

Skolas vairs nebūs. /Patriks/  

Būs citplanētieši. /Olivers/  

Pasaule būs pa divām daļām. /Hugo/  

Visa pasaule būs kā snikers. /Ernests/ 

2.klase: 

Visa pasaule būs ar lavu. /Reinis/ 

Pasaule būs kendamas formā. /Kristians/ 

Zeme būs džungļi. /Briedis/ 

 

3.klase: 

Visa pasaule būs kā fornite. /Roberts/ 

Visa pasaule būs kā vulkāns. /Sandis/ 

Visa pasaule uzsprāgs. /Ernests/ 

Būs pasaules karš. /Lukass/ 

Būs pulksteņi, kas ļaus teleportēties. 

/Lana/ 

4.klase: 

Visi cilvēki eksplodēs. /Tāle/ 

 

Aptauju veica un  informāciju sagatavoja 4.klases skolēni 

Kādas bija top 3 skatītākās Ziemassvētku filmas? 

 “Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus” 

 “Ziemassvētku jampadracis” 

 “Viens pats mājās” 

Informāciju sagatavoja 4.klases skolēni 



Radošie darbi 

*dzejā 

 

“ Tille un Suņu vīrs” 

 

Tille, mana mīļā Tille! 

Tava vientulība ir neizturīga 

Un bailes aiz tevis turpu šurpu 

Skraida pa neparastu māju. 

 

Mamma tava nomirusi 

Bailēs par tevi domādama 

Zinādama, ka izdzīvosi 

Šajā drūmā pasaulē. 

 

Ar Suņu vīru iepazīsies 

Un tas par tevi parūpēsies 

Neaizmirsti mani, lūdzu, 

Savu mīļo māmulīti. 

 

Suņu virs ar dzīvniekiem 

Meklēs tevi visur 

Pārdzīvos tas lielas bailes 

Domādams, ka esi prom 

 

Bodniece tevi atvedīs 

Pie Suņa vīra mājās 

Tad pieņems atpakaļ  

Savā nesmukā mājā. 

 

Vienā skaistā rītā 

Jāpārvācās jums citur, 

Bet tikai nestresojat, 

Es ar jums būšu kopā. 

 

6.klases skolniece Anastasija Tatarenkova 

 

 

“Rūķis” 

 

Rūķis Ūķis gudrs kā pūķis 

Vasarā guļ, bet ziemā strādā. 

Līdzēt salavecītim 

Tīrais nieks ir rūķītim! 

 

Dāvanu maisu nest viņš līdz, 

Lai var ziemu atpestīt! 

Sniegam palīdzēt viņš steidz 

Ārā debesīs viņš steidz! 

 

Bērniem mājās prieks nu liels 

Rūķītim tas tīrais nieks! 

Dāvanas nu visiem ir 

Visi nu tik sauc hei! 

 

6.klases skolnieks Markuss Jaunsleinis 

 

 

 

 

Direktore 

Gudra, skaista, čakla, labsirdīga. 

Izpalīdz, māca, saudzē, sagādā 

Mūsu skolas dibinātāja 

Ingvilda Parfjonova. 

 

4.klases skolēni 

 

 

*Strukturēts radošs darbs piecrindu dzejoļa 

formā bez atskaņām. Piecrindē informācija tiek 

sintezēta precīzos izteikumos, kas raksturo 

apskatāmo tēmu. 

 

 



*mākslā 

 

6.klases skolēni un zīmēšanas pulciņa bērni iepazinās ar Pablo Picasso (1881-1973) 

 

 

 

 

*kulinārijā 

 

Mācās ne tikai bērni! Arī skolotājas katru dienu cenšas sevi pilnveidot. Šoreiz skolotājas 

apmeklēja Māras Džeriņas šokolādes kūciņas meistarklasi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Viņš ir kubisma pamatlicējs kopā ar Žoržē Braku.  

Būdams vēl zēns, Pikaso sevi parādīja kā ļoti talantīgu zīmētāju un 

gleznotāju. Viņš izmēģināja dažādus gleznošanas stilus. Viens no 

tiem bija tā sauktais "zilais periods", kad Pikaso savos darbos zilo 

krāsu izmantoja kā galveno krāsu. 

Šajos darbos ir ne tikai patiesu pasaules mākslu darbu estētisks 

skaistums, bet arī iekšējs aizraujošs un iedarbīgs spēks, kuru savā 

nenogurstošajā tieksmē pēc pilnības ģeniālais meistars centās 

panākt. 

 

*Mēs izmēģinājām gleznot cilvēku sejas pēc Pablo Picasso 

metodes. 

  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Kubisms
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDor%C5%BE%C4%93_Braks&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zil%C4%81_kr%C4%81sa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zil%C4%81_kr%C4%81sa


Runā mazie eksperti 

Kas ir mīlestība? 

 Uzdāvināt otram kartiņu! /Rubi Roza/ 

 Būt kopā ar kādu! /Doroteja/ 

 Kad viens otru mīl! /Rūta/ 

 Aiziet kaut kur kopā paēst! /Alberts/ 

 Otram atnest puķi! /Ralfs Egils/ 

 Kaut kāds papagailis! /Ralfs M./ 

 Dāvanas! /Martins/ 

 Kad iemīlas kaut kādā cilvēkā! /Adams/ 

 Samīļot kādu cilvēku! /Artemijs/ 

 Kad cilvēks viens otru mīl! /Grēta/ 

 Haizivs /Džeisons/ 

 Mille, mans kaķis! /Paula/ 

 Apskaut otru! /Toms/ 

 Zobenzivs /Krišjānis/ 

 Kuģis /Arians/ 

 Mašīnas /Ralfs Ž./ 

 Kādu samīļot! /Deniss/ 

 Tas ir godīgs vārds! /Milana/ 

 Kad ieraugi cilvēku, samīļo un 

sadraudzējas! /Melisa J./ 

 

Kāpēc vajag mīlestību? 

 

 Jo vienam pašam būtu vientuļi! /Adams/ 

 Lai cilvēkam izdarītu labu! /Artemijs/ 

 Lai klausītu! /Džeisons/ 

 Lai būtu draugi un mīlētu viens otru /Martins/ 

 Lai kādu var cieši, cieši samīļot! /Paula/ 

 Lai būtu draugi! /Toms/ 

 Lai nebūtu viens pats pasaulē! /Krišjānis/ 

 Lai nebūtu viens pats un varētu atrast kādu 

cilvēku ko samīļot! /Deniss/ 

 Lai būtu draudzīgi! /Arians/ 

 Lai būtu draudzīgs! /Grēta/ 

 Lai būtu mīļš! /Ralfs Ž./ 

 Lai sadraudzētos, samīļotos un iemīlētos! 

/Melisa J./ 

 Lai būtu draudzīgi un mīļi! /Rubi Roza/ 

 Lai būtu ģimene! /Rūta/ 

 Lai būtu draudzība! /Doroteja/ 

 Lai nesāpētu! /Milana/ 

 Lai otru samīļotu! /Ralfs Egils/ 

 

 Aptauju veica pirmsskolas pedagogs Grēta Parfjonova 

Atbildes sniedza pirmsskolas grupas bērni: 

 “Podziņas” , “Pelītes” 

 

 

Ja arī Tu vēlies, lai kāda Tava ziņa, sludinājums, radošie darbi nonāk nākamajā skolas avīzē, tad 

aicinu Tevi līdz 13. martam šo informāciju iesniegt Grētai Parfjonovai personīgi vai sūtot uz epastu 

greeta92@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas avīzes tapšanā piedalījās: 

4. un 6. klases skolēni 

Avīzi sagatavoja: 

Grēta Parfjonova 


