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Pirmo klašu 100.dienas svētki 
 

  

5.februārī notika pirmo klašu skolēnu 
100.skolas dienas svētki! Pirmo klašu skolēnus 
iepriecināja Skolēnu padomes pārstāves ar 
radošo darbnīcu, aicinot veidot svētku cepures. 
5.klases skolēni uzveda leļļu teātri “Joka pēc 
alfabēts”, aizraujošā veidā atgādinot visiem 
mazajiem laurēniem alfabētu. 
 
 
 

Informāciju sagatavoja Marta Kaļiņina 

 

Uz jautājumu “Kas tev 
vislabāk patika šajās 100 

skolas dienās?” atbild 1.c klase 
 

Ernests: “Man šajās 100 dienās 
visvairāk patika robotikas 
nodarbības!” 
Adele: “Man patika kino diena!” 
Mikuss: “Man patika iet uz kori!” 
Gundega: “Man  visvairāk patika 
klases vakars un ļoti patīk 
lasīšana!” 
Luīze: “Man patika klases stundā 
leļļu teātris!” 
Beāte: “Man patika viss!” 
Madara: “Man patika Lāčplēša 
dienas gājiens!” 
Rihards: “Man visvairāk patīk 
sportot!” 
Kristiāna: “Man patīk mācīties!” 
Ernests: “Amm, man patīk 
starpbrīži un arī rēķināt!” 

 

Laurēni piedalās “Spēļu dienā” 
 

Šajā dienā skolēni spēlēja lomu spēles, minēja mīklas, skatījās leļļu teātri un paši šuva tēlus no 
iemīļotākajām pasakām, kā arī rotaļājās ar dažādiem matemātikas uzdevumiem, piedalījās loterijā un 

spēlēja galda spēles. 
 

            

Skolēnu padome intervē 6.klases skolnieci Sindiju Turausku 

Ko tev nozīmē sports? 

Man sports nozīmē ļoti daudz. Tas uzlabo manu 

dienu. 

No cik gadu vecuma sāki nodarboties ar 

sportu? 

Es ar sportu sāku nodarboties jau bērnudārzā.  

Kā tev izdodas apvienot sportu ar mācībām? 

Vai tev ir brīvais laiks? 

Es mācos pirms un pēc treniņiem. Man brīvais laiks 

ir tikai tad, ja es izmācos. 

Vai tu lepojies ar saviem sasniegumiem? Kurš līdz 

šim ir tavs augstākais sasniegums? 

Jā, es lepojos. Manuprāt, mans augstākais sasniegums ir 

Latvijas Jaunatnes Ziemas olimpiādē iegūtā 3.vieta. 

Vai tev ir vēl kādi hobiji? 

Man īsti nav citu hobiju, bet man patīk gatavot ēst. 

Tavs vēlējums laurēniem! 

Lai jums veicas mācības un sportojiet!  

 



 

 

 
 

 

 

“Radošais stūrītis” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavs Auziņš 4.kl. 

 

 
                       Rūta Kaukule 4.kl. 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Cakule 4.kl. 
 
 

 

 
 
Dzejolis. 

 

Dzeguze ir uzzīmēta uz burtnīcas vāka, 
Cielava uz tāfeles raksta: 
“Līdakas, narcises, dālijas.” 
Vāvere atcilpo draiski, 
Žirafe zilonim uzkāpj uz kājas. 
Kamielis nokoda pieneņu galviņu, 
Zīlīte atrada zīmuli. 
Pērtiķis apēda magoni, 
Tīģeris noēda asteri.  
Samtene lasa grāmatu,  
Forele izmanto lineālu. 

/Laura Gardere,  
Keita Marcinkeviča 1.a klase/ 

 
 
 

 
 
 
 

 

Mazais vīriņš. 

 

Kādu rītu pamostos, 

Izstaipos un žāvājos. 

Pēkšņi dzirdu nočab kas 

Bailes manīm piezogas. 

Vēro mani svešas acis, 

Kas gan ir pie manis nācis? 

Redzu mazu vīru, 

Sārtu mici, muti tīru. 

Mazais vīriņš nočukst klusi: 

Nu ir svētki atnākuši! 

                         /Ketrīna Meiere 5.klase/       

 
Draugi. 
 

Draugs ir  
Cilvēks tas, kas 
Tevi pie saviem  
Draugiem uzskaita. 
 
Draugi cits 
Citu pagaida.  
Draugiem draugi 
Svarīgi šķiet. 
 
Draudzība ir kaut kas tāds, 
Kas mums katram savādāks. 
Draugi vienādi ir domās, 
Darbos, rotaļās un lomās. 
 
Ja draugu netrūkst tev, 
Tad labi ir, 
Labi būs. 
Labi dzīvot būs! 

             /Evelīna Balodes 3b.klase/ 

 

Pasmejies! 
 

Blondīne zvana uz lidostu. Blondīne: “Cik 
ilgi jālido no Rīgas līdz Amerikai?” 

Operatore: “Vienu mirklīti!” 
Blondīne: “Paldies!” 

 
Iesniedza: Jānis Marcinkevičs 

 

Aicinām laurēnus arī 

turpmāk piedalīties un 

papildināt “Laurēnu ziņas’” ar 

dzejoļiem, stāstiem, 

zīmējumiem un anekdotēm! 

 
 


