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Iepazīsties! Laurenču sākumskolas skolēnu padome 2016./2017.m.g. 
  

 
                                          Emīlija               Edvards               Evelīna             Ričards            Estere Elza            Katrīna 
                                         Jansone              Markovs               Balode          Girgensons           Bērzone             Bergmane 
 

 
                                   Lauma Adrija         Dagmāra                Elza                 Katrīna             Edvards              Amanda 
                                        Bērziņa             Strautmale          Petrovska            Ungura           Neimanis              Miltiņa  
 
 

Skolēnu padome vēl visiem 

laurēniem 

 

Vēlu visiem labas sekmes un lai viss 

iecerētais izdodas! /Amanda Miltiņa/ 

Lai brīnišķīgi paiet šis mācību gads! 
                                             /Katrīna Ungura/ 

Lai jums foršas stundas un jaukas 

skolotājas! /Lauma Bērziņa/ 

Lai jums visiem stundās veicas!  
                                          /Ričards Girgensons/ 

Lai šis gads ir visjautrākais un 

interesantākais! /Dagmāra Strautmale/ 

Lai visi skolēni paliek draudzīgāki savā 

starpā! /Edvards Markovs/ 

Lai veiksmīgs šis gads! /Edvards Neimanis/ 

 

 

Kā Skolēnu padome un laurēni gatavojās Skolotāju dienai 

 

 
 

 
5.un 6.klase tiekas ar mūziķi Goran Gora 

 
2016. gada 23.septembrī pie 5.-6.klašu skolēniem mūsu skolā 
viesojās mūziķis Jānis Holšteins-Upmanis jeb Goran Gora. Tā kā 
mēs šajā nedeļā atzīmējām dzejnieka Knuta Skujenieka 
80.dzimšanas dienu, Jānis mums pastāstīja, kā tapis viņa 
albums, kurā dziesmu vārdi ir no Knuta dzejoļiem. Vēl Jānis 
mums nospēlēja dažas dziesmas no šī albuma. Savukārt trīs no 
mūsu skolas skolēniem noskaitīja Knuta dzejoļus. 

 
/Informāciju sagatavoja Edvards Neimanis, 6.klase/ 

 

 

 
 



 

Dzejas dienas un Dzejas nakts 
Šī gada Dzejas dienas Laurenču sākumskolā tika veltītas iemīļotam Annas Brigaderes radītajam tēlam Sprīdītim un viņa 
piedzīvojumiem. Mazāko klašu skolēni Dzejas dienu ietvaros veidoja radošus darbus, sacerēja dzejoļus un rakstīja stāstus par savu 
laimīgo zemi. Dzejas dienas tika noslēgtas 14.oktobra vakarā ar jau tradicionālo Dzejas nakti, kuras tēma šogad bija “Mana laimīgā 
zeme – pa ceļu ar dzeju”. Pasākuma laikā skolēni nelielās grupās darbojās 9 dažādās stacijās, kuru laikā veidoja mūsdienīgā Sprīdīša 
portretu, rakstīja akrostihus un vēstules, radīja telpiskas dabas materiālu skulptūras un devās mežā, lai klausītos vēja un koku 
radītajās skaņās. Vakara gaitā skolēni ciemojās arī pie Meža mātes, ieturot maltīti rudenīgās noskaņās. 
 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                       Foto: Vanesa Čeičiniece, Paul-Luis Popa 

 

Laurēnu  Laimīgā  
 

Mana laimīgā vieta ir skola. Te vienmēr ir jautri, jo te var iet 
ārā, vari dzīvoties mežā, visiem ir kopīgs “Tarzāns”. Te var 
spēlēt galda spēles un mums šeit dod ēst. Mēs šeit varam 
zīmēt un lasīt, un mums šeit ir arī bibliotēka! 

/Kārlis Ulmis, 3.c klase/ 
 
 
Gāju meklēt laimīti 
Ar savu skaisto spainīti 
Līdz malām pilnu likšu to 
Jo gara dzīve jādzīvo!  
Nesīšu mājās ar prieku to! 
                         /Ieva Veica, 2.a klase/ 
 
 

Mana laimīgā zeme Sigulda, 

Kur skolā varu iet un ar draugiem diet! 

Mana laimīgā zeme Nītaure, 

Kur pa rasu varu skriet un zivis ķert! 
                               /Kristers Zīle, 2.c klase/ 

 

 
 
 

 
 

zeme 
 
 

Laimīgā zemē viss ir kārtībā. Tur dzīvo daudz labsirdīgu cilvēku. Tur ir labas 

mājas, labi veikali, labas mašīnas un lieli meži. Mana laimīgā zeme ir tāda, kur 

var ceļot uz visām valstīm, visas dārgās lietas būtu lētākas, cilvēkiem būtu vieglāk 

nopelnīt naudu. Un cilvēce būtu ļoti attīstījusies. Mana laimīgā zeme ir tāda, jo 

tad mājas nebruktu. Ja mašīnas būtu labas, tad nenotiktu avārijas. Ja cilvēce būtu 

attīstījusies, tad cilvēkiem būtu viegli dzīvot.  
/Kristaps Paio, 3.b klase/ 

 

Laimīgā zeme ir mājas. Mājās  jūs esat pie ģimenes, tā ir mūsu laime. 
Mana laimīgā zeme ir manas mājas, tur ir mana mamma, tētis, māsa, 
brālis. Man prieks, ka man ir ģimene! Es ceru, ka visiem cilvēkiem ir 
sava laimīgā zeme! Es ceru, ka visiem ir laimīgas ģimenes! 

    /Gerda Pudņika, 3.a klase/ 
 
 

Tuvojas... 
 

Lāčplēša dienas Lāpu gājiens 11.11. 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa  
un Krēslas stundas lasījumi 14.-17.11. 
Danču vakars un Pateicības diena 17.11. 

 

Aicinām arī šogad papildināt avīzes 
“Radošo stūrīti” ar saviem stāstiem, 

dzejoļiem, anekdotēm un 
zīmējumiem! 

Savu ideju iesniedz skolas bibliotēkā! 

 


