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100.dienas svētki 1.klašu skolēniem 
 

   

  

   

  
                                                                                                               /Foto: Vanesa Čeičiniece/ 

14.februāra pēcpusdienā mazākie laurēni pulcējās skolas zālē, 
lai atzīmētu pirmās 100 skolā pavadītās dienas. Pirmais lielais 

uzdevums pirms svētkiem bija priekšnesuma sagatavošana. 
Mazie laurēni bija pacentušies godam: tika skaitīti dzejoļi un 

dziedātas dziesmas ar pašu sacerētiem tekstiem. Pēc 
priekšnesuma katrs pirmklasnieks saņēma 

īpašu laurēna medaļu.100.dienas svētkos skolēniem bija 
jāveic arī tematiski uzdevumi, kas saistīti ar skolas dzīvi: 

jāsaliek puzle ar skolas attēlu un jāaizpilda krustvārdu mīkla. 
Svētku noslēgumā 6.klases skolēni iepriecināja 

mazos laurēnus ar īpašo leļļu teātra izrādi „Joka pēc alfabēts”! 
 
 

Kas 1.klašu skolēniem visvairāk ir palicis atmiņā 
un paticis pirmajās 100 skolā pavadītajās dienās? 

  

 
/Informāciju apkopoja: Evelīna Balode, 4.b klase/ 

Skolēni intervē perkusiju 
skolotāju Klāvu Renci 
 
Ko Jums nozīmē mūzika? 
Mūzika man nozīmē visu – šobrīd nevaru 
savu dzīvi iedomāties bez tās! Esmu saistīts 
ar mūziku jau 10 gadu. 
Kādus mūzikas instrumentus vēl 
protat spēlēt? 
Protu spēlēt basģitāru, visus 
sitaminstrumentus un mazliet eifoniju. 
Basģitāru noteikti gribētu iemācīties spēlēt 
labāk! 
Vai Jums ir arī kādi citi hobiji? Kādi 
un kāpēc Jums tie patīk? 
Mani hobiji ir velobraukšana un bungu 
spēlēšana. Man tie patīk, jo tā gūstu prieku, 
kā arī varu uzlabot savu fizisko stāvokli.  
Ko vēlētos sasniegt savā darbā ar 
laurēniem?  
Ļoti vēlētos, lai skolēni ir patiešām 
ieinteresēti mūzikā un attīstās līdz ar katru 
nodarbību.  
Jūsu vēlējums laurēniem! 
Novēlu visiem augt un augt visās dzīves 
jomās!                                                                 

 
/Intervēja Bruno Polis, 5.klase/ 

  

Skolēnu padome sarunājas ar 4.c klases skolniecei Lauru Ciaguni 
 

Ko tev nozīmē sports? 

Man sports ir viena no dzīve svarīgākajām sastāvdaļām. Arī ģimenē esam saistīti ar profesionālo 

sportu, sākot ar manu vectēvu Jāni Ciagunu, kurš savulaik ir bijis Krievijas izlases treneris un 

čempions kalnu slēpošanā, un turpinot ar manu tēti – Ivaru Ciagunu, kurš 4 reizes ir piedalījies 

Olimpiskajās spēlēs.  

No cik gadu vecuma sāki nodarboties ar sportu? 

Ar sportu nodarbojos, šķiet, kopš pašas dzimšanas! Kad biju pavisam maza, kopā ar tēti slēpoju – biju 

pievienota pie siksniņas, kuru tētis turēja, lai bez piepūles varētu laisties lejā pa kalnu.  

Kā tu apvieno sportu ar mācībām?  

Parasti pēc skolas uzreiz braucu uz treniņu. Man ļoti palīdz mamma, kura visu jau ir sagatavojusi, lai 

lieki nevajadzētu tērēt laiku un varētu visu paspēt!  

Kas līdz šim ir tavs augstākais sasniegums sportā? 

Katru gadu ziemā ir vismaz 3 uzvaras. Šogad tā ir zelta medaļa Skolēnu Ziemas olimpiskajā festivālā 

Ērgļos.  

Vai tev ir arī kādi hobiji? Kādi? 

Jā! Nodarbojos ar dejošanu un dziedāšanu.  

Vai savu nākotni arī plāno saistīt ar sportu? Kādu sevi redzi pēc 20 gadiem? 

Domāju, ka turpināšu attīstīt visus savus hobijus un prasmes – nevēlos atteikties no tā, ko daru 

šobrīd! 

Tavs vēlējums laurēniem! 

Dzīvojiet savu dzīvi pēc pašu izvēles! Ja gribat kaut ko sasniegt, tad dariet visu, kas nepieciešams, jo 

bez darba nekā nebūs – nepietiek tikai sapņot, ir arī jārīkojas! 
/Intervēja Amanda Miltiņa, 6.klase/ 
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“Radošais stūrītis” 
 

Pavasarīgi dekori mājām 
  

Dekors durvīm 
 
Nepieciešams: 

 Papīra šķīvis vai kartons 

 Dažādi krāsainie papīri 

 Dekoratīvās līmlentes 

 Šķēres  

 Līmes zīmulis 

 Caurumotājs 
 
Instrukcija: 
1. Izgriez šķīvja vidu. 
2. Ar caurumotāju apļa augšpusē 

izveido caurumu, kurā ievērt lentīti. 
3. No dažādiem krāsainajiem papīriem izgriez ziedus, Lieldienu olas, 
cālīšus, zaķus utt. Izdekorē tos! 
4. Pielīmē izgrieztos elementus pie apļa malām.  
5. Dekora augšpusē iever lentīti, lai dekoru ir iespējams piekārt pie durvīm. 

/Avots: 
http://www.revistaartesanato.com.br/guirlanda-de-pascoa/  

Izgatavo ziedu dekoru galdam 
  

Nepieciešams: 

 Zaļš A4 papīrs 

 Šķēres 

 Līmes zīmulis 

 Dažādi 
krāsainie papīri 

 Skavotājs  
 
Instrukcija: 
1. Saloki zaļo A4 
lapu horizontāli uz 
pusēm. 
2. Noliec uz galda 
tā, lai apakšpuse ir 
atvērta, bet 
augšpuse - ciet. 
Veic iegriezumus 
no augšas uz leju, 
nepārgriežot 
papīru.  
3. Sarullē 
izveidoto papīru, 

saskavo apakšu, lai dekors turās kopā. 
4. Dekorē ar ziediem, kas izgriezti no papīra un pielīmēti pie 
zaļā pamata.  

 
 /Avots: https://mimuu.com/wp-content/uploads/2016/04/23-nisan-sinif-

suslemeleri-nasil-yapilir-mimuu-com-27.jpg / 

 

 
Iestādi zāli un citus 
zaļumus neparastā 

podiņā! 

 

/Avots: http://www.goodshomedesign.com 
/cute-plastic-bottle-planter/ / 

Lego nedēļa 2.c klasē 
 

Nedēļa pirms pavasara brīvlaika 2.c klasē tika pasludināta par "Lego nedēļu". 
Starpbrīžos un pēcpusdienas cēlienos skolēni no līdzi paņemtajām Lego detaļām 

būvēja un konstruēja. Par to, cik bagāta un fantāzijām apveltīta ir skolēnu pasaule 
varēja pārliecināties 9. un 10.martā, kad notika darbu prezentācija. Skolēni bija 

sabūvējuši mājas, veikalu, kafejnīcu, dzīvnieku klīniku, kuģus un citus 
transportlīdzekļus, gaisa balonus, zooveikalu, Kosmisko cāli un pat mobilā tālruņa 

vāciņu. Paldies visiem par radošo garu un vecākiem par atbalstu! 
/Informāciju sagatavoja 2.c klase/ 

  

                                      
/Foto: skolotāja Egija Varekoja/ 

Tuvojas... 
 
 Teātra nedēļas  

27.03.- 12.04. 
 Krāsu nedēļa 10.-13.04. 
 Lielā piektdiena 14.04. 

un Lieldienas 16.-17.04. 
 Mākslas nakts 28.04. 

 
Krāsu nedēļā ģērbsimies: 

 
Pirmdiena: zilā diena! 

Otrdiena: sarkanā diena! 
Trešdiena: dzeltenā diena! 

Ceturtdiena: zaļā diena! 
 
 

 
 

Aicinām papildināt 
avīzes “Radošo stūrīti” 

ar saviem stāstiem, 
dzejoļiem, anekdotēm 

un zīmējumiem! 
Savu ideju iesniedz 
skolas bibliotēkā! 
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