
SĀKUMSKOLAS 
AVĪZE

DRAUDZĪGĀ 
AICINĀJUMA 

LIEPĀJAS PILSĒTAS 
5.VIDUSSKOLAS 

MAZS CINĪTIS GĀŽ LIELU VEZUMU JANVĀRIS - MARTS 2019

Laura Ž. (3.A) Ē.Krastiņa

Emīlija Inese A. (4.A) I.Knitnere
Linda V. (4.A) I.Knitnere

2.vieta 
Natālija K. (2.C) I.Kleinberga

Viktorija K. (4.B) I.Poņemecka

Paula S. (4.D) Z.Tapiņa

LEPĀJAS PILSĒTAS 1.-4. KLAŠU 
VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDES 

REZULTĀTI
1.vieta 

Dāvids S. (2.D) V.Budrecka

3.vieta

Megija M. (4.A) I.Knitnere

Pilsētas skatuves runas konkursā «Zvirbulis» 2.pakāpes diplomu 
saņēma  (4.D), (4.A),  - (3.D).Enija J Janīna F. . 3.pakāpes Adriana B

LEPĀJAS PILSĒTAS 1.-4.KLAŠU 
MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDES REZULTĀTI 

1.vieta 
Daņiils M. (3.A) Ē.Krastiņa

Raivo J. (2.C) I.Kleinberga
2.vieta

Mārtiņš Arvīds V. (4.D) Z.Tapiņa

Kārlis P. (4.D) Z.Tapiņa

Ulrika G. (4.A) I.Knitnere

Anna Elizabeta K. (3.C) V.Krūmiņa

3.vieta

Sabīne V. (4.A) I.Knitnere

Projektu nedēļa

Šajā numurā:

Olimpiāžu un konkursu 
rezultāti

Mūsu mazā bibliotēka

Dzīvo zaļi!

Liepājai 394 

Mājdzīvnieki
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1.vieta
 Andželīna K  1.D (A.Grulle).

3.vieta 

Emīlija Sontra Š 1.A (A.Vilcāne).

Karolīna I  1.D (A.Grulle).

Eva V  1.A (A.Vilcāne).
Laura G  1.B (A.Elstiņa).
Dārta D  1.B (A.Elstiņa).

Dana S   1.A (A.Vilcāne).

Izabella K  1.D ( A.Grulle).

2.vieta 

Alise P  1.A (A.Grulle).
Atzinība 

Tēma: Latviešu tautasdziesma
OLIMPIĀDES REZULTĀTI

SKOLAS 1.- 4. KLAŠU VIZUĀLĀS MĀKSLAS 

Stella Grēta Š  2.B (A.Dreimane).

Dāvids S  2.D (V.Budrecka).

Atzinība

3.vieta
Natālija K  2.C (I.Kleinberga).

Gustavs B 2.A (D.Ozoliņa). 
Ance Anna F 2.B (A.Dreimane). 
Hanna Ā  2.D (V.Budrecka).

Patrīcija M  2.C (I.Kleinberga).

1.vieta 
Šarlote T. 2.B( A.Dreimane)
2.vieta

Agija M  3.D (D.Krūze).

Ieva B  3.C (V.Krūmiņa).
Daniela P  3.A ( ). Ē.Krastiņa

1.vieta 

2.vieta
Laura Evelīna V 3.D (D.Krūze). 

Laura Ž 3.A ( )Ē Krastiņa.
3.vieta
Veronika B  3.B (G.Plūce).

Atzinība

Krista D  3.D (D.Krūze).

Viktorija K  4.B (I.Poņemecka).
1.vieta 

Atzinība
Paula R  4.A (I.Knitnere).
Madara K  4.B (I.Poņemecka).
Melisa Ķ  4.C (J.Mītina).

Linda V  4.A (I.Knitnere).

Justīne B  4.D (Z.Tapiņa).

2.vieta

3.vieta
Megija M  4.A (I.Knitnere).

Emīlija Inese A  4.A (I.Knitnere).

Paula S  4.D (Z.Tapiņa).

Jāšķir jauna lapaspuse.

Kas nu būs?
Kad tā varde izšķilsies?

Cālis ārā lien!

Laikam jāmācās būs skolā –

Karolīna I. ( 1.klase)

Kur tad mana ola?

Bet, kas tas?

Jāsēž Karolīnai blakus. 

VARDĪTE SKOLĀ
Maza, maza vardīte

Gaida varde-

Sēž uz sola skolā.
Skatās grāmatā uz sola,
Jo zīmēta tur ola.

Viņa soma guļ uz galda.

Tomija istabā kārtība valda,
TOMIJA ISTABĀ

Visi zīmuļi guļ uz galda.
Tomija istabā kārtība valda,

Kaķis Pūciņš sēž uz galda.
Tomija istabā kārtība valda,

Tomija istabā kārtība valda,

Andželīna K. ( 1.klase)
Visām mantām dzīve salda! 
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ZVIRBULIS 2019
Trešo klašu skatuves runas konkursa dalībnieki februārī iepriecināja žūriju un 

skatītājus ar interesantiem priekšnesumiem. Pavasara koncertā bērni ar jaukajiem 
dzejoļiem iepriecinās savus vecākus un vecvecākus.

Skolēni stāstīja par saviem 
mājdzīvniekiem, zīmēja un 
aprakstīja tos. Tika aptaujāti 
klasesbiedri un noskaidrots 
katras klases populārākais 
mājdzīvnieks. Skolēni uzzināja, 
ka dzīvnieki var mums arī 
palīdzēt. Spilgtākais notikums 
bija tikšanās ar kanisterapijas 
suni Alfiju. Alfija saimnieks 
pastāstīja, ko un kāpēc šie suņi 
dara un kāpēc ir svarīgi apmācīt 
ikvienu suni. Alfijs demonstrēja 
dažādas komandas un trikus. 
Piedalīties varēja ikviens!

P irmās  k lases  pro jekta 
d i e n ā m  i z v ē l ē j ā s  t ē m u 
"Mājdzīvnieki". Šajās dienās 
uzzinājām, cik daudzveidīgi var 
būt mūsu mājas mīluļi un kādas 
rūpes un atbildību tie no mums 
prasa. 

MĀJDZĪVNIEKI
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2.  k lašu  skolēn i  šogad  iesa i s t ī juš ies 
izdevniec ības  „Liels  un Mazs” r īkotajā 
lasītprasmes veicināšanas projektā „Mūsu mazā 
bibliotēka”. Projekta ietvaros mūsu skolēniem ir 
jāizlasa sešas dažādās Eiropas valstīs bērnu 
atzinību ieguvušas grāmatas. Šajā projektā 
piedalās arī bērni no Igaunijas, Slovēnijas un 
Polijas.

Projekta dienu laikā katrā klasē varēja sastapt skolēnus, kuri aizrautīgi 
lasīja grāmatas, veica interesantus uzdevumus darba burtnīcās, izspēlēja 
dažādas situācijas, diskutēja par lasīto, zīmēja grāmatu ilustrācijas un veica 
citus radošus uzdevumus. Iepazīstoties ar katras grāmatas saturu, atklājās, 
ka skolēni ne tikai pilnveido savu lasītprasmi, bet arī iegūst jaunas 
zināšanas, kas paplašina viņu redzesloku un ir nepieciešamas arī citos 
mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā, dabaszinībās, mūzikā un 
sociālajās zinībās. 

Projekta dienu noslēgumā visi skolēni atzina, ka šādi strādāt ir daudz 
interesantāk nekā lasīt no mācību grāmatām. 

2. a klases skolotāja Dace Ozoliņa

„MŪSU MAZĀ BIBLIOTĒKA”

1.b klase un skolotāja Ance.

1.B KLASES PAVASARA MEKLĒJUMI
1.b klase ziemas pelēcīgumu centās izkliedēt ar vairāku 

pasākumu apmeklējumu. Mēs meklējām krāsainus iespaidus un 
spilgtas emocijas. 

Pavisam drīz pienāca diena, kad devāmies uz kino. Mūsu izvēlētā multfilma bija “Jēkabs, Mimmi un 
runājošie suņi”. Multfilma ir latviešu veidota. Multfilma bija krāsaina un interesanta. Pēc tās 
noskatīšanās mēs guvām spilgtus iespaidus. Pēc multfilmas noskatīšanās mēs pārrunājām gūtās 

atziņas. 

Pirmais pasākums mums bija bibliotēkas “Varavīksne” 
apmeklējums. Uz bibliotēku mēs devāmies jau otro reizi. Katru 
reizi tur nonākot mēs aizceļojam uz kādu valsti. Šoreiz mūs aizveda 
uz Čehiju. Čehijā mūs sagaidīja pavisam jauka grāmatiņa par 
apskāvieniem. Šajā grāmatiņā lācītis vēlējās saņemt apskāvienus, 

bet neviens nevēlējās viņu apskaut. Beigās lācītis visus savus draugus bija iemācījis apskauties. 
Bibliotēkā mēs darbojāmies grupās un veicām dažādus uzdevumus. Laiks paskrēja ļoti ātri. No 
bibliotēkas apmeklējuma mēs mājup devāmies ar pozitīvām emocijām. 

Tā mēs paspilgtinājām pelēko ziemu un esam gatavi sagaidīt 
krāsainu pavasari.



1. - 4.KLAŠU SKOLAS MATEMĀTIKAS 
OLIMPIĀDES REZULTĀTI

2.vieta 

1.vieta 

Marlēna K. (1.D) A.Grulle
3.vieta

Beāte J. (1.A) A.Vilcāne

Katrīne E. (1.B) A.Elstiņa
Laura G. (1.B) A.Elstiņa

Atzinība

Kārlis V. (1.B) A.Elstiņa

Katrīna R. (1.C) R.Rence
Juris B. (1.B) A.Elstiņa
Estere K. (1.A) A.Vilcāne

Raivo J. (2.C) I.Kleinberga

3.vieta

1.vieta
Olivers A. (2.A) D.Ozoliņa
2.vieta

Natālija K. (2.C) I.Kleinberga

Šarlote T. (2.B) A.Dreimane
Dāvids V. (2.B) A.Dreimane

Mārtiņš S. (2.D) V.Budrecka
Atzinība
Rihards N. (2.A) D.Ozoliņa
Patrīcija M. (2.C) I.Kleinberga
Keita L. (2.D) V.Budrecka
Rūdolfs K. (2.D) V.Budrecka

1.vieta 

Rendijs K. (3.D) D.Krūze
3.vieta
Elizabete Anna A. (3.C) V.Krūmiņa

2.vieta
Daņiils M. (3.A) Ē.Krastiņa

Atzinība

Markuss D. (3.D) D.Krūze
Emīls S. (3.C) V.Krūmiņa

Anna Elizabeta K. (3.C) V.Krūmiņa

Kristofers S. (3.C) V.KrūAmiņa

Sabīne V. (4.A) I.Knitnere

1.vieta
Kārlis P. (4.D) Z.Tapiņa

3.vieta
Mārtiņš Arvīds V. (4.D) Z.Tapiņa
Ēriks K. (4.B) I.Poņemecka
Atzinība
Ričards Ģ. (4.A) I.Knitnere
Kristīna J. (4.B) I.Poņemecka

2.vieta

Ulrika G. (4.A) I.Knitnere

Patriks Toms B. (4.D) Z.Tapiņa

Paula S. (4.D) Z.Tapiņa

Projektu tēmas “Dzīvo zaļi!”  ietvaros 4. b 
klase devās uz Grobiņas atkritumu 
poligonu “Ķīvītes”.

“DZĪVO ZAĻI!”

Interesanti bija uzzināt, kā pareizi šķirot 
atkritumus. Piemēram, uzzinājām, ka 
spuldzītes un baterijas var likt konteineros 
ar  zīmi “Bīstamie atkritumi”. Ja papīra 
iepakojums ir netīrs ar ēdiena atliekām, tad 
labāk to iemest kopējā konteinerā nekā 
papīram paredzētajā. Ar spēļu palīdzību 
nostiprinājām  jauniegūtās  zināšanas. 

 

Mēs sapratām, ka svarīgi ir šķirot 
atkritumus.

Interesants likās ekskursijas vadītājas 
stāstītais, ka blakus ofisam dīķītī mītot zaļās 
koku vardes un tas liecina, ka apkārtne 
poligonā ir ļoti tīra.

 4.B klases audzinātāja un Keitija I.

PROJEKTU NEDĒĻA 
4.A

Klases audzinātāja Ināra

4.klašu skolēnu projekta 
tēma bija "Dzīvo zaļi!" Šī 
devīze aicina domāt par to, 

ka cilvēkiem jādomā par dabas resursu taupīšanu un 
to izmantošanu tā, lai to nepietrūku nākamajām 
paaudzēm. Lai taupītu resursus un lietderīgāk 

izmantotu sadzīves atkritumus, no 
tiem gatavojām spēles un rotaļas, 
ko izmantot  aktīvai  atpūtai 
starpbrīžos. 4.a klases skolēnu 
izgatavotās spēles un rotaļas.
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Lai mums nebūtu jāsit stūris.

Mūsu komandas jaunajā veidolā.

Gols pēc gola, un uzvara ir mūsu.
Domeniks (3.klase)

Stāvu vārtos es kā mūris,

Šodien finālspēle futbolā.

Jo tiem spēle „uzkārās.”

UZVARA

Pretinieki dusmās vārās,

PRIEKS
Māmiņa kā dāmiņa,

Savu mīļo vecmāmiņu.

Iekrīt vaigā tā kā prieks.
Alise D. (3.klase)

Un lai diena šodien skaidra.
Un šis pavasara sniegs, 

Lai šī pastaiga ir spraiga, 

Sēž uz sola, gaida viņu,

vienmēr bērnu daudz, un

Šeit silti un labi mums

ko sauc par mājām,

kājām, te vasarā pumpuri zied

MŪSU MĀJAS
Ir

tāda vieta,

to izstaigāt var ar savām

un kokos putniņi dzied. Te

kopā ar tiem es augu. Šeit
māsa, brālis, ģimene un
vienmēr liela svētlaime.

klājas, jo šeit vienmēr
būs mūsu mājas!

Evelīna V. (3.klase)

Secinājums – mūsu skola pati labākā!

MŪSU SKOLA PATI LABĀKĀ!
3.d klases skolēni tiekas ar mūsu skolas 11.a 

klases skolnieci Grietu Griezīti, lai aprunātos  
pa mūsu skolai raksturīgo un salīdzinātu ar 
Vācijas skolā piedzīvoto, par pieredzēto 
skolēnu apmaiņas brauciena programmā. 
Grieta mazajiem kolēģiem pastāstīja daudz 
interesanta, atbildēja uz viesiem viņu 
jautājumiem. 

Garā ziema nu ir galā,

Sniegpulkstnītes sāk ziedēt,

Saulīte sāk spožāk spīdēt,
Daba aizvien košāk aug.

Brūnais lacis mostas alā.

Putni jaunas olas perēt.

Cilvēki sāk rosīties,

Markus D.(3.klase)
Pavasaris klāt!

PAVASARIS

3.D KLASES MAZIE 
NEBĒDŅI 

PRIECĀJAS PAR 
PAŠU 

GATAVOTAJĀM 
KLASĪTĒM.

3.D KLASES 
SKOLĒNI TIKKO 
BIJUŠI UZ AKLO 

RANDIŅU.
 ESOT IZDEVIES!

14.FEBRUĀRĪ 
VALENTĪNA 

DIENĀ SKOLAS 
BIBLIOTĒKĀ 

JAUKS PASĀKUMS. 

Dalībniekiem konkursā 
n e  t i k a i  s k a i d r i  u n 
saprotami jārunā tekstu, 
bet arī jāizprot literārā 
darba jēgu un jāspēj to 
nodot klausītājiem.

L i e p ā j a s  p i l s ē t a s 
kon kursā  Zv i r bu l i s 
2019 piedalījās vairāk 
nekā 120 skolēni no 18 
L i e p ā j a s  i z g l ī t ī b a s 
iestādēm.

«
» 

MŪSU SKOLAS ZVIRBUĻI - 
DALĪBNIEKI PILSĒTAS 

KONKURSĀ

3.d klases pulciņa "Mazie nebēdņi" dalībnieki Liepājas 
dzimšanas dienā saviem klases biedriem sarūpēja dāvanu. Tā 
bija darbīga un izzinoša  viktorīna. Sešas komandas ceļoja  pa 
6 stacijām, pārbaudot un papildinot savas zināšanas par 
Liepāju. Svētku sajūtu radīja kopīgi dziedātā Liepājas himna 
un konfekšu ēšana.

«MAZIE NEBĒDŅI»

4.C KLASES 
VELTĪJUMS 
LIEPĀJAI 

DZIMŠANAS 
DIENĀ.
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Sarkanā krāsa?

Sarkana soma?

Ir.

Ir.

Tikai reizēm.

Sarkans tērps?

Tikai reizēm.

Sarkana sirds?

Sarkanā pakūka?

Sarkans cilvēks?

Sarkana vāze?

Ir.

Tūlīt nokrāsosim! 

Sarkans zīmulis?

Ne jau es.

SARKANĀ 
KRĀSA 

Fui!

Ir.

Ir.

Fui!

Sarkans deguns?

Sarkana diena?

Ne jau man.

Ir.

Ir.

 Lana (3.klase)

Ir.

Līst, līst! Visa pasaule rādās pelēkās 
krāsās. I.Ziedonis ir teicis, ka pelēkais ir 
tāpēc, lai izcelstu pārējās krāsas. 

Tā tapa šī grāmata.

3 .C  KLASES SKOLĒNU 
KRĀSAINIE DZEJOĻI

Rozā cimdi?

Jābūt rozā krītiņam!
Rozā karote?

Ir.

Rozā tāfele?

Rozā acis?

Varbūt ir.

Ir.

Tikai ne man!

Fui!

Tikai tad, 

Rozā māja?

Rozā flomasters?

kad skolotāja ies rozā vannā?

Ir.

Rozā skolotāja?
Protams!

Nē!

Tad būs!
Ance (3.klase)

ROZĀ KRĀSA
Rozā krāsa ir?

Ir.

Rozā zīmulis?

Rozā soma?
Protams!

Rozā sapnis?

Ir.

Ir.
Rozā puķe?

Ir.
Rozā sivēns?

Rozā mati?

Tikai, kad nokrāso!

Ir.

Rozā lūpas?

Nē!

Ir.

Kad zilonis izdzers 
Tūlīt būs.

Zila puķe?

Zila zeķe?
Ir.

Fui!
Zilas acis?

Ir.
Zili brīnumi?

Ir.

Tikai ne man.

Zili ziloņi?
Nav.

Zilas debesis?
Ir.

ZILĀ KRĀSA
Zila krāsa?

Ir.

tad viņš kļūst zils.
trīs spaiņus tintes, 

Tad būs!
zaļas lapas.

Ieva (3.klases)

ZAĻĀ KRĀSA

Tad kļūst zaļš.

Zaļa lapa?

Ir.

Ir.

Nav

Zaļas acis?

Ne jau man.
Zaļš pulkstenis?

Ir.

Uzpilini zaļo ķīmisko vielu – 
Tūlīt būs!

Zaļa kendama?
Ir.

Zaļš ezis?
Nav.

Zaļas papardes?

Zaļa burtnīca?

Tūlīt būs.
No kokiem nokritīs 

Ir.
Zaļa sniegpārsliņa?

Ir.

Fui!
Tikai reizēm.

Zaļa krāsa?

PAVASARIS KLĀT!
Pienāca marts. Pumpuriņš pamodās un izlīda 

no sava pelēkā mētelīša. Pūta salts ziemļvējš, un 
sniega māte birdināja mitras sniega pūkas. 
Varbūt es pamodos par agru? Varbūt man jāliem 
vēl atpakaļ savā kažociņā.

Tad pumpuriņš ieraudzīja saulīti un saprata, ka 
ir īstais laiks celties. Spožā saule viņu sasildīja 
un ar laiku norimās arī stiprais vējš. Pumpuriņš 
lēnām sāka augt un izskatīties pēc skaista 
pūpola. Viņam blakus auga arī daudzi citi pūpoli. 
Saulīte tos maigi sildija un pūpoliņš nevarēja 
vien beigt priecāties par jauko pavasari.

Sniegs bija pazudis, un ar katru brīdi kļuva 
aizvien siltāks un siltāks.

Emīlija Sāra J. (4.klase)

Labi draugi sagaida mani.

MANA SKOLA
Es esmu liela meitene jau,
Bērnudārzā neeju vairs.
Katru rītu eju uz DARBU-
DARBS ir lasīt, rakstīt, domāt...

Bet skolotāja kā saulīte 

Mana skola ir balta kā sniegs.
Mana klase ir zaļa kā zāle.

Marlēna K. (1.klase)

Un bērni kā prieks.

tam visam pāri.

Maza, maza vardīte

Skatās grāmatā uz sola,

Gaida varde-

Sēž uz sola skolā.

Jāšķir jauna lapaspuse.

VARDĪTE SKOLĀ

Cālis ārā lien!

Laikam jāmācās būs skolā –
Jāsēž Karolīnai blakus. 

Karolīna I. ( 1.klase)

Kad tā varde izšķilsies?
Kas nu būs?

Jo zīmēta tur ola.

Kur tad mana ola?

Bet, kas tas?

 CINĪTIS JANVĀRIS - MARTS 2019



Ar visu ko.
Aka ir dziļa un bagāta.

Pasakas būtība meklējama sirds dziļumā,

Un  , lai nemeklēju , bet gaismu.saka aka asaku

Pasaka pasaka pasaka priecē,  aizrauj,  audzina.

Miķelis (3.klase)

To gaismu, kura  dzīvo,pasakā

Bet pašu galveno  .pasaka nepasaka

Tavas dvēseles .akā

Oskars (3.klase)

Trešais – ikros,

Kā visi pieci rindkopā

laime!

Pirmais dzīvo lakatā,
Otrais – astē,

Piektais – eklēros.

Apsēžas, tā uzrodas

Paula K. (3.klase)

Ceturtais – muļķībās,

Katru vakaru mani gaida PASAKA.

kaimiņš iekritis ir AkĀ.

Evelīna (3.klase)

Bet manam kaķim garšo ASAKA.
mana mamma SAKA tā, 

Tas ir tāpēc, 
KA pirmais burts alfabetā ir A.

Daņiils (3.klase)

“MŪŽS AIZVADĪTS KĀ PASAKĀ” 

19.februārī bibliotēkā "Varavīksne" aizvadīts leģendārās bērnu 
grāmatu ilustratores un rakstnieces Margaritas Stārastes 105  
jubilejas gada atceres sarīkojums “Mūžs aizvadīts kā pasakā ” 

.
.  

B ija  3.B klases skolēnos rosināja iztēli 
dažādās stacijās, atpazītot rakstnieces dzīves stāsta notikumus. 

ibliotekāre A Jansone

Mājas darbā bērni zīmēja rakstnieces varoņiem jaunus draugus.
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