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Ziemassvētkus gaidot…

Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un mēs katru nedēļu iededzam vienu no Adventes svecēm. Nu jau mūsu Adventes
vainagos deg trīs sveces, un tas liecina, ka Ziemassvētki un to burvība ir pavisam tuvu. Cik lēni, mierīgi un svinīgi deg
šīs sveču liesmiņas, un mūsu sirdīs ieplūst siltums, gaišums, saskaņa, mīlestība un laime.
Novēlu, lai ikvienam šis svētku laiks ir priecīgs, gaišs, sniegains, saulains, skaists, smaidīgs, labsirdīgs, bagāts, cerīgs,
garīgs, svētīgs un laimīgs.
Gaišus Ziemassvētkus!
Labiem nodomiem un darbiem bagātu Jauno gadu!
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Lauma Lāce
AKTUALITĀTES
6.novembrī 8.un 9.kl. skolēni viesojās Rāmuļu pamatskolā
No 7.līdz 11.novembrim skola iesaistījās starptautiskajā
„Leonardo da Vinči” projektā Polijā „IT iespējas bērniem ar
īpašām vajadzībām, viņa drošumu attīstība”
7.novembrī 1.-4.kl. skolēni svinēja Mārtiņdienu
7.novembrī notika 5.klases „iesvētības”
11.novembrī 6.b,c klases skolēni apmeklēja aktīvās atpūtas
vietu „Meža kaujas” Drabešos, kā arī viesojās z/s „Zaķīšī”
11.novembrī 1.-9.kl
skolēni
par
godu
Lāčplēša
dienai aizdedza svecīti un izveidoja simbolisku gaismas apli
skolas pagalmā
11.novembrī 1.-4.kl. skolēniem notika Lāčplēša dienai veltīts
sportisks pasākums - ierindas skate un spēkošanās
sacensības
14.novembrī pasākumu zālē notika Latvijas proklamēšanas
dienai veltīts pasākums
26.novembrī mūsu skolas darbinieki un 25 vecāko klašu
skolēni tika ielūgti uz Upesleju internātpamatskolu rehabilitācijas centru savstarpējās pieredzes apmaiņas dienu
29.novembrī vecāki tika laipni aicināti apmeklēt Vecāku
dienas pasākumus

28.novembrī mūsu teātra pulciņa dalībnieki aicināja uz izrādi
par nepaklausīgo Zaķēnu Rūsiņu Cēsu 2.pamatskolas
skolēnus un skolotājus
2.decembrī skolēni un skolotāji tika aicināti pulcēties skolas
pasākumu
zālē,
lai
kopā
ar
mācītāju
Didzi
Kreicbergu iedegtu pirmo Adventes sveci.
5.decembrī 7.-9.kl. skolēniem notika tikšanās ar Priekuļu un
Jāņmuižas Valsts tehnikuma audzēkņiem. Skolēni tika
iepazīstināti ar skolu un ieguva praktiskas iemaņas viesu
apkalpošanā un pavāra mākslā
9.decembrī zīmēšanas pulciņa čaklākie dalībnieki devās uz
Rīgu,
lai
piedalītos
Latvijas
Tautas
frontes
25.gadadienai veltītā skolēnu radošo darbu konkursa "Mans
novads, mana pilsēta" noslēguma un apbalvošanas
pasākumā Kultūras pilī "Ziemeļblāzma", kurā Sanija
Vilkaste (3.kl.) saņēma diplomu par 3.vietas iegūšanu. Paldies
skolotājai Ilzei Brokai!
10.decembrī literārā pulciņa skolēniem nodarbība notika
Ziemassvētku noskaņās. Nodarbības īpašā viešņa–dzejniece
Eva Dortāne. Paldies skolotājai Mirdzai Lībītei par jauki un
sirsnīgi noorganizēto pasākumu!
18.decembrī Ziemassvētku eglītes:
- plkst.12.00 1.-4.kl.;
- plkst.16.30 5.-9.kl.
Pirmsskolas grupiņas mīļi ielūdz 19.decembrī kopā ieraudzīt
brīnumu un sagaidīt Ziemassvētku vecīti
 „Bitītes” plkst.10.00
 „Sprīdīši” 11.30

APSVEICAM
Priecājamies par 3.klases skolnieces Sanijas
Vilkastes panākumiem Latvijas mērogā - 3.vieta
No Cēsu novada finālā ir iekļuvusi tikai viņa vienīgā!
Paldies skolotājai Ilzei Brokai!

Skolotāja gūst pieredzi starptautiskos projektos
Novembra sākumā angļu valodas skolotāja Inese
Aide piedalījās „Leonardo da Vinči” starptautiskajā
projektā Polijā, kur kopā ar poļu, portugāļu, bulgāru un
itāļu kolēģiem apmeklēja divas skolas Ribņikas pilsētā.
Šajās skolās mācās bērni ar īpašām vajadzībām.
Skolotāji tika iepazīstināti ar jaunākajām
metodēm, lai pēc iespējas veiksmīgāk spētu apmācīt
bērnus ar īpašām vajadzībām. Projekta darbība turpināsies
arī nākamajā gadā, skolām prezentējot mācību video
spēles.
Savukārt laikā no 23.novembra līdz 1.decembrim
skolotāja Inese Aide apguva profesionālās pilnveides
kursus Anglijā, Čelmsfordas pilsētā. Skolotāja apguva
jaunākās pedagoģiskās metodes sākumskolai. Īpaši tika
akcentētas tēmas par svētkiem.
Skolotāja Inese Aide savā pieredzē ar citiem
skolotājiem dalīsies pedagoģiskās padomes sēdē janvārī.
Projekta ietvaros bija iespēja apmeklēt
Kembridžu un Londonu.
Iegūtās zināšanas, prasmes un idejas skolotāja jau
tagad pielieto un īsteno savās angļu valodas stundās.
Angļu valodas skolotāja Inese Aide

5.klases „iesvētības”
7.novembrī mūsu skolā notika 5.klases iesvētības
pamatskolā. Pasākums skolā notika pirmo reizi. Katrai
klasei tika dots uzdevums sagatavot interesantu un
aizraujošu uzdevumu 5.klases skolēniem.
Arī paši piektklasnieki bija izdomājuši savu
klases devīzi: „Mēs esam mazas oglītes lielā ugunskurā”.
5.klasei bija jāapliecina un jāparāda savas spējas dažādos
atjautības uzdevumos, iespēja pārbaudīt izturību,
zināšanas un spēju visiem draudzīgi kopā izpildīt
piedāvātos uzdevumus un pārbaudījumus. Pasākums
notika jautrā noskaņojumā, ar smiekliem un jokiem.
Noslēgumā 5.klase svinīgi zvērēja būt uzticīgiem
skolas saimei. 9.klases skolotāja Valda Rulle dāvināja
„gudrības” karoti 5.klases skolotājai Judītei Dreimanei.
Viss tika izpildīts godam, un mūsu piektklasnieki tika
uzņemti pamatskolā.
Laura Vaišļa 5.kl.
Jana Purne 5.kl.

Sadraudzības pasākums
16.decembrī realizējot Mazo Grāntu programmas
projektu „Pusaudža vecums – izaicinājums ne tikai
vecākiem, bet arī skolotājiem” sadarbībā ar kompāniju
„GlaxoSmithKline”
mūsu skola ielūdza Upesleju
internātpamatskolas - rehabilitācijas centra 8.klases
skolēnus un audzinātājas uz veselīgi interaktīvās
sadraudzības un sadarbības veicināšanas dienu.
Skolēniem un skolotājiem notika iepazīšanās ar
mūsu skolu un skolas prezentāciju par brīvā laika
pavadīšanas iespējām. Viktorīna „Zini vai mini” par
veselīgu dzīvesveidu un sportu. Skolēniem tika piedāvāta
orientēšanās spēle skolas teritorijā ar fiziskiem un
intelektuāliem uzdevumiem kontrolpunktos. Dienas
kulminācija notika peldbaseinā „Rifs” un bērnu zinātnes
centrā „Zinoo”. Sadraudzības pasākums noslēdzās ar
skolēnu apbalvošanu, zupas vārīšanu un tās baudīšanu.
Paldies „GlaxoSmithKline” pārstāvei Latvijā
Ilonai Kikutei!
Skolotāja Lauma Lāce

Latvijas valsts dzimšanas diena
Ir tikai viena Latvija
un citas nav nekur
Tās nāk no senču zemes dzīlēm
un debesīm, kas kopā tur.
/A.Eglītis/

Novembris tradicionāli mūsu skolā ir laiks, kad
skolas telpas mirdz sarkanbaltsarkanās krāsās.
14.novembrī skolas pasākumu zālē notika
Latvijas proklamēšanai veltīts pasākums, kurā piedalījās
visu klašu skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki.
Svinīgo pasākumu vadīja direktora vietnieces izglītības
jomā Daiga Ducena un Ilona Apinīte.
Svētku pasākumā skolas pašdarbības kolektīvu
dalībnieki apvienojās dejā, runas māksla un dziesmā.
Īpaši sirsnīgs un muzikāls sveiciens tika veltīts no pašiem
mazākajiem - pirmsskolēniem.
Pasākuma laikā tika cildināti un godināti skolēni,
kuri ir centīgi un teicami mācību darbā. Ar ziediem tika
sveikta deju skolotāja Sanita Ceriņa, kura šogad ieguva
titulu „Skolas gada darbinieks”.
Pēc svinīgā pasākuma visi devāmies uz ēdamzāli,
kur saimnieces bija sarūpējušas gardas svētku vakariņas.
Monika Kokareviča 6.kl.

Radošā lapa
Ziemassvētki nāk

Advente
Kad adventes pirmajā svētdienā

Ziemassvētki drīz būs klāt,

Pirmo svecīti iededzam mēs,

Nāk mūs visus priecināt.

Vēl trīs svecītes baltas

Gribas saņemt dāvanas,

Neiedegtas vainagā sēž.

Skaistas, mīļas, garšīgas.
Nākošā svētdienā aizdedz otru,

Ziemassvētku vecītim

Liekas pašu skaistāko.

Visi bērni mīļi ir.

Jādedzina vēl ir divas.

Runāšu es dzejoli,

Baltas kā sniega pikas.

Lai man dotu dāvanu.
Tad aizdedzinu trešo

Luīze Patrīcija Alksnīte 3.kl.

Ne jau pazīstamo svešo.
Palikusi tikai viena
Jāgaida tai sava diena.

Ziemas brīnums
Balts, mirdzošs sniegs

Pēdējo es ceturto degšu

Izrotā koku zarus

Un visu zemi baltu segšu.

kā pasakā.

Gaidīšu tagad tos-

Sniega zvaigznītes sešiem stariem

Skaistos, baltos Ziemassvētkus.
Arita Mieze 3.kl.

Arī uz maniem cimdiņiem krīt.
Uzpūšu dvašu.
Tūlīt tās pārvēršas-

Ziemas brīnums

Sudraba lāsītes rit.

Balts, mirdzošs sniegs

Tveru, pieglaužu sejai.

Izrotā koka zarus

Kur palika?

kā pasakā.

Vien auksta un slapja plauksta.

Sniega zvaigznītes sešiem stariem

Laila Oša 3.kl.

Arī uz maniem cimdiņiem krīt.
Uzpūšu dvašu.

Sniegpārsliņas

Tūlīt tās pārvēršas-

Reiz bija divas sniegpārsliņas. Viņas dzīvoja

Sudraba lāsītes rit.

skaistā pilī. Vienu dienu kāds atsūtīja ziņu „Rītdien ir

Tveru, pieglaužu sejai.

Ziemassvētki.

Kur palika?

Sniegpārsliņas,

Lūdzu,
to

sagatavojaties

uzzinājušas,

bija

ļoti

vētrai!”
bēdīgas.

Vien auksta un slapja plauksta.
Laila Oša 3.kl.

Nākamajā dienā bija vētra, un sniegpārslas nolidoja
skaisti lejā.
Pēc vētras bērni nāca ārā un cēla sniegavīrus un
pikojās. Sniegpārslas nākamajā dienā devās atpakaļ uz
debesīm stāstīt, kā pasaulei klājas.
Ilva Ešenvalde 4.kl.
Skolēni skolas muzejistabā

Ticējumi

Zaķis
Zaķis lec pa mežu-

Ja pirms Ziemassvētkiem ir putenis, tad būs labs
gads, bet, ja ne, tad slikts.

Cip,cap,capu!
Meklē kuplu eglīti-

Lai būtu daudz naudas, tad Ziemassvētku vakarā
melns kaķis jānes ap baznīcu.

Cip, cap, cipu!
Atrod meža biezoknī

Ziemassvētku vakarā velk ar krītu uz visām
durvīm krustus, tad ļaunais gars iet prom.

Skaistu, kuplu egli.
Paņem cirvi, nocērt to

Ziemassvētku vakarā jāskrien basām kājām
trīsreiz mājai apkārt, lai nesāp zobi.

Un uz māju velkCip, cap,capu!

Ja pirms Ziemassvētkiem daudz sniega, pirms
Jāņiem būs daudz lietus.

Mājās rotā eglīti,
Ziemassvētkus gaidīdami

Ziemassvētku naktī jāēd 9 reizes pēc kārtas, tad
nākamais gads būs bagāts.

Zaķa bērniem lieli prieki
Eglīte būs krāšņa.

Ja Ziemassvētkos ir sniegputenis, nākamgad būs
daudz medus.

Ērika Jakovļeva 5.kl.

Krustvārdu mīkla

Viens zelta stars
Lai tavā sirdī krīt!
Tā ir tava vieta,

1.

Ne cirsts, ne ēvelēts, bet gluds kā stikls.

2.

Ziemu strādā, vasaru guļ.

3.

Kas bez baļķiem un bez dēļiem uztaisa tiltu?

4.

Laižas bez spārniem, kauc bez rīkles.

5.

Kam ir dzels mēle?

Kur mīlestība mīt.

1.
Steidzies labus darbu veikt,

2.

Centies labus vārdus teikt!
Jānis Supe 9.kl.

3.
4.

.

5.
Atbildes sūtiet līdz 01.02.2014.: icentrs@apollo.lv

Avīzes redkolēģija:
Jana Purne, Laura Vaišļa, Monika Kokareviča,
Samanta Kondratjeva, Vanesa Jaunbrāle, Rafaels Bieziņš.

Jaukas Ziemassvētku brīvdienas visiem skolēniem!
Sakiet labus vārdus savai ģimenei, tuviniekiem,
līdzcilvēkiem un esiet laimīgi 2014.gadā!

Skolotājas: Lauma Lāce, Veronika Ovčiņņikova

