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No redaktores
Ejot uz skolu, es dzirdu, kā putni čivina un jūtu, kā
ziemas smarža jau mijas kopā ar pavasari. Kad šo
„Starpbrīža” numuru saņemsiet, Valentīndiena būs jau
pagājusi, un tomēr
„Aiz gaismas mirdz zieds,
Aiz laimes pukst sirds,
Pa pasauli mūžam
Lido mīlestība...”
Skaistākā dāvana Valentīndienā, pēc manām domām,
ir sarkana roze un šokolāde. Es ceru, ka Jums visiem
Valentīndienā bija blakus draugs-draudzene, ar ko pavadīt šo
dienu. Tāpat ceru – visi ar aizrautību sekojāt līdzi ziemas
Olimpiskajām spēlēm, piedalījaties Projektu nedēļā,
pierādījāt sevi Popielā un neaizmirsāt, ka garākais mācību
ceturksnis vienalga aizlidos vēja spārniem. Novēlu Jums
jauku pavasara brīvlaiku, saulainas Lieldienas un patīkamu
atpūtu!
Lāsma Ašuka 7.kl.

Aktualitātes
Apsveicam Elviju Riņķi un Kristapu Štilu ar panākumiem
Cēsu novada matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Dzintrai Raibacei !
Visu mēnesi skolā valdīja gatavošanās Talantu dienai, kas
notika 25. martā
11. martā, plkst. 15:05 pasākumu zālē varēja noklausīties
mūzikas skolas pūtēju koncertu
8. martā, plkst. 13:oo skolas pasākumu zālē pavasarīgā
noskaņā bija mūzikas skolas koncerts
Š.g. 26.februārī bija Vecāku diena un tikšanās ar
skolas psiholoģi I.Berķi

6.

martā, plkst. 18:oo skolas pasākumu zālē uzstājās un
sadziedājās :




Cēsu skolot. Koris “Beverīna”
Limbažu vīru koris “Ziedonis”
Ogres sieviešu koris “Lēdmane”

3.februārī visas klases piedalījās "Popielā"!!!
25.janvārī 5.,6. klašu un 7.,8.,9. klašu komandas piedalījās
florbola sacensībās Priekuļu vidusskolā.
25.janvārī 5.,6. klašu un 7.,8.,9. klašu komandas piedalījās
florbola sacensībās Priekuļu vidusskolā.
5.,6.kl. komanda izspēlēja pamatlaiku neizšķirti 2:2, soda
metienos zaudējām, toties
7.,8.,9.kl. komanda parādīja saturīgu spēli un pelnīti
uzvarēja ar 7:3
No 18. - 22.janvārim skolā risinājās
LATVIEŠU VALODAS NEDĒĻA
SĀKUMSKOLĀ
12.janvārī notika 5.-9.klašu Ziemas jautrās stafetes
Bija gan ragaviņu vilkšana, gan slēpošana, gan slaloms.
Uzvarēja saliedētākā un draudzīgākā komanda –
5.klase! Apsveicam!
29.janvārī skolēni, kas I semestrī bija mācījušies labi
un teicami un labi dežūrējuši, devās ekskursijā uz Rīgu,
kur apmeklēja Kara muzeju, Vēstures un kuģniecības
muzejā aplūkoja rotaļlietu izstādi, noskatījās filmu
"Šerloks Holmss", bet vakarā - Nacionālā teātra izrādi
"Mehāniskais apelsīns"

Intervija ar skolotāju I. Aidi
Šis ir visgarākais mācību ceturksnis. Un tieši
mācījušies mēs esam tajā visvairāk. Ir notikušas mācību
Projektu nedēļa bija no 15.februāra – 19.februārim.
priekšmetu nedēļas 1. – 4. kl. latviešu nedēļā, 5. – 9. kl.
No 1.- 4. klasei visi bērni strādāja pie tēmas „Veselīgs svešvalodās, vēl priekšā matemātikas nedēļa. Esam
dzīvesveids”
cīnījušies arī gan skolas, gan novada mācību priekšmetu
5. – 9. klašu skolēniem bija iespēja izvēlēties sev tīkamāko olimpiādēs. Viena no skolotājām, ar kuru gribam
un interesantāko projekta tēmu no skolotāju piedāvātajām sarunāties šoreiz, ir angļu valodas skolotāja Inese Aide.
tēmām. Tās bija:
„Veselīgs dzīvesveids” (sk. S.

Kā Jūs izvēlējāties kļūt par angļu valodas
skolotāju?
Verpele)
Pateicoties „perestroikai,”jo Mongolijas skolās vairs
„Ārstniecības augi – mūsu draugi”
nebija, kas strādā. Robežas bija vaļā, un skolotāji „metās”
(sk. D. Remsone)
biznesā ar Ķīnu. Pirmajā gadā es pasniedzu krievu valodu.
„Sporta un ārpusstundu pasākumu
Vēlāk pabeidzu kursus un sāku mācīt arī angļu valodu.
organizēšana” (sk. N. Ganiņš sk. L.

Kā esat apmierināta ar darbu mūsu skolā? Kas
Putniņa)
darbā sagādā gandarījumu, kas – vilšanos?
Ar katru gadu es arvien vairāk iemīlu šo skolu. Ir
„Pirts – daļa no veselīga dzīvesveida
bērni, par kuriem var tikai priecāties, kā arī par to ir liels
senāk un šobrīd” (sk. S. Sietiņa)
prieks, ka no nesekmīgajiem ir kļuvuši pat teicamnieki
„Tehnoloģijas” (sk. I. Pole)
angļu valodā.
„Jauniešu aksesuāri” (sk. B.

Ja Jūs nebūtu skolotāja, ko tad, iespējams,
Veselova)
dzīvē būtu darījusi?
„M. Džeksona dzīve”
Es izaugu ar A.Konan-Doila „Šerloku Holmsu.”
„Londonas Tauwers”
Vēlējos būt izmeklētāja.Arī tagad labprāt skatos
„Bītli” (sk. I Aide)
detektīvus, kur tiek veikta nozieguma psiholoģiskā analīze.
Mēs cītīgi vācām materiālus visās iespējamajās vietās:
 Kāda ir Jūsu priecīgas dienas formula?
internetā, žurnālos, grāmatās, enciklopēdijās.
Veselīgs ēdiens, fiziskās aktivitātes, labi padarīts
Bija gan daudz jāstrādā, gan jādomā. Mēs ar vislielāko darbs.
prieku iesaistījāmies atrakcijās un pasākumos, kas tika 
Jūsu novēlējums skolas saimei, sagaidot
izveidoti tieši projektu nedēļai.
pavasari!
Mēs visi bijām priecīgi par to, ka beidzot varēja gulēt Esiet radoši un aktīvi, iemācīties, izlasiet katru dienu
līdz pat 8.00
kaut ko jaunu!Pastāstiet par to citiem!
Visi strādāja rūpīgi un ar vislielāko prieku iesaistījās
izvēlētajos projektos.

Kā jūs pavadāt brīvo laiku?Kas Jūs vēl aizrauj
Pa nedēļu daudzi projektos iesaistītie bērni brauca bez angļu valodas?
ekskursijās uz dažādām vietām un tur pavadīja labi laiku!
Mans hobijs ir grāmatas, dārzs un ceļojumi. Mani
Piektdienā visu projektu dalībnieki nāca atrādīt savus „velk” uz vietām, kur neesmu bijusi.
projektus citiem prezentācijā. Prezentējot savus darbus,
Manā „čemodānā” ir kādas 17 valstis. Es kolekcionēju
daži dziedāja, daži dejoja, daži rādija prezentāciju datorā,
Budas skulptūras no dažādām pasaules valstīm.
daži - uz plakātiem.
Tā kā esmu „vēzis,” ļoti mīlu peldēt.Tas ir labs relaksācijas
Tie bija izstrādāti ļoti kārtīgi un interesanti. No veids.Pēc 10 Mongolijā nodzīvotiem gadiem varu teikt, ka
skolotājiem pēc tam varēja dzirdēt ļoti daudz labu atpakaļ nevēlos, mūsu Latvija ir skaistāka un krāšņāka.Te
atsauksmju.
ir, ko darīt!
Kad noslēdzās projektu nedēļa, skolotāji tika aicināti uz 
Kāda šogad Jums izdevās Projektu nedēļa?
skolotāju istabu pacienāties ar dažādiem gardumiem :D
Es teiktu- ieplānotais izdevās par 90%. Man
Tie bērni, kas brauca uz mājām, tika atbrīvoti, bet visvairāk patika, ka bērni strādāja komandās un bija savi
pārējiem bija jāsēž mazajā zālītē un jāskatās filma „ Ko vēlas vadītāji.
meitene” un jāēd gardumi, kurus mēs saņēmām par projektu 
Kur Jūs ņemat nenogurstošo enerģiju?
nedēļu :]
Ēdu daudz medu, patīk fiziski strādāt – cirst,zāģēt
Skolēni paši atzina, ka visvairāk patikusi sadarbība malku, tīrīt sniegu u.c
grupās, iespēja uzstāties, vēlā celšanās, brīvāks režīms.

Ko mēs Jums nepajautājām?
Skolotājas savukārt atzina, ka daudzi skolēni prot strādāt
Vai esmu dzīvē laimīga?Jā!
patstāvīgi, radoši, bet ļoti daudziem šīs iemaņas vēl jāapgūst.
Cik man ir bērnu?
Gaidīsim nākamo gadu un jaunus projektus!
Man ir 3 meitiņas!
Signe Ašuka 6.klase

Sintija Ancāne 7.kl.

3. februāris atnāca ar varenu pasākumuPopielu!!!
Visi bija kā elektrizēti,
jo bija gaidāma uzstāšanās
un savu talantu parādīšana.
Varēja piedalīties skolēni no
1.kl.-9.kl., bet daudzi to
nedarīja. Tomēr ieguvēji
bija visi tie, kas pārvarēja
savas bailes un kūtrumu.
Vislabāk visiem patika
pasākuma vadītāja sk.
Lidija, jo viņa iejutās
mūsdienu jaunieša –
Nekonegribu – tēlā.
Jau
pirmais
priekšnesums
mūs
pārsteidza, jo uz skatuves ar
dziesmu „Lielā zive”
kāpa visdrosmīgākās skolotājas Aiga, Ilona,
Gunta.
Visiem bija liels prieks par 4. a klases
uzstāšanos ar dziesmu „Dinamo Rīga” , par 1. klases
„Labvēlīgā tipa ”dziesmu „Omnibuss”. Daudzu sejās
parādījās smaids redzot, kā ........ dziesmu izpilda
Signe, Ligita, Rūta. Tāpat 4.klases Viktorija ar
dziesmu ........ .prieks bija par 3. klases Asnes
izpildīto dziesmiņu „Klauns”. Bet vakara nagla bija
Ilmārs un Madars no 8.klases jeb Skaidrīte un
Mildiņa, kas dejoja un priecājās par „savas kasetes
iznākšanu”.
Pasākums patiešām bija ļoti izdevies, un visi bija
pozitīvi uzlādēti.
Lāsma Ašuka 7.klas

Rudens jau iekrāsojis lapas gan zeltītos, gan
sarkanbrūnos toņos. Pa krāsaino lapu taku 2.oktobrī
atnāca Skolotāju diena. Arī mēs savus skolotājus
sveicām no sirds.
Skolēnu pašpārvalde norunāja pateicības vārdus
skolotājiem.
Arī bez kora neiztikt. Mūs visus
pārsteidza
zēni.
Zēnu
ansamblis
nodziedāja
uzmundrinošu dziesmu „Lai laime nepāriet!”
Par godu Skolotāju dienai skolotājiem tika piešķirtas

visdažādākās nominācijas:
Vija Krancmane - Visnopietnākā
Dzintra Raibace - Visgudrākā
Gita Vītoliņa - Visloģiskākā
Sandra Sietiņa - Visromantiskākā
Dita Remsone - Visiecietīgākā
Ārija Vilkaste - Visklusākā
Aivars Karlsons - Vissmaidīgākais
Inese Zute - Visstilīgākā
Inese Aide - Visdzīvespriecīgākā
Inese Zībere - Visneatlaidīgākā
Līga Ābele - Visdraudzīgākā
Ilona Apinīte - Vislabākā humorizjūta
Vineta Bērziņa - Visprecīzākā
Olga Buklāgina - Visinteresantākā
Anna Soročinska - Visnopietnākā
Maija Zvirbule - Vismierīgākā
Anita Janelsiņa - Visforšākā
Rasma Gailīte - Visjūtīgākā
Ausma Rozentāle - Vislaipnākā
Laine Ūdre - Viskautrīgākā
Gunta Ozoliņa - Vissaprotošākā
Ingūna Jansone - Visprātīgākā
Māra Baginska - Visskaļākā
Māra Apsīte - Vismierīgākā
Aija Seržante – Visinformētākā
Ilze Broka - Visizpalīdzīgākā
Ieva Pole - Visprincipiālākā
Normunds Ganiņš - Visinteresantākais
Jūlija Sildare - Vissmaidīgākā
Inese Kaula - Visstingrākā
Baiba Veselova - Vissaimnieciskākā
Guntis Surgunts - Visstingrākais
Sarmīte Verpele – Vislabsirdīgākā
Zigmunds Ozols - Visstrādīgākais
Inese Pipcāne - Visatraktīvākā
Veronika Ovčiņņikova - Viszinošākā
Velga Purmale - Visnopietnākā
Indra Grāvele - Visinteresantākā
Lidija Putniņa - Vismīļākā
Ināra Šmite - Visstrādīgākā
Dagnija Smukule - Visprasīgākā
Ineta Tobiasa - Visiecietīgākā
Andra Pogule - Visjaukākā
Aiga Granta - Visstilīgākā
Katrīna Pronova - Viszinošākā
Aiga Gelbrote - Visnopietnākā
Tatjana Ponedeļņikova – Visjaukākā

Radošās lapas
Vilciens
Kā zeme zem tā rīb,
Kad tas pa sliedēm slīd!
Kāds tam ir varens pūtiens
Un stiprum stiprais grūdiens!
Tam uguns krāsnī gun,
Kad vagonus tas stumj.
Kad depo tas stāv rātni,
Tam nešņāc vairs pat krāni.
Un atkal tilti rīb ...
Un vagoni pa sliedēm slīd ...
Artūrs Lejmalnieks 8.a klase

No sirds uz sirdi
Pasniedz roku,
Tu zini,
Tas palīdzēs
Satver roku,
Tu zini,
Tas sasildīs!
Pasmaidi,

Ticību, cerību spārnotiem
Es ticu tam, ka pienāks reiz diena,
Kad beidzot pavērsies mūsu cietuma siena,
Tad ticību, cerību spārnotiem,
Dosimies aiz kalniem trejdeviņiem.
Es gribu doties tālāk pasaulē,
Lai vēlāk atgrieztos dzimtenē,
Kur koki vējā šalc
Un, mani sagaidot, sveic.
Gribu reiz atrast sev vietu,
Nevis maldīties kā pa cauru sietu,
Gribu sameklēt laimi pasaulē,
Vēl atrodoties šaisaulē.
Tāpēc, ticību, cerību spārnotiem,
Dosimies tālāk aiz apvāršņiem,
Mīlēsim citus kā savējos
Un iedegsim liesmas uguņos!
Gunta Skrastiņa 9.klase

Sapnis

Tu zini,
Sirdij siltāk kļūs!
Jo no sirds uz sirdi
Mīlestība plūst!
Lāsma Ašuka 7. klase

Varavīksne
Varavīksne krāsaina un mirdzošaUz darbu nāk, kad nolijis ir lietus.
Varavīksne – glezna tā ,
Kas sajūsmina visus.
Viņas burvju otā
Zila, zaļa, sārta,
rozā, sarkana, oranža
un dzeltena krāsa,
Jo strādā viņa priecīgi,
Ļoti priecīgi viena pati
veido gleznu,
ko var aplūkot ikviens.
Tik pacel acis debesīs!
Sintija Mazure 5.klase

Saule spīd, un lietus līst,
Vai nav brīnišķīgs šis rīts?
Smejos, dziedu, raudu, skrienu,
Izbaudot šo jauko dienu.
Jūtos kā eņģelis debesīs,
Ko spārni projām aiznesīs,
Raibas lapas virpuļo visapkārt,
Cenšoties zemi ar tām apklāt.
Pamodos no sapņa saldāSaules vietā mēness runājas,
Lietus vietā asaras man krīt,
Kur tu paliki, mans eņģelīt?
Evija Ružāne 9.klase

Bēdīgais
Rudens
Cik skaists rudenim ir rīts,
Raibu raibās krāsās tīts!
Lai citi saka - tas ir mīts,
Es ticu - rudens mīlestībā pīts.
Daudzas skaistu lapu kārtas,
Apkārt brīnišķīgas krāsas!
Arī sirdis rudenī ir sārtas,
Mīlestības pacilātas.
Tumšos krūmos, gaišos kokosVisur manāmas ir krāsas.
Paiet dienas krāsu lokos,
Salijušās rudens lāsēs.
Agnese Zivtiņa 9. klase

***
Man ļoti patīk makšķerēt.
Ar spiningu rotiņu mētāt.
Riebjas dārzā meklēt sliekas,
Kā ķersies, kā tev liekas?
Un kastītē man 10 tārpi,
Sagādā man raizes 6 kāti
Stop! Zivs! Spole, stāt!!!

- Kāpēc tu tāds bēdīgs?
- Tētis aizbrauca makšķerēt.
- Un tevi dakterēt?
- Nekā - mamma dakterē.
- Tad kāpēc bēdīgs?
- Mamma man uz kājām
Ar zeļonku taisa ciku cakus.
- Priecājies, puis ,
Būs tev mamma blakus!
Sintija Sīmane 5. klase

P – pienācis ir rudens,
Ā – ārā krīt lapas,
R – rītā es izeju ārā,
D – dzirdu putnu dziesmas,
Z – ziedi ir novītuši, bet skaistās rozes vēl dzīvo,
Ī – Īrijā ir mani draugi, un viņiem tur ir vasara,
V – vakarā aiz loga var redzēt jāņtārpiņus,
O – Ojārs Vācietis bija slavens dzejnieks,
J – jā, bet, kad pienāk ziema, būs aukstāks,
U – un tādēļ pavadi mierīgi
M – maigās rudens dienas,
S – siltās un lietainās dienas!
Melānija Petrova 5.klase

Makšķerēt es eju katru dienu,
Ir jānoķer man zivi vienu.
Es ar riteni braucu uz Gauju,
Riepas kauc, bremzi rauju.
Ir par daudz copinieku uz vietas!
Nav pie Gaujas brīvas vietas.
Šodien jāķeras man pie lietas!
Eju klāt es pie fīdernieka,
Tam gāja tā lieta.
Saku :’’Es arī tā gribu!’’
Bet zivis man rāda figu!
Markuss Mieriņš 6. klase
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