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Atnācis rudens. Ar sārtajām, zeltainajām lapām, lietu un vēju, un pirmajām salnām.
Kopā esam sagaidījuši jauno 2017./2018.mācību gadu ar jaunu skolas nosaukumu, jauniem skolotājiem
un audzinātājiem, draugiem un atmiņām par vasaru.
Sākums noteikti nebūs viegls. Vēlēsimies atgriezties vasarā, saules apskāvienos, kaut tā šovasar pret
mums bijusi diezgan skopa, atsvaidzināt dienu ar peldi ezerā, baudīt saldējumu...
Kā jau citus gadus, arī šogad mēs kopīgi strādāsim, lai pilnveidotu sevi. Dziedāsim, dejosim,
piedalīsimies teritorijas sakopšanā, iesvētīsim jaunos pamatskolēnus, sagaidīsim Ziemassvētkus...
Novēlu visiem būt radošiem, ieinteresētiem un atsaucīgiem, atbildīgi veikt skolēnu pienākumus!

Redaktore Arita Mieze 7.klase

AKTUALITĀTES
11.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros 7.-9.kl.
skolēni apmeklēja atvērto durvju dienu Cēsu
Profesionālajā vidusskolā
10.oktobrī 7.-9.kl. skolēni apmeklēja Cēsu
Komunālo daļu un iejutās "Avanti" traktora
vadītāja lomā
Šīs nedēļas garumā 5.-9.kl. skolēniem dotas plašas
iespējas apmeklēt Karjeras nedēļas pasākumus
Cēsu pilsētā
5.oktobrī ar lielu sajūsmu 4.-7.kl.zīmēšanas
pulciņš baudīja Kristīnes Luīzes Avotiņas gleznu
izstādi "Ģimene" Cēsu izstāžu namā
4.oktobrī skolā pirmsskolas izglītības grupās un
sākumskolas klasēs notika tikšanās ar Valsts
policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori Inesi
Čonku
4. oktobrī 2. b klases skolēni mājturības stundā

gatavoja uzkodas, lai varētu starpbrīdī pacienāt
septembra mēneša centīgākos skolēnus.
Skolēniem bija priecīga diena, jo varēja iepriecināt
citus
3.oktobrī 1.-3.kl.zīmēšanas pulciņa dalībnieki
apmeklēja Kristīnes Luīzes Avotiņas gleznu
personālizstādi "Ģimene" Cēsu izstāžu namā.
1.kl.skolēni iepazinās arī ar Cēsu Vēstures un
Mākslas muzeja pamatekspozīciju
29. septembrī 1.-4. klašu skolēni svinēja
Miķeļus, rudens saulgriežus
29.septembrī 5.-9. klases skolēni, kuriem interesē
ugunsdzēsēja un glābēja profesija, apmeklēja Cēsu
VUGD dienestu.Skolēni iepazinās ar modernajām
telpām, tehnisko aprīkojumu, sporta zāli. Uzzināja
sīkāk par to, kā kļūt par ugunsdzēsēju
28. septembrī pirmsskolas grupu „Sprīdīši” un
„Mārītes” bērni devās uz Priekuļu kultūras namu,
kur vēroja Armanda Ekšteta režijā veidotu leļļu

izrādi bērniem „Sarkangalvīte un vilks”. Izrāde
lika aizdomāties par to, ka draudzība un katra paša
attieksme pret apkārtējiem ir svarīga, ka vilks ne
vienmēr ir tas ļaunais
25. septembrī „Sprīdīši” iejutās pavāru lomā,
gatavojot veselīgus dārzeņu salātus. Ēdām paši un
dalījāmies ar „Bitītēm” un „Mārītēm”.
Pārliecinājāmies, ka pašu gatavots ēdiens ir
visgaršīgākais
21.septembrī 17 čaklākie 2.-7.kl. zīmēšanas
pulciņa dalībnieki devās mācību ekskursijā uz
izstādēm - "Krievu mākslas zelta klasika.
19.gadsimts" "Rīgas Biržā", Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls" Vijas
Zariņas un Kaspara Zariņa personālizstādēm
"Paralēli" un Latvijas mākslas akadēmijā
Katovices Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas
studentu un pasniedzēju darbu izstādi "Printed
Matter". Pēc tam skolēni jautri pavadīja laiku
jaunatklātajā Rīgas Centra Sporta kvartālā
rotaļu laukumā
Oktobra mēnesī Cēsu internātpamatskolā –
attīstības centrā sāks darboties sensorā istaba.
Telpa ir aprīkota ar speciālām iekārtām, kuras rada
labvēlīgu vidi bērnu attīstībai. Bērnam tiek
piedāvāta vieta, kurā ir iespējams mazināt
trauksmi un bailes, hiperaktivitāti, nogurumu,
miega traucējumus, attīstīt sensoro jūtīgumu un
sīko motoriku, uzlabot koncentrēšanas spējas,
attīstīt radošumu un veicināt vēlmi izzināt
apkārtni. Sensorā telpā bērniem ar speciālām
vajadzībām būs iespēja attīstīt prasmes un kopumā
uzlabot dzīves kvalitāti
Meitenēm vienmēr interesējusi mode. Tādēļ mūsu
skolas 6.-9. klašu skolnieces devās ekskursijā uz
Rīgu, lai iepazītos ar pasaules slavenā modes
mākslinieka A. Vasiļjeva bērnu modes izstādi
"Bērnu pasaule.18.- 20.gs". Dienas gaitā tika
apmeklēts Rīgas porcelāna muzejs, Rīgas
motormuzejs, kur var apskatīt 100 unikālus senos

spēkratus. Ekskursijas nobeigumā skolnieces
pabija ''Laimas" šokolādes muzejā
25.septembrī 3. klase devās ekskursijā uz
“Ādažu Čipsi” ražotni un Latvijas Etnogrāfisko
brīvdabas muzeju
22.septembrī pirmsskolas un 1. – 9. kl. skolēni ar
ritmisku rīta vingrošanu uzsāka Olimpisko dienu
2017. Vēlāk bērni spēkojās jautrās stafetēs un
citās sporta atrakcijās
No 18.septembra līdz 20. novembrim Cēsu
internātpamatskolā – attīstības centrā tiek īstenoti
pedagogu profesionālās kvalitātes pilnveides kursi
20.septembrī 3.kl. un 4.kl. apmeklēja Cēsu
Centrālo bibliotēku, kur pasākumā "Dzejolis un
tā tapšana" tikās ar dzejnieku, mūziķi Andri
Akmentiņu
8.septembra pēcpusdienā skolēni un skolotāji no
visām Latvijas malām, tuvākām un tālākām
skolām, pulcējās “Riekstiņu” pagalmā, lai
noskaidrotu uzvarētājus Jāņa Jaunsudrabiņa
140. dzimšanas dienai veltītajā literāro darbu un
ainavu konkursā, ko organizēja muzejs “Riekstiņi”
un Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība
8. septembrī Cēsu internātpamatskolā – attīstības
centrā norisinājās Latvijas strēlnieku cīņām
Nītaures apkārtnē pēc Mazās Juglas kaujām
veltīta konference. Lai sekmētu patriotisko
audzināšanu un tēvzemes mīlestību, popularizētu
latviešu strēlnieku vēsturi, pievērstu uzmanību
kaujām, kas notika Nītaures – Allažu apkārtnē
1917. gada septembrī. Vecāko klašu skolēni
iepazinās ar tā laika vēstures materiāliem,
ieročiem un karavīru ekipējumu. Skolēni ar lielu
interesi aplūkoja ekspozīciju un uzdeva
jautājumus vienības karavīriem
8. septembrī biedrība “Latviešu Strēlnieku
apvienība” mūsu skolā organizēja konferenci
“Latviešu strēlnieku cīņas Nītaures apkārtnē
pēc M. Juglas kaujām”

APSVEICAM
13. septembrī 7. klases skolnieces Arita Mieze
un Jasmīne Hmeļinska piedalījās Cēsu Centrālās
bibliotēkas rīkotajā dzejas slamā bērniem.
Jasmīne Hmeļinska saņēma jaunā dzejdara
nomināciju “Laikmetīgais humors”, bet Arita
Mieze tika atzīta par nominācijas “Sirdsmīļais
vēstījums” īpašnieci.
Paldies skolotājām Sandrai Sietiņai un Mirdzai
Lībietei!

Apsveicam ar panākumiem
Cēsu novada fotoorientēšanās pasākumā
Jāni Vilmani
Viktoriju Ošu
Keitu Geriņu
Jāni Šņoriņu

Rudens
Lēni, bet pamanāmi ir pienācis rudens. Līdzi sev tas ir paņēmis aukstos ziemas vējus, drēgno laiku un
neizbēgamas lietus lāses, kas gandrīz ik dienu atsitas pret mūsu lietussargiem.
Visskaistākais, iestājoties rudenim, ir krāšņas lapas. Vērojot tās, ir sajūta, ka kāds nemanot tās nokrāsojis ar guaša
krāsām, jo katrai lapiņai ir kaut kas, kas nav citām . Patīkami lūkoties, kā negantais vējš tās mētā no vienas vietas uz
otru. Tās lidinās kā putniņi, nespējot atrast sev īsto vietu . Rudens vēlas ieraut mūs savā krāsu virpulī, un retais spēj
tam pretoties . Fotoaparāti rokās ir gan jauniem ,gan gados vecākiem cilvēkiem.
Manā pilsētā visapkārt viss atkal ir pārvērties , mainījies , kļuvis raibāks, krāsaināks . Kļavas kļuvušas sārtākas,
bērzi – dzeltenāki, ozoli brūnganāki. Zem kājām čalo lapas. Ejot pa ielu, tev virsū uzkrīt kāda lapa, kaut kur blakus
nokrīt kāds adatains kastanis vai zeltaini brūna zīle. Vai tas tiešām nav jauki? Nav brīnums, ka daudzi uzskata rudeni
par visskaistāko un bagātāko gadalaiku, arī Harijs Heislers:
„Mēdz sacīt, ka rudens ir briedums,
Kas lielāku spēku tev iedos.
Tik tiešām,tas mūžīgi ražens,
Tik tiešām, devīgi dāsns.
Jā, tagad esmu bagāts!”
Ir pagājusi vēl viena vasara - silta, saulaina un notikumiem bagāta. Vasara ir aizgājusi klusi un nemanot. Skolā
sākušās mācības, ielas kļuvušas tumšākas un klusākas.
Lai mums visiem kopā radošs jaunais mācību gads!
Anete Grundule 9.klase

Skolēnu drošībai
4.oktobrī skolā pirmsskolas izglītības grupās un sākumskolas klasēs notika tikšanās ar Valsts policijas Vidzemes
reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori Inesi Čonku. Inspektore ar bērniem pārrunāja par
noteikumu ievērošanu drošībai uz ielas, mājās, pagalmā, sabiedriskās vietās. Tika uzsvērts un atgādināts, ka
riteņbraucējiem nepieciešama aizsargķivere, izskaidroti iemesli, kāpēc tas ir tik nozīmīgi. Īpaši inspektore veltīja
uzmanību uzvedībai un drošībai skeitparkā.
Nozīmīgs sarunas daļas laiks tika veltīts savstarpējām attiecībām ar skolas biedriem, pāridarījumiem
(vardarbību), katra atbildību par savu rīcību, iespējamām sekām.
Skolēniem atgādināja, ka uz ielas tumšajā diennakts laikā nepieciešams lietot atstarotājus vai speciālās vestes.
Sarunu noslēgumā inspektore I.Čonka kopā ar runci Rūdi (Rolands R.) un bebru Bruno (Adrians Atis Ļ.)
noskaidroja, vai bērni atpazīst ceļa zīmes.
Paldies inspektorei Inesei Čonkai par sadarbību un atsaucību!

Miķeļi
1.-4. klašu skolēni svinēja Miķeļus, rudens saulgriežus. Sākumā visi miķeļbērni izgāja jauno tirgotāju pārbaudi,
darbojoties redzes, dzirdes, ožas, garšas un taustes stacijās, labāk iepazīstot to, ko rudens tirgū var gan nopirkt, gan
pārdot.
Kad pārbaudījumi bija izturēti, gāja vaļā tirgošanās. Katra klase bija sarūpējusi un iekārtojusi savu tirgošanās
vietu. Netrūka ne dārzeņu, ne ogu, ne sēņu, ne pašceptu gardumu. Nopirkt kāroto varēja tad, ja mācēja tautasdziesmas
un ticējumus par Miķeļdienu un rudeni.
Pasākuma sākumā un nobeigumā labi skanēja kopīgi nodziedātās dziesmas par Miķeli, labu un bagātu vīru.
Skolotāja Modrīte Skrastiņa

Skolotāji arī mācās
No 18.septembra līdz 20. novembrim Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā tiek īstenoti pedagogu
profesionālās kvalitātes pilnveides kursi ( A ) divās programmās. “Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski
pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam” un “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”. Atbildes Vidzemes reģiona vispārizglītojošo skolu skolotājiem sniedz
mūsu skolas izglītības psiholoģes, Marte Meo terapeites Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova, par bērnu attīstību
veicinošiem elementiem un skolotāju iespējām klases vadīšanā. Ciemiņi piedalās stundu vērošanā un izvērtēšanā,
iepazīstās ar jaunākām mācību metodēm caur radošām darbībām.
Skolas metodiķe Sarmīte Gaiķe

Radošā lapa
Parodija Vika dzejolim ,,Kas patīk…”
Kas patīk dakteriem?
-Pacienti!
-Analīzes!
-Medikamenti!
-Receptes!
-Nesalasāms rokraksts!
Vēl?
-Ārstēt!
-Atbalstīt!
-Palīdzēt!
-Hospitalizēt!

-Apmierināti, veseli
cilvēki!
Vēl?
Dakteri mīl savu darbu!
Jasmīna Hmeļinska
7.klase

Kas patīk skolotājiem?

-Pārliecināt!
-Lasīt!
-Prasīt!
-Labot!
-Pārbaudes darbi!
Vēl?
Saprotošs direktors!

-Skolēni!
-Tāfele!
-Mācīšana!
-Bāršana!
-Krīts!
-Sarkanā pildspalva!
-Kafija!
Vēl?
-Rakstīt!
-Runāt!

Luīze Alksnīte 7.klase

Parodija par O.Vācieša dzejoli „Krustazirneklis”
Sēdēja un fantazēja
Zaiga:
- Kāpēc mana
Tēja ir tik maiga?
Varbūt…

Mazmeitiņa
sāli piebērusi?
Varbūt…
Saulīte savu silto
staru pielējusi?

Varbūt…
Tēja bija tāpēc maiga,
Jo tai dzīve bija ļoti
zaiga

Tēja viņai vienmēr
bija maiga.
Hedviga Mieze 6.klase

Lai to izdomātu
Zaiga,

6. klases kopdarbs
Parodija Vika dzejolim „Ja tu gribi…”

Ja tu gribi banku,
Jābrauc uz Ranku;
Ja tu gribi talku,
Jābrauc uz Valku;
Ja tu gribi balli,
Jābrauc uz Valli;
Ja tu gribi kaunu,
Jābrauc uz Raunu;
Ja tu gribi biržu,
Jābrauc uz Tilžu;
Ja tu gribi dūju,
Jābrauc uz Tūju;

Ja tu gribi mapi,
Jābrauc uz Api;
Ja tu gribi Anci,
Jābrauc uz Auci;
Ja tu gribi rudeni,
Jābrauc uz Rundāli;
Ja tu gribi banānu,
Jābrauc uz Lubānu;
Ja tu gribi burgeru,
Jābrauc uz Emburgu;
Ja tu gribi tauri,

Jābrauc uz Nītauri;
Ja tu gribi stikla lausku,
Jābrauc uz Bausku;
Ja tu gribi vienu kedu,
Jābrauc uz Sedu;
Ja tu gribi stīgu,
Jābrauc uz Rīgu;
Ja tu gribi somiņu,
Jābrauc uz Grobiņu.
Tālāk ceļojiet pa Latviju
paši!

Vērtīgas vasaras receptes
Pica dzīves baudītājiem

Silta pusnakts zupa vēsā Jāņu naktī

Sastāvdaļas:
1kg slinkuma, 500g saullēktu, 900g darba, 1kg vēlu
vakaru, 2t brīvības, 2t dziesmu, 900g trakas dienas,
1 šķipsniņa domu par nākotni, 1mg pārgājiena

Sastāvdaļas:
1 saišķis savvaļas lupīnas, 4kg negulētas naktis, 2l
sāļu asaru, 1gb mesta Jāņu vainaga, Burciņa skopu
saules staru, 1ha rudzu lauka, 4 rīta rasā saplūktas
gailenes, 1 vēss vakars, 20 Jāņu dziesmas, 1kg
melleņu, 62 graudiņus cukura

Gatavošana
Ņem 1kg slinkuma un izveido picas pamatu, un liek
cepeškrāsnī. Kad slinkums apcepts, paņem 500g
saullēktu un sagriež nelielos kubiņos, tāpat
sasmalcina 900g darba, 2t brīvības un 2t dziesmu un
kārto uz slinkuma. Visu pārlej ar 900 g trakas
dienas, liek vēlreiz cepties 2500 , lai pica būtu
kraukšķīga. Tad izņem no krāsns, uzkaisa 1 mg
pārgājiena un 1 šķipsniņu domu par nākotni.

Labu apetīti!
Jasmīne Hmeļinska 7.klase

Smieklu konfektes
Sastāvdaļas:
2 l draugu, 75 g saules staru, 2 glāzes ezera ūdens, 5
t smieklu, 4 l melleņu, 50 mg varavīksnes
skaidiņu,100 g putukrējuma
Sagatavošana
Ņem 2 glāzes ezera ūdens, sajauc ar 2 l draugu,
pievieno 4 l melleņu, pieber 75 g saules staru un 5 t
smieklu, to visu kārtīgi sakuļ ar mikseri. Salej
glāzēs, uzliek 100 g putukrējuma un apkaisa ar 50
mg varavīksnes skaidiņām.

Lai labi garšo!

Gatavošana:
Metāla katlā ielej 2l sāļu asaru. Liec tās vārīties uz
lēnas uguns (vislabāk zupu vārīt svaigā gaisā).
Paņem 1gb mesta Jāņu vainaga un ieliec katlā. Vāri
to tik ilgi, līdz tavs Jāņu vainags uzpeldēs virspusē.
Paņem 1 saišķi ar savvaļas lupīnām un nogriez
kātus. Lupīnu ziediņus ieber katlā un maisi tik ilgi,
līdz tās zaudējušas savu krāsu. Sakapā 1ha rudzu
lauka un uz 2h ieliec karstā ūdenī. Kad lupīnu krāsa
ir pilnībā izdalījusies, ar kausu nosmel izbalējušas
lapas. Blakus uz pannas apgrauzdē 4 rīta rasā
saplūktas gailenes un tām pievieno burciņu skopu
saules staru, lai gailenēm piešķirtu zeltaināku
izskatu. Kad tās ir apgrauzdētas, ieber bļodā. Kad
jau vainags ir uzpeldējis augšā, ar dakšu to aizķer un
pakarini, lai notek liekais ūdens. Zupu noņem no
uguns un uzliec vāku.
Cepamajā pannā ieliec 4kg negulētu nakšu un pārlej
tām pāri 20 Jāņu dziesmas. Uzliec virsū vainagu un
cep 450 grādos 1h! Pēc desmit minūtēm piemet 62
graudiņus cukura.
Kamēr cepas Jāņu vainags, pusnakts zupai pievieno
apgrauzdētās gailenes un 1ha sakapāta rudzu lauka,
bet nemaisi!
Kad Jāņu vainags ir izcepies, pārlej pāri mellenes un
sagriež to gabaliņos. Pasniedz kā uzkodu uz šķīvīša.
Ielej silto pusnakts zupu bļodā un, lai tā nebūtu tik
karsta, pielej klāt vēsu vakaru.
Arita Mieze 7.klase

Rita Klētniece 7.klase

Tikšanās ar rudeni - krāsotājburvi!
Rudens ir oranžs,
Koki ir brūni un sārti,
Tu esi krāsains!
Saule ir spoža,
Debesis ir zilas un sārtas,
Tu esi krāsains.
Eduards Gerķis 8.b klase

***
Es sajūtu rudeni,
Savu krāšņo draugu,
Kad vējš iezogas aiz mēteļa,
Kad saule vēl mazliet lutina,
Kad saule arī lutina karsti,
Un saules zaķīši skrien pa sētu.
Signe Radzāne 9.b klase

Lapa krīt,
Bet kāda lolo, tur rokās
Mazu dvēselīti.

***
Rau, skaties, kļavu lapas savijušās,
Bet kādas apmaldījušās,
Uz netāli slapjā bruģa.
Kāds vēl kastanis pavīd zālē,
Kāda vēl nenosārtojusies

Mārtiņš Ivanovs 9.b klase

Rudens spēles
Bija pienācis kārtējais rudens, un tuvojās Rudens spēles, uz kurām pieteicās arī princese Zeltlapiņa.
Neviens to no princeses nebija gaidījis, jo visi bija pārliecināti, ka viņa tikai sēž savā lielajā kokā un
rotājas. Taču tā nemaz nebija, princese Zeltlapiņa pat ļoti gatavojās spēlēm. Visvairāk viņa trenējās graciozā
virpuļošanā. Zeltlapiņas treneri bija tēva miesassargi – ozollapas. Princese gan daudz viņus neklausīja, jo
darīja vienmēr visu pēc sava prāta.
Un tad lielās Rudens spēles bija klāt. Princese Zeltlapiņa nostājās uz starta līnijas kopā ar māsu Sārtlapiņu
un pārējiem sacensību dalībniekiem. Noskanēja starta šāviens, un sākās lidojums.
Spēles bija ļoti spraigas. Princese Zeltlapiņa jau tuvojās finišam, kad viņu tomēr panāca māsa Sārtlapiņa.
Un tā viņas abas reizē pārlidoja finiša līniju.
Tā arī beidzās Rudens spēles, kurās pirmo reizi divas lapas dalīja godalgoto 1. vietu.
Agnese Lauva 6.klase
Mūsu skolotāji – ziedi!
Skolotāji ir tie košie ziedi, kuri zied mums līdzās. Zied nepārtraukti visos gadalaikos, pat ziemā. To
smarža piepilda gaiteņus, katru stūrīti. Šie ziedi mūs sargā, atbalsta sliktos brīžos, priecājas kopā ar mums.
Reizēm mēs aizskaram skolotājus, mūsu ziedus, aizvainojumā ziedi novīst.
Mēs vēl esam mazi pumpuriņi, kas reiz pārvērtīsies par skaistiem ziediem. Kad būsim pārvarējuši visas
grūtības, mēs ziedēsim līdzās skolotājiem.
Cienīsim mūsu ziedus, lai tie nepārstāj ziedēt!
Madara

Kalīte 9.klase

Rudens spēles
Ir atkal pienācis krāšņais, čaklais un draiskulīgais rudens.
Šogad rudenim padomā organizēt savas „Rudens spēles -2017”. pirmā spēle varētu būt „Lapu grābšana”.
Šī no spēlēm ir tā visjautrākā, jo tajā var lēkāt pa lapu kaudzēm un no sirds izsmieties. Otrā – „Kartupeļu
talka”. Šajā spēlē parasti var piedalīties gandrīz visa ģimene, kaimiņi un labākie draugi, var cits citam
izstāstīt, kas jauns, un arī kārtīgi pastrādāt.
Vēl rudens plānā bija spēle „Sēņu lasīšana”, kurā dalībnieki sacenstos par smagāko pielasīto sēņu grozu.
Rudens pats bija ļoti apmierināts ar savām izdomātajām spēlēm, kurās ne jau uzvara ir tas svarīgākais, bet
gan draudzība, priecīgas un gaišas atmiņas.
Un slepenā balva ir pilnīgi visiem – daudzkrāsainās un krāšņās lapas!
Viktorija Oša 8.klase
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Paldies par sadarbību skolotājām Sandrai Sietiņai un Ditai Remsonei!

