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Pirmā atkušņa lāse krita no lāstekas garas,
Iekrita dziļi sniegā un to pamodināja…
Ātriem soļiem paskrējis 3. ceturksnis. Tik daudz padarīts, taču tikpat daudz vēl jādara. Šis laiks ir bijis
pārsteigumiem pilns – te vienu brīdi mēs sildījāmies saules staros, bet jau nākamajā mūs glāstīja sals. Un tu
joprojām nezini, kas tevi sagaidīs tālākajā mirklī – vai zaļuma ieskautā daba vai vēl lielākas sniega pilis.
Jā, bet pavasaris ir jaunā sākums. Un drīz jau arī mēs satiksim sniegpulkstenītes, narcises un tulpes. Mēs
sajutīsim svaigo pavasara gaisu, ieraudzīsim pirmos pumpurus un plūksim pienenes pļavā… Bet ir vajadzīgs
laiks un pacietība.
Es Jums novēlu pavasara brīvlaikā atpūsties, atgūt enerģiju tā, lai Jūs sekmīgi varētu pabeigt šo
mācību gadu!
Redaktore Arita Mieze

AKTUALITĀTES
8.martā skolas darbinieki un skolēnu vecāki tiek
aicināti uz POGU VAKARU!
No 5.līdz 8.martam skolā notika Valodas nedēļa
23. februārī mūsu skolas pedagogi devās uz
Galgauskas
pamatskolu
pieredzes
apmaiņas
braucienā.Brauciena ietvaros mēs vērojām un
analizējām atklātās stundas, piedalījāmies radošās
darbnīcas meistarklasē, guvām adrenalīnu izlaušanās
spēlē. Aiz loga termometrs rādīja -25 grādi, bet
tikšanās laikā valdīja sirsnīga, radoša, silta gaisotne un
pavasarīgs noskaņojums. Atpakaļ ceļā apmeklējām
kafijas grauzdētavu "Tīrs miers" Rankas pagastā, kur
bija iespēja degustēt un iegādāties smaŗžīgu, ļoti
garšīgu, ekskluzīvu kafiju
22. februārī mūsdienu deju kolektīvs "Vīzija"
piedalījās Cēsu vēsturiskā rajona novadu mūsdienu
deju radošajā konkursā
Laikā, kad notiek Olimpiskās spēles Korejā, arī

Pīlādzītī notika Ziemas Olimpiāde. No 7. līdz 15.
februārim Tīģeris Sohrangu (sporta skolotāja Inese
Rudzīte) un Lācis Bandabi (mūz. skolotāja Dace
Krūze) aicināja bērnus piedalīties dažādās sporta
aktivitātēs (slēpošanā, ātrslidošanā, bobslejā, biatlonā,
skeletonā, kamaniņu sportā...). Daudzas disciplīnas tika
organizētas Briežu ielā, bet atsevišķas Žagarkalnā.
Olimpiādes noslēgumā visi dalībnieki (vecākās grupas)
un līdzjūtēji (jaunākās grupas) tika pie svētku kūkas no
Tīģera Sohrangu un Lāča Bandabi
Februārī "Pīlādzītī" tika svinēti Meteņi. Visi bērni
ieradās galvas maskās. Tika dziedātas dziesmas,
laidāmies no kalniņa, lecām "mugurlēcī"', dzērām tēju!
Metenis mums meta laimes pogas un cepumus
"Pīlādzīša" pirmsskolas grupas februārī Sveču dienas
ietvaros apmeklēja sveču darbnīcu Laureta Candles,
kur jaukas darbinieces vadībā iepazinās ar sveču
liešanas paņēmieniem un varēja katrs sev izliet svecīti
līdzņemšanai

16.februārī Cēsu internātpamatskolas – attīstības
centra un VISC Speciālās izglītības nodaļas
organizētajā seminārā, mūsu skolā, piedalījās 75
pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķi no 19 Latvijas
novadiem. Semināra dalībniekiem bija iespēja tikties ar
VISC Speciālās izglītības nodaļas speciālistēm Anitu
Falku, Ilgu Prudņikovu un Laimu Zommeri.
Pirmsskolu metodiķi piedalījās nodarbību vērošanā 9
pirmsskolas grupās, guva jaunu pieredzi, darbojoties
paralēlajās darbnīcās: “Marte Meo metodes - kā
atbalsts bērna attīstībai”, “Labie piemēri atbalsta
personāla darbībā” un “Montesori metodes un
materiāli bērnu atbalstam”
Psiholoģes supervīzores Zintas Bisenieces paralēlo
darbnīcu un grupu darbu apkopojumā, seminārā gūtas
vērtīgas atziņas: “Paldies par iespēju vērot bērnu un
pedagoga darbību un sadarbību. Izcils pedagoģiskais
darbs, cilvēciskās īpašības ir viscilvēciskākās un
bērniem ļoti, ļoti nepieciešamas. Jūsu smaids, mīļā
valoda iedvesmoja darboties katru bērnu. Acu kontakts
deva apstiprinājumu katram mazulim – Es daru labi un
pareizi!”
Janvārī 6.klase un 9. klases skolēni apmeklēja Arēnu
Rīga, kur klātienē vēroja hokeja spēli starp Rīgas
"Dinamo" komandu un Hantemansijskas hokejistiem
13. februārī 6.klases skolēni un angļu valodas pulciņa
dalībnieki viesojās Rīgas kinostudijā, kur tika filmēts
raidījums "Izklausies redzēts", kurā iepazina jaunos
dziedātājus un aktierus, viņi iejutās pasaules slavenu
dziesmu izpildītāju lomās
Karjeras ziņas
14.02. Ēnu diena
15.02. Priekuļu tehnikums - “Veiklības brauciens”
(ziemas autokross)
20.02. Ēnu dienas kopsavilkums. Tikšanās ar Cēsu
novada avīzes „Druva” žurnālistu J.Gabrānu
1.03 Priekuļu tehnikumā karjeras konkurss „Naudas
koks 2018” (piedalās skolas komandas)
22.03. Mācību ekskursija uz Valmieras mākslas
vidusskolu
Karjeras skolotāja : D. Remsone
1.februārī 7.-9.kl. skolēni devās mācību ekskursijā uz
Priekuļu tehnikumu, kur iepazinās ar skolas
piedāvātajām mācību programmām
"Sprīdīšu" un "Mārīšu" grupas bērni 1. februārī
vēlējās noskaidrot: "Kā kļūt par varoni?", tādēļ
apmeklēja Priekuļu kultūras centru, lai noskatītos
teātra izrādi par bailīgajiem trušiem. Aktieri atraktīvi
un aizraujoši rosināja bērnus uz līdzdarbošanos, kas
raisīja neviltotus smieklus un pozitīvas emocijas

25. janvāra rīts pirmsskolā bija satraukumu un rosības
pilns. "Sprīdīši" un "Mārītes" devās uz Cēsu
pansionātu iepriecināt tā iemītniekus ar koncertu.
Bērni bija īpaši gatavojušies, jo līdzi tika ņemta liela
kaste ar dāvanām,kuru radīšanā piedalījās visa
pirmsskola, kā arī sagatavotās dziesmas, dzejoļi un
skaņdarbi, kuri raisīja īpaši emocionālu gaisotni
18. janvārī 5.-9. klašu skolēni pulcējās pasākumu zālē,
lai kopīgi atzīmētu Barikāžu atceres dienu. Tika
veidotas jauktas grupas, kuras piedalījās erudīcijas
konkursā, un gan dalībnieki, gan skatītāji varēja
atsaukt atmiņā, un iegūt vairāk zināšanu par šo Latvijai
nozīmīgo laiku. Neiztikām arī bez sportiska
vingrinājuma, kurā katrs varēja pierādīt savu izturību.
Paldies par piedalīšanos!
23. februārī 9.klases skolēni apmeklja mācību izstādi
Rīgā "SKOLA-2018"
14.februārī mūsu skolas audzēkņi piedalījās "Ēnu
dienā”. 5.-9.klases skolēni pēc izvēles varēja "ēnot"
dažādu profesiju pārstāvjus gan Cēsīs, gan citās
pilsētās
1.februārī 9.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz
Priekuļu tehnikumu
16.janvārī skolotājas Ieva, Dagnija un Gunta pulcēja
skolēnus ar saviem vecākiem "Vecāku skoliņā".
Mājturības virtuvē mēs kopā rīvējām, griezām,
smērējām, maisījām un cepām karstmaizītes Mocarta
"Mazās nakstsmūzikas" pavadījumā. Pēc tam klājām
svētku galdu, mācījāmies locīt papīra salvetes īpašā
veidā un mielojāmies 3.stāva rotaļu istabā. Kā jau
svinībās pieklājas, arī izklaidējāmies! Bērniem patika
dejot kopā ar skolotājiem un vecākiem. Īpaši pie sirds
gāja "Sadraudzības rotaļa" ar sērkociņu kastītes vāciņu.
Tas bija liels pārbaudījums, kas prasīja pacietību,
uzmanību, koncentrēšanos. Ar lielu nepacietību
gaidīsim nākamo "Vecāku skoliņas" nodarbību š.g.
martā!
Informējam, ka no 2018.gada 1.janvāra pirmsskolas
izglītības iestāde “Pīlādzītis” pievienota Cēsu
internātpamatskola-attīstības centram
Pamats: Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmums
Nr.216 “Par Cēsu pirmsskolas iestādes “Pīlādzītis”
pievienošanu
Cēsu
internātpamatskolairehabilitācijas centram”

MĒS LEPOJAMIES
21. februārī, Priekuļos Cēsu Olimpiskajā centrā,
norisinājās
starpnovadu
skolu sacensības distanču
slēpošanā. Tajās piedalījās
mūsu skolas skolēns Ernests
Jekimovs. Savā vecuma
grupā, sacenšoties 25 zēniem
ERNESTS
JEKIMOVS
IZCĪNĪJA 3. vietu!
Cēsu novada stāstu konkursā angļu valodā “The Best
Thing About Latvia” II vietu ieguva Arita Mieze
Paldies skolotājai Sigitai Kažokai!

Pateicība:
Ēvaldam Šņoriņam (2.kl.)
Elvim Pujātam (6.kl.)
Paldies skolotājām: Ingai Kreicbergai, Dzintrai
Raibacei un Aijai Krauklei!
7.martā CBJIC skolēnu skatuves runas konkursa
1.kārtā piedalījās 5.kl. Dāvis Renārs Jekums,6.kl.
Hedviga Mieze, 7.kl. Arita Mieze, 8.kl. Keita
Geriņa. Pateicības saņēma Dāvis un Keita, simpātiju
balvu – Hedviga, bet laureāte 7.-9.kl. grupā kļuva
Arita, viņa tika izvirzīta Skatuves runas konkursa
2.kārtai Valmierā
Vēlam veiksmi!

Cēsu novada konkursā “Rēķini galvā 2017”
Atzinība:
Marselam Vaško (2.kl.)
Hedvigai Miezei (6.kl.)

Vecāku skoliņa
6.martā sākumskolas vecākiem ar bērniem organizējām
nodarbību Vecāku skoliņai.
Nodarbību vadīja 2. klases skolotājas Jūlija Sildare, Inga
Kreicberga un Sarmīte Kalvīte.
Skolotāja Jūlija mācīja, kā ar dekupāžas tehnikas palīdzību
var izdekorēt koka paliktnīšus tējas tasēm.
Skolotājas Ingas vadībā bērni kopā ar vecākiem gatavoja
saldo “desu”.
Skolotāja Sarmīte iepazīstināja ar dažādām dabīgām tējām,
to drogām, augļiem, ziediem.
Degustējām 6 veidu dažādas tējas. Bērni un vecāki varēja
izvēlēties un sabērt maisiņā tēju, kas vislabāk garšo
līdzņemšanai.
Tad sēdāmies pie glīti saklāta tējas galda, baudījām tēju un
pašu gatavoto saldo “desu”.
Otrās klases skolēni noslēgumā vecākiem parādīja iestudēto skeču par rūķēniem Riķi, Niķi un Ciķi.
Visi, gan bērni, gan viņu vecāki bija priecīgi, acis mirdzēja, teica lielu paldies par pasākumu, kopā būšanu un kopā
darbošanos.
Skolotāja S.Kalvīte

Latviešu valodas nedēļa
Latviešu valodas nedēļā (26.02.-07.03.) skolēni aktīvi darbojās, pildot interesantus un āķīgus uzdevumus,
veidoja kolāžas „Aizrautīgais lasītājs”, „Slinkais lasītājs”, rakstīja apsveikumu Valsts prezidentam, gaidot Latvijas
simtgadi, Latvijas kartē meklēja vietu nosaukumus – daudzskaitliniekus, centās asprātīgi pabeigt teikumu „Tā nemēdz
būt, ka…”, laboja stila kļūdas, rakstīja radošo darbu pēc kontūras, vizualizēja frazeoloģismus, veidoja salikteņus,
paplašinot savu vārdu krājumu, skaidroja svešvārdus.
Valodas nedēļas noslēguma pasākumā kopā atkārtojām alfabētu, dziedot dziesmiņu par alfabētu. Katrai klasei
bija savs uzdevums: 5.kl. sastājās alfabēta secībā pēc vārdiem, 6.kl.- sastājās pēc savas dzīvesvietas, 7.kl. – sakārtoja
alfabēta secībā skolas tradīcijas, 8.kl. – sakārtoja skolas darbiniekus pēc uzvārda, 9.klases skolēni nosauca mācību
priekšmetus alfabēta secībā.
Paldies aktīvākajiem:
5.kl. – A.Ignatjevai, U.Valcei, J.Blausam; 6.kl. – H.Miezei, S.Ošai, D.Lācim, 6b.kl. - L.Trofimovai,
S.Trofimovai, A.Belousai; 7.kl. – A.Miezei, E.Bogdanovam, L.Alksnītei, 7b.kl.R.Sinkam; 8.kl. – V.Ošai, L.Ošai,
K.Geriņai; 9.kl. – L.Līcei, D.Palsim, M.Karņickim, 9b.kl. - M.Ivanovam, R.Paeglem.
Paldies radošākajiem mājas darbu pildītājiem:
5.kl. – M.Sviklim; 6.kl. – H.Miezei, E.Popoviča, S.Ošai, M.Jolkinai; 7.kl. – A.Miezei, T.Salemanovičam,
E.Bogdanovam; 8.kl. – L.Ošai, V.Ošai, K.Geriņai, J.Gurtskai.
Paldies labākajiem radošo darbu autoriem:
5.kl.- J.Loginam, A.Ignatjevai, J.Blausam, E.Marauskam; 6.kl. – H.Miezei, E.Popovičai; 7.kl. –
E.Bogdanovam, A.Miezei, D.Priedniecei, L.Alksnītei, L.Alksnītei; 8.kl. – V.Ošai, A.Vaišļai; 9.kl. – L.Līcei, D.Palsim,
K.Bogdanovam, R.Jasutim.
Skolotāja I.Dvinska
Mēs turpinām publicēt konkursa „Mans stūrītis Latvijas” dalībnieku darbus.
Mans stūrītis Latvijas
Vietu, kas ļoti tuva manai ģimenei, bieži apspīd saule, šajā vietā smiltis pūš pa gaisu. Šajā vietā apgrozās
miljoniem cilvēku, citi brauc pat no citām zemēm, lai tikai tur pabūtu, tā ir Jūrmala.
Jūrmalas smiltis sniedzas gar visu mūsu Latvijas saistīto jūras krasta malu. Jūrmalā liekas, ka gar visu krastu tā ir
vienāda, bet ir viena specifiska jūrmalas vieta, kur vislabāk patīk atpūsties, tā ir Saulkrastu jūras mala. Šī vieta parasti
saista ar savu sakoptību, kārtību. Tur cilvēki ir ļoti laipni un, katru reizi aizbraucot uz Saulkrastiem, var ieraudzīt kaut
ko jaunu un nebijušu, tur jūra parasti liekas siltāka un patīkamāka nekā citur.
Bet šī nav vienīgā vieta, kur patīk pavadīt laiku, ļoti patīk aizbraukt uz laukiem, uz kādu mazu un draudzīgu
ciematu - Drustiem. Tur ir paziņas, ko var satikt, ir daudz cilvēku, ar kuriem sasveicināties un parunāties. Vieta, uz
kuru vēlos aizbraukt katru mēnesi, vieta, kur laiks nekad neapstājas, vieta, kur viss ir kustībā. Turp aizbraucot, nav
garlaicīgi un ir ar ko parunāt.
Manai ģimenei ļoti patīk apmeklēt dažādas PSRS laika armijas bāzes, bunkurus. Tajos atspoguļojas to gadu
dzīve, kad veikalos nekā nebija, laiks, kad valstis centās vienu otram iznīcināt un pakļaut. Tur atspoguļojas, cik tālu
bija gatava iet PSRS armija, lai tikai uzvarētu. Bet mēs neapmeklējam tāpat vien, mans tēvs ir dienējis PSRS armijā,
poligonā ,,Gaiss un zeme’’. Šinī bāzē atrodas lielās ,,S300P’’ veida raķetes. Šī bāze atradās Olaines novadā netālu no
Dalbes dzelzceļa stacijas mežā. Tajā laikā šīs raķetes ,,S300P’’ bija PSRS modernākās raķetes. Bet mūsdienās Krievija
šīs raķetes pārdod tikai ,,melnajiem,, , lai viņi varētu pašaudīties, jo tagad Krievijas armijai ir jau jaunākas raķetes. Šīs
raķetes atradās gan angāros, kuri uz motora atvēra kupolu un varēja redzēt raķetes galvu, gan uz kravas automašīnas,
kuras varēja iebraukt aiz 6 vaļņiem rindā un raidīt uguni. ,,S300p’’ raķetēm ir iebūvēta siltum izsekošanas ierīcēm,
kura pēc izšaušanas lido tieši virsū uz tuvāko siltuma avotu. Mūsdienās ir jauna veida raķetes ,,S-400’’, kuras ir daudz
vairāk spējīgas.
Šīs bija tās vietas, kuras mana ģimene apmeklē. Vēl daudz ir vietu, kuras var apmeklēt mūsu tēvzemē, jo Latvija
ir liela valsts, kurā ir daudz apskates objektu.
Dagnis Palsis, 9.kl.

Mans stūrītis Latvijas
Mēs dzīvojam Latvijā. Tā ir neatkarīga valsts. Šeit ir četri krāšņi un unikāli novadi, katram novadam ir atšķirīgi
tautas tērpi, dejas, mūzika un dabas skati. Tā varētu turpināt, jo Latvija ir neaprakstāma.
Mēs katrs nākam no dažādiem novadiem: Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales. Katrā novadā ir kaut kas
īpašs un unikāls.
Vidzeme ir bagāta ar saviem mežiem un pauguriem. Tā ir mūsu karoga dzimtene. Tas ir mans novads, ar kuru es
lepojos.
Latgale ir zilo ezeru zeme, kurā ir visvairāk zilo un dzidro ezeru Latvijā.
Kurzeme jeb Kursa var lepoties, ka ir tik tuvu pie mūsu jūras. Kur var atrast neparastos dzintarus, kas mirdz pie
Baltijas jūras.
Zemgales novada ir plaši labības lauki un līdzenumi. Labības lauki, kuros mēs audzējam savu veselīgo labību.
Katrs no mums dzīvo citā novadā. Katrs no mums savu dzimto novadu redz savādāk. Tas ir mūsu stūrītis Latvijas.
Katram no mums tas stūrītis savādāks. Bet mans stūrītis ir Vidzeme, Cēsis.
Cēsis ir mana pilsētiņa. Šī mazā pilsētiņa ir mans mazais stūrītis Latvijā. Cēsis nav nekāda lielā pilsēta. Bet tās ir
manas mājās. Šeit dzīvo mana ģimene un draugi, kurus es mīlu no visas sirds.
Cēsis jūtos droši, jo pazīstu apkārtni, pazīstu cilvēkus. Esmu šeit uzaugusi. Manā mazajā stūrīti ir labas atmiņas.
Šeit ir cilvēki, kuri padara manu dzīvi košāku.
Bet Cēsis nav vienīgais stūrītis Latvijā. Es varu būt prom no mājām , no valsts, prom no Latvijas, savām mājām,
kur esmu uzaugusi, bet mana sirds vēlēsies būt mīļajās mājās- Latvijā. Pie cilvēkiem, kuri man ir tuvi, pie dabas, kas ir
skaista visos gadalaikos, bet īpaši krāšņa rudenī.
Mums mazais stūrītis Latvijā var būt jebkur: kādā novadā, pilsētā vai ciemā. Mūsu stūrīši var mainīties. Mans
stūrītis ir šeit, Cēsīs!
Ērika Jakovļeva 9.kl.

Mans stūrītis Latvijas
Latvija ir brīnišķīga zeme. Šeit katram ir savs stūrītis. Latvijā ir iespēja piedzīvot četrus gadalaikus, kas
iepriecina apkārt apkārt ir draudzīgi cilvēki un burvīgi meži, kas pilni ar sēnēm, ogām un dzīvniekiem.
Mans stūrītis Latvijas ir pie manas vecmāmiņas Jaunpiebalgā. Atceros, kad viņa vēl bija spēcīgāka un jaunāka,
viņa mūs vizināja ar riteni, gājām kopā uz mežu pēc meža veltēm. Bieži viņa mums stāstīja par savu bērnību. Viņu
audzināja vectētiņš un vecmāmiņa. Stāstija gan laimīgus stāstus, gan skumjus. Bieži kopā cepām pankūkas, kūkas.
Palīdzējām mizot kartupeļus, kas mums bērnībā ne īpaši labi padevās. Vēl joprojām atceros jauko pankūku smaržu.
Bieži atceros, kā mēs gājām gulēt blakus vecomammai, it īpaši, kad bija negaisi. Es jutos droši, jo viņa stāstīja stāstus
un smiedamās teica:,, Atkal Pērkontēvs dusmojas!’’ Atceros vēl Lieldienas, kas bija vienmēr jautras, jo vecmamma
mums izgrieza zaķīšu formas. Mēs cīnījāmies ar olām, smējāmies. Atceros, kādus skaistus svārkus viņa mums šuva.
Atminos arī, ka parasti skrēju prom no viņas, kad bija jātaisa mati. Man nepatika lentes, kuras viņa mums iepina
matos. Bet, atminoties to visu, man nāk smiekli par sevi.
Un šodien es sapratu, ka mans stūrītis Latvijas man ir pie manas vecmāmiņas. Paldies viņai par šīm burvīgajām
atmiņām! Viņa manā bērnībā ienesa skaistas atmiņas kopā ar spilgtām krāsām.
Viktorija Oša 8.kl.

Mans stūrītis Latvijas
Mans mazais, bet mīļais stūrītis Latvijas ir lauki. Laukos es vienmēr jūtos kā savās mājās. Visu bērnību pavadīju
tur. Manā stūrītī ir zaļi meži, apstrādāti lauki un labākā vecmāmiņa, kura vienmēr palīdz man. Es mīlu šo vietu, jo tā
asociējas ar labiem darbiem, daudz mīlestības, rūpju un smieklīgiem nedarbiem.
Iebraucot pagalmā, redzama māja no tumši sarkaniem ķieģeļiem. Pretī mājai ir kūts un pirts. Pa šauru taciņu,
kas ved gar aku, brāļi svētdienu vakaros, ietinuši mani un māsu dvielīšos, nesa mūs no pirts uz māju. No rītiem, kad
vectēvs aizgāja uz veikalu, mēs abas ķērāmies pie skapja ,,revidēšanas.” Paņēmām binokli un gājām ekspedīcijā pa
krūmiem. Nepagāja ne 15 minūtes, un mēs bijām atpakaļ. Es vienmēr pati gribēju ar izkapti sapļaut trusītim zāli, bet
ome teica, ka esmu par mazu, un tad es vienmēr sadusmojos.
Mums bija suns, viņu sauca Džeris. Kad vecmāmiņa izcepa ābolmaizi, mēs salikām ķieģeļus no klēts un pāri
pagales no malkas šķūņa, tad likām Džerim lekt pāri, bet viņš nebija suns, ar pliku roku ņemams, viņš bija labākais,
mīļākais un gudrākais suns. Atceros, kad biju dusmīga uz omi, tad aizgāju pāri mazajai upītei uz brāļu māju rotaļāties
tur. Kad aizmigu pie viņiem, tētis atbrauca man pakaļ un nepamodinot aizveda mājās.
Šāds ir mans mazais stūrītis Latvijas, un tieši tāpēc es to tik ļoti mīlu!
Hedviga Mieze 6.kl.

Radošā lapa
„Tā nemēdz būt, ka …”





















i centrā nav uzraksta ROBLOX;
banāna miza trāpītu miskastē;
latviešu valodā nav mājas darbu;
manā kontroldarbā nav kļūdu;
ieskaites būtu vieglas;
divi cilvēki nekad mūžā nesastrīdas;
visi sapņi 100% piepildās;
cilvēkam dzīvē ir tikai laimīgās dienas;
matemātikas skolotāja ļautu nestrādāt;
Latvijā samazinātu nodokļus un sāktu maksāt pietiekamas algas;
zila acs rodas bez sitiena;
februārī ir 30 vai 31 diena;
bērnu atnes stārķis;
nauda rodas bez darba;
degunradzim nav deguna;
saule spīdētu naktīs
zīmulis rakstītu mūžīgi;
5.klase „nesēdētu telefonos”;
zivis dzīvotu debesīs;
ola māca vistu.

Latvijas vietu nosaukumi – daudzskaitlinieki
Priekuļi

Dauguļi

Strenči

Ģikši

Viļāni

Ērgļi

Ropaži

Preiļi

Brocēni

Mārsnēni

Balvi

Vecumnieki

Alsviķi

Līvāni

Rugāji

Brenguļi

Kauguri

Kocēni

Zosēni

Skrīveri

Burtnieki

Varakļāni

Pumpuri

Ozolnieki

Talsi

Dukuri

Drusti

Ainaži

Rāmuļi

Ādaži

Pabaži

Starti

Baloži

Limbaži

Pļaviņas

Saulkrasti

Saulrīti

Skangaļi

Leukādijas
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