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Sveiciens visiem skolēniem, skolotājiem
un
vecākiem!
Ar šo mācību gadu turpinām izdot mūsu
skolas avīzi. Avīzes mērķis ir veicināt
Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas
centra dzīves aktualitātes skolā. Tās
uzdevums ir sniegt pēc iespējas plašāku ar skolu
saistīto notikumu apskatu, un galvenie veidotāji būs
žurnālistikas pulciņa dalībnieki.
Aicinājums būt visiem atsaucīgiem,
lai šis izdevums būtu interesants gan mūsu skolas
kolektīvam, gan vecākiem un visiem citiem, kas tajā
ieskatīsies!
Veiksmīgu sadarbību un jaukus notikumus vēlot,
Lauma Lāce
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

APSVEICAM!

Šovasar izvērtējot mūsu skolas direktora
Zigmunda Ozola veikumu piecos darba gados,
Izglītības un zinātnes ministrija izteikusi
pateicību, apbalvojot ar Atzinības rakstu par
nozīmīgu ieguldījumu izglītības iestādes
attīstībā.
Republikas literārās jaunrades konkursā „Bērnu
literatūras maģija 2012” laureāte Jana
Purne (4.kl.)
Paldies skolotājai Mirdzai Lībietei!

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

ZINĪBU DIENA
Kā mazas skudras tek uz lielu pūzni, tā mēs visi
devāmies Zinību dienā uz skolu.
Cits kāpa skolas kalnā priecīgs, cits satrauktu
sirdi. Daži satikās ar draugiem pēc brīvlaika, daži
skuma pēc saulainās vasaras.
Mēs visi tik-dažādi!
Septembris ir kā jauns atskaites punkts, kā jauns
darba sākums, kurš jāpaveic rūpīgi un ar atbildību, un
mēs katrs pats veidojam savu zināšanu bagāžu un
uzkrājam pieredzi, kura dzīvē noderēs.
Veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu!
M.Kokareviča 5.kl.

Aktīvi darbu sākusi skolēnu pašpārvalde:
5.a Edgars Barkovskis, Samanta Kondratjeva
5.b Simona Dzērvīte, Sandijs Bundzinieks
6. Daniels Gorlanovs, Krišjānis Lielais
7.a Ieva Salzemniece, Dana Kalīte
7.b Aleksandra Vaļijeva, Toms Priedītis
8. Rihards Sokolovskis, Jana Lancmane
9. Dāvids Lancmanis
Vēlam veiksmi!
Apsveicam
skolas
prezidentu Dāvidu
Lancmani (9.kl) un vēlam izturību šajā amatā!

AKTUALITĀTES

26.septembrī 5.a, 5./6.c klases devās mācību
ekskursijā uz Cēsu bērnu bibliotēku
28.oktobrī mūsu skolā tika organizēta Vecāku diena
29.septembrī Lelede Līce, Adriāna Hmeļinska
piedalījās Dzejas un grāmatu dienā E.TreimaņaZvārguļa mājā „Leukādijas”
1.oktobrī 3.-9.kl.skolēni viesojās Cēsu pilsētas
pansionātā ar dažādiem muzikāliem priekšnesumiem
2012.gada 5.oktobrī Dikļos,
Starptautiskā jaunrades
konkursa „Bērnu literatūras
maģija” noslēguma sarīkojumā
piedalījās šādi skolēni:
·Vanesa Jaunbrāle, dalībniece
·Monika Kokareviča, dalībniece
·Jana Purne, dalībniece
·Lelde Līce, dalībniece
·Viktorija Oša, dalībniece
·Marta Rubene, dalībniece
·Dāvis Ako Reinis, literatūras pulciņa dalībnieks
·Dāvis Gļauda, literatūras pulciņa dalībnieks
·Adriāna Hmeļinska, literatūras pulciņa dalībniece

FAKTI

No šī gada 1.septembra Cēsu
internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā
mācās 201 skolēns, no tiem 18 pirmklasnieki.
Savukārt skolotāju kolektīvam pievienojušies 12
jauni skolotāji.

MĒS LEPOJAMIES AR SKOLĒNIEM, KURI CENTĪGI
MĀCĪBU DARBĀ SEPTEMBRA MĒNESĪ:
1.KLASĒ

5.KLASĒ

SAMANTA OŠA

ALBERTS GLĀZERS

AGNESE LAUVA

MONIKA KOKAREVIČA

HEDVIGA MIEZE

VANESA JAUNBRĀLE

MARGARITA JOLKINA

SAMANTA KONDRATJEVA

AINIS LĀČPLĒSIS

KRISTA ZANE SIRLAKA

LAURA KACARE

RAMUS ROČĀNS
SIMONA DZĒRVĪTE

2.KLASĒ
ARITA MIEZE

6.KLASĒ

SANIJA VILKASTE

AGNESE ARPE

RITA KLĒTNIECE

DAŅILS GORLANOVS

17.oktobrī plkst.16.30 notika pasākums 5.9.kl.skolēniem „Gribu justies droši”
Viesojās TV raidījuma „Šeit un tagad” vadītājs
Aivis Dombrovskis

ĒRIKS ZEMĪTIS

KRIŠJĀNIS LIELAIS

ELVIS BOGDANOVS

ASNE PURMALE

LĀSMA LĒRUMA

VITĀLIJS VINOGRADOVS

SAMANTA OLTE

MAIRIS BUŠMANIS

18.oktobrī notika literārā pēcpusdiena – „Lūdzu
vārdu”!
Viesojās māksliniece Astra Reine

MĀRTIŅŠ MIĶELSONS

19.oktobrī notika tikšanās ar 2011./2012.māc.g.
absolventiem

7.KLASĒ
3.KLASĒ

VIKTORIJA KOKAREVIČA

ILVA ĒŠENVALDE

KASPARS ANCĀNS

VIKTORIJA OŠA

ALEKSANDRA VAĻIJEVA

LAILA OŠA

22.oktobrī „Tīrības akcija” 5.-9.kl. skolēniem
23.un 24.oktobrī skolas Rudens talka
25.oktobrī notika „Rudens svētki” 5.-9.kl. skolēniem

9.KLASĒ
4.KLASĒ

KRISTAPS ŠTILS

JANA PURNE

VITĀLIJS VILKASTE

LELDE LĪCE

AIVIS LOČS

ARMANDS ZEMĪTIS

JĒKABS DZENIS
KRISTAPS VĒTRA

INTERVIJA

PIRMSSKOLA
Ja Tu būtu burvis, ko Tu sev uzburtu?
Dāvis- zaķi, naudu, konfektes;
Robis- naudu, nopirktu maizi, saldējumu;
Lauris- pulksteni, lielu, īstu mašīnu;
Toms- cilvēkus, kuri staigā pa veikaliem, sniegu;
Marta-raganiņu;
Maksis- naudu, lai varētu pirkt saldējumu;
Elīna-cilvēku un mammu;
Mārcis-mašīnu „Subaru”, milzīgu zaķi, daudz naudas;
Aleksandra-šokolādi,konfektes, banānus, griķus.
Informāciju apkopoja pirmsskolas skolotāja Inese
Briede

PAR DZEJAS DIENU NORISI PIRMSSKOLĀ
Dzejas dienas Latvijā notiek jau kopš Raiņa simtgades
svinībām 1965. gadā. Tās parasti norit daudzviet gan
mūsu, gan citos novados. Arī mūsu skolā šī tradīcija tiek
turpināta, un septembris tiek saukts par „Dzejas
mēnesi”.
28. septembrī, kad skolā bija gan Olimpiskā
diena, gan Vecāku diena, sākumskolas skolēni vecākiem
varēja parādīt septembra mēneša veikumu. Skolēni
septembra otrajā un trešajā nedēļā mācījās dzeju, un

Intervija ar skolotāju Daigu Ducenu, kura šajā
mācību gadā uzsāka darbu mūsu skolā par
direktora vietnieci izglītības jomā.
1. Kāpēc kļuvāt tieši par direktora
vietnieci izglītības jomā?
Strādāt šajā skolā mani uzaicināja direktors
Zigmunds Ozols, un es ar prieku piekritu.
Protams, ar satraukumu, jo pirms tam
septiņus gadus strādāju vidusskolā.
2. Cik ātri Jūs iejutāties mūsu skolas
kolektīvā?
Te ir ļoti jauki un pretimnākoši cilvēki. Esmu
jau sākusi palēnām iejusties.
3. Ko Jūs domājiet par mūsu skolu?
Es uzskatu, ka mums ir lielisks direktors
Zigmunds Ozols, kurš rūpējas par visiem.
Manuprāt, šeit ir īpaši skolotāji, kas cenšas
saprast skolēnus. Skola ir sakopta. Ir
brīnišķīgs dārzs un daudz citu labu lietu.
4. Kādi Jums liekas mūsu skolas skolēni?
Ļoti aktīvi, erudīti daudzās jomās. Skolēniem
ir savs viedoklis, kas ir pamatots. Patīkami,
ka lielie skolas skolēni rūpējas par saviem
mazākajiem brāļiem un māsām, kuri arī
mācās šeit skolā.
5. Vai Jūs ar prieku nākat uz darbu?
Jā, ar neapšaubāmu prieku. Viss ir jauks un
interesants.
6. Kā Jūs pavadāt brīvo laiku?
Man patīk klausīties mūziku. Sekoju līdzi
dēla sporta gaitām. Braucu pie vecākiem uz
Raunu.
Paldies par interviju!
Intervēja M.Kokareviča, V.Jaunbrāle 5.kl.

klasēs tika rīkoti daiļrunāšanas konkursi, bet mēneša
pēdējā nedēļā skolēni radoši strādāja paši. Brīnišķīgus
dzejoļus sacerēt izdevās 3. klases skolēniem Lailai Ošai,

EKSKURSIJAS

Viktorijai Ošai, Dāvim Gļaudam un Matīsam Skujam,
kā arī 4. klases skolēniem – Leldei Līcei un Janai
Purnei. Savukārt,??? citu autoru dzeju runāja 1. klases
skolēni Samanta Oša, Hedviga Mieze un Ainis Lāčplēsis,
2. klasē: Luīze Alksnīte, Arita Mieze, Daniela Priedniece
un Ēriks Zemītis, 3. klasē: Laila Oša, Keita Geriņa un
Dāvis Gļauda un 4. klasē: Lelde Līce, Jana Purne,
Markus Karņickis. Izvirzīts tika arī Denis Mastiņš. Visi
bērni klausījās runātājos ar sajūsmu, un arī vecākiem
un skolotājiem bija prieks un gandarījums par
padarīto.
Bibliotekāre Ināra Elbrete

Rudens ir arī mācību ekskursiju laiks. Daudzas klases
iespēju kaut ko uzzināt, iepazīt, izjust jau izmantojušas.
1.kl. apmeklēja Cēsu pili
2.a kl. devās uz Džimbas drošības skolu
2.b,c un 3. kl. ciemojās „Pelīšu un velniņu muzejā”, iepazinās
kā tiek ražots saldējums Rūjienā
4.kl. devās uz Mazsalacu, „Pelīšu un velniņu muzeju”
5.a kl. devās uz Rankas Sveču muzeju, apmeklēja bioloģisko
saimniecību „Purmalas”
5.c,b kl. viesojās z/s „Līvi” un „Meža gudrības skolā”
6.kl. apmeklēja Kara muzeju, Medicīnas muzeju, Rīgas
Motormuzeju, Ugunsdzēsības muzeju.
7.a kl. devās uz Gaiziņkalnu, Bolēnu svētavotu un Dāvida
avotiem
8. un 9.kl.
apmeklēja A.Pumpura muzeju Lielvārdē,
Likteņdārzu, Kokneses pilsdrupas, Skrīveru saldumu ražotni

RADOŠĀ LAPA
Vasariņa aiziet.

Valoda

Vasariņa, vasariņa!
Kur gan steidzas tagad
viņa?
Līdzi viņai lido putni,
Mājot sveikas palicējiem.

Valoda ir kā tilts,
Pa kuru staigā vārdi,
Kā, piemēram, „cilts”,
Kur vārdi ir visādi.

Brālīt’s rudentiņš jau
klāt,
Steidz tas bērnus lutināt
Ar āboliem un kāpostiem,
Krāšņiem lapu palagiem.
V. Oša (3.kl.)
Taurenis
Tik skaists un brīnišķīgs!
Tik graciozs un krāšņs!
Tik sprigans un svaigs,
Kā nesen piedzimis!
Uzlido debesīs,
Brīvību baudīdams
savu.
Un, kas saule uzausīs
rītā,
Pazudīs mans draugs.
M. Rubene (7.kl.)
Kas ir tā valoda?
-Kas ir tā valoda?
Jautāju sev,
-Vai tas ir kas salds
Ka cilvēki smaida.
-Kas ir tā valoda?jautāju tev,
-Ko dzirdu es,
Bet neredz neviens.-Kas ir tā valoda,
Mīļo māmiņ?
Ka vējš un jūra
Ziņu mums sūta.V.Jaunbrāle (5.kl.)

Kad valoda sajūk
un tilts nobrūk,
Tas nozīmē, ka valoda
Jūtas aizmirsta.
Īsts LatvietisAizstāvēs valodu,
Aizstāvēs valstiLATVIJU.
M.Kokareviča (5.kl.)

MŪSU PIRMKLASNIEKI

Vēlamies Jūs iepazīstināt ar 1.a klases
skolēnu pirmajiem iespaidiem par skolu.
Visiem viņiem uzdevām šādu
jautājumu:’’Kas Tev vislabāk patīk skolā?’’
Margarita:’’
mācīties.’’

Man

vislabāk

patīk

spēlēties,

Ainis-:”Man vislabāk patīk zīmēt, lasīt, skatīties
multenes, dejot.’’
Kārlis:”Man vislabāk patīk mācības, spēlēties,
rakstīt.’’
Sabīne:’’Man vislabāk patīk mācīties, spēlēties.’’
Hedviga:’’Man vislabāk patīk mācīties, spēlēties,
iet pulciņos.’’

Māmiņas valoda

Evelīna:”Man vislabāk patīk dziedāt, dejot,
mācīties.’’

Māmiņa, cik skaista
tava valoda!
Tu bērnam stiprus rīta
vārdus saki,
Un viņi tevī labprāt
ieklausās.

Loreta:”Man vislabāk patīk spēlēties, mācīties.’’

Māmiņa, cik maigi tavi
vārdi!
Tos bērni klausās katru
dienu
Tie
sirdij
straujāk
pukstēt liek.

Kristers :’’ Man vislabāk patīk skolā mācīties,
patīk dziedāt.’’

Māmiņa,
no
Tevis
mācās valodu,
Lai savu domu izteikt
varu,
Un prieks ir tev, ka es to
daru.
L.Līce (4.kl)
Mana ligzda.
Vālodzei ir sava ligzda,
Bezdelīgai sava ligzda,
Cālim pirmā ligzda ola,
Arī man ir sava ligzda,
Tā ir mana mīļā māja.
J.Purne (4.kl.)

Ivonna:’’Man vislabāk patīk, ka skola ir jauka un
izremontēta.’’
Samanta:’’Man vislabāk patīk šajā skolā mācīties,
lasīt. Patīk, ka skolā visi ar mani draudzējas.’’

Kristaps. D.:’’Man vislabāk patīk mācības. Skola
ir jauka.’’
Kristaps:’’Man vislabāk patīk rotaļlistaba.
Vanesa:’’ Man vislabāk patīk mācīties skolā, āra
pastaigas.’’
Laura:’’ Man vislabāk patīk mācīties, latviešu
valoda un rakstīt.’’
Agnese:” Man vislabāk patīk angļu valoda,
skolotājas un zīmēšana.’’
Samanta:’’ Man vislabāk patīk angļu valoda,
dziedāšana, patīk ļoti dejot.’’
Aleksandra:” Man vislabāk patīk rakstīt un
zīmēt.’’
M.Kokareviča (7.kl.)
M.Rolava (6.kl.)
Avīzes redkolēģija: M.Kokareviča,V.Jaunbrāle,
M.Rolava, V.Kokareviča, M.Rubene, D.Kalīte,
M.Rubene.
Skolotājas: L.Lāce V.Ovčiņņikova.

