Cēsu sanatorijas internātpamatskolas avīze
2009.gada septembris – oktobris.

No redaktores
Sveicu Jūs šajā mācību gadā!
Šis ir pirmais „Starpbrīža” numuriņš, tāpēc es Jūs
lūdzu mūs pārāk nekritizēt. Mēs centāmies, lai Jūs
iepriecinātu, tāpēc ceram uz pozitīvām atsauksmēm. Un
gaidām ieteikumus, kā mūsu mazo avīzīti padarīt
aizraujošāku. Vēlam Jums pavadīt šo mācību gadu,
gūstot daudz jaunu zināšanu, bet neaizmirstot arī par
atpūtu!
Gunta Skrastiņa 9.klase

Kāpēc Jūs izvēlējāties kļūt par internātskolas
direktoru?
Iepriekšējā darbavietā biju nostrādājis 18 gadus par
direktoru. Jutos sevi izsmēlis un alku jaunas vēsmas,
iespēju sevis pašrealizācijai.

Kāda ir Jūsu ģimene un ko viņi dara?
Manā ģimenē esam četri. Sieva ir skolas direktore,
bet vecākais dēls studē Latvijas Tehniskajā
universitātē maģistratūrā. Jaunākais dēls mācās
pamatskolas 9. klasē.

Kas Jums dzīvē sagādā vislielāko prieku?
Šajā pirmajā žurnāla numurā Jums ir iespēja
izlasīt interviju ar meža skolas direktoru
Z.Ozolu:
Vai Jums šovasar sanāca daudz atpūsties?
Vasara pagāja spraigā darbā, jo skolā tika
veikti palieli remontdarbi. Taču nedaudz laika atlicināju
arī atpūtai. Pabiju Kurzemes pusē un Alūksnes pusē.

Vai, Jūsuprāt, vasara pagāja ātri?
Vasara aizritēja ļoti ātri daudzo darbu dēļ.

Vai Jūs apmierina Jūsu paveiktais darbs?

Prieku sagādā strādāt tā, lai mūsu skola kļūtu vēl
gaišāka, sakārtotāka un pilnveidotos. Prieku sagādā
attiecības ar skolēniem, skolas personālu. Prieku
sagādā, ka skolēni prot novērtēt skolā paveikto,
saudzē telpas un inventāru.
Dirtektoru intervēja Signe Ašuka

Aktualitātes
o Pirmas zvans skanēja 1.septembrī. Mūsu skolā
šogad mācības uzsāka gandrīz 200 skolēni.
2009./2010. m.g. skolā strādās 58 pedagogi.

Paveiktais apmierina, taču darāmā vēl ir ļoti daudz.

Jūsuprāt, skolas bērni ir paklausīgi?
Skolas bērni ir ļoti dažādi. Te jauki un patīkami skolēni,
bet gadās arī pa kādam nerātnelim. Pamatā jau ātrāk
vai vēlāk, bet saprotamies arī ar palaidņiem.

Vai skolas bērni ievēro skolas prasības?
Ir neliela daļa skolēnu, kuriem sagādā problēmas
iekšējās kārtības ievērošana.

Kas Jums patīk vislabāk meža skolā?
Mūsu skolā patīk skolēnu atvērtība, laipnība un
labestība.

Kāda ir Jūsu vīzija par skolu turpmākajos
gados?
Nākotnē vēlos skolu redzēt modernu, sakārtotu un
paturēt tās vērtības, kuras raksturīgas tikai mūsu skolai.

o Lai labāk veiktos jaunajā darba cēlienā,
2.septembrī visi sportojām! Bija patiess prieks
sacensties ar skolotāju komandu.
o No 28. septembra līdz 1. oktobrim 5. - 9. kl.
skolēni piedalījās latviešu valodas - dzejas
nedēļā, kurā rīmēja, zīmēja, skandēja un atklāja
sevī un dzejā kaut ko jaunu. Labākos darbus
publicējam šajā numurā. Radošāko dzejoļu autori
uzstājās 1. oktobrī Dzejas nedēļas noslēguma
pasākumā, kurā viesojās Cēsu Valsts ģimnāzijas
jaunie autori Marta Zande un Emīls Lukjanskis.
o 2.oktobrī atzīmējām Skolotāju dienu un sveicām
visus mūsu pedagogus.

Vai Jūs katrs atceraties, kā ienācāt šajā skolā? Bijāt
pārliecināti vai nobijušies, apmulsuši vai pārsteigti? Bet
tagad taču viss ir kārtībā, vai ne?
Šogad 1.septembrī mūsu skolā mazliet nobijušies
iesoļoja 20 mazie pirmklasnieki.
Skolotāja teica, ka 1.klase jau prot sakārtot savu klasi,
istabiņas un savas mantas. Paši pirmklasnieki apgalvo, ka
viņi vēl daudz ko citu prot.
Valdis prot zīmēt, krāsot, un vēl viņam patīk skola.
Dāvids vislabprātāk zīmē, krāso, spēlējas, iet ārā, iet uz
spēļu istabu. Vēl viņam patīk mūsu skola un stundas,
piemēram, sports un mūzika.
Ievai patīk rēķināt, rakstīt, zīmēt, bet visvairāk patīk pati
skola.
Matemātika, angļu valoda, latviešu valoda ir viņas mīļākās
stundas.
Leldei ļoti patīk zīmēt un mācīties.
Didzim patīk tāpat kā Leldei zīmēt un vēl rēķināt.
Hugo labprāt sporto un zīmē.
Kristai patīk būt kopā ar draugiem.
Akselam tīk sports un satikšanās ar draugiem.
Valdis mīļuprāt zīmē un rēķina.
Unda labprāt zīmē un pavada laiku kopā ar draugiem.
Sofija mācās un labprāt dzied.
Edžus zīmē un cītīgi mācās.
Bet visi kopā klausa savu audzinātāju Viju Krancmani.
Pirmajā septembrī 1. klase visi kopā ļoti droši noskaitīja
Ojāra Vācieša dzejoli „Cik?”

„ Ir maza, maza skudra.
Ir lieli, lieli kalni.
Ir labi, labi draugi.
Un tas viss pieder man.
Ar mazu, mazu skudru,
Ar lielu, lielu kalnu,
Ar labu, labu draugu,
Ir draugos jābūt man.
Cik liela, liela zeme!
Cik lielam jābūt man?”
jautāja mazie pirmklasnieki.
Protams, viņiem priekšā 9 skolas gadi.
Audzinātāja un mēs novēlam viņiem izturību, būt
zinātkāriem, neatlaidīgiem un neapstāties pie sasniegtā.
Lāsma Ašuka 7.klase

Rudens jau iekrāsojis lapas gan sarkanbrūnos, gan
zeltītos toņos.
Pa krāsaino lapu taku 2.oktobrī atnāca Skolotāju diena. Mēs
arī savus skolotājus no sirds sveicām.
Skolēnu pašpārvalde norunāja pāris 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

Radošā lapa
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 nešnāc 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 sniegu 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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