Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra avīze
2014.gada aprīlis, maijs
Nr. 4 (20)

Esi sveicināta vasara!
Piederēt vasarai,
Smaržīgai zālei un nebēdnim vējam.
Kas iepūš sejā tik mīlīgu dvesmu.
Piederēt ziediem un nopļautai zālei,
Kas pāri pār visu ceļ sapņainus tiltusTik spilgtus, tik siltus.
Piederēt vasarai…
Mācību gads aizskrējis vēja spārniem. Laiks ir bijis
bagātīgi izmantots un spilgts. Skolas iespaidus un zināšanas
sasmēlušies, laimīgi dodamies vasaras brīvdienās.
Vasara mūs aicina skriet, smieties, satikties un
atpūsties. Brīvo laiku izmantot lietderīgi. Cits rudenī un skolu
nāks ar vasarā izkaisītām gudrībām, bet cits –pa vienai būs
salasījis klāt.
Ļoti svarīgi vasarā padomāt par savu un līdzcilvēku
drošību. Paša atbildība –tas ir kaut kas ļoti liels un ļoti
nopietns. Cik tu spēj būt atbildīgs par savu rīcību, tik liels tu
esi pats.
Saulainu, radošu, darbīgu, pozitīvām emocijām
piepildītu, ģimeniski mīļu Tev vasaru!
Avīzes redkolēģija

AKTUALITĀTES
1.aprīlī 5.-9.kl.skolēniem notika pasākums „Noķert vēju”reāls šovs, koncerts un karaoke rullē ar Scatman Ēriks

3.aprīlī mūsu skolas teātra pulciņš rādīja izrādi „Suns un
kaķis”. Izrādi noskatījās pirmsskolas grupas audzēkņi, 1.3.kl. skolēni un ciemiņi no Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas
grupām.
9.aprīlī 5.-9.kl.skolēniem notika izglītojoša lekcija, kuru
vadīja lektors no asociācijas „Papardes zieds”.
10.aprīlī 7.-9.kl. skolēniem bija iespēja tikties ar Latvijas
Jūras akadēmijas pārstāvjiem.
16.aprīlī 5.-9.kl. skolēniem notika talantu konkurss „Ko Tu
proti?”.
23.aprīlī notika skolas teritorijas sakopšanas talka
23.aprīlī pie mums skolā viesojās dabas draugs un grāmatas
„Matīsa piedzīvojumi mežā” autors Māris Olte.
23.aprīlī Daņiils Gorlanovs (7.kl.), Anna Evandželīna
Bierne (7.kl.), Ieva Salzemniece (8.kl.), Aleksandra Vaļijeva
(8.kl.) skolotājas Sarmītes Verpeles vadībā piedalījās
nodarbībā „Dabaszinības un matemātika, saudzējot vidi”.
25.aprīlī 3.a klase apmeklēja „Meža dienas 2014” Priekuļos.
28.aprīlī pirmsskolas grupiņa „Sprīdīši” devās uz Zi(no)o
centru, lai iepazītu dabas likumsakarības praktiskajā darbībā.
10.maijā aicinājām apmeklēt Vecāku dienu.

2.aprīlī 1.-9.kl.skolēniem notika POPIELA

14.maijā Cēsu internātpamaskola-rehabilitācijas centra
administrācija ielūdza Upesleju internātpamatskolasrehabilitācijas centra kolektīvu pieredzes apmaiņas
pasākumā.

2.aprīlī 7.klase devās uz Rīgu, lai klātienē vērotu televīzijas
dziesmu šovu „Izklausies redzēts”

14.maijā 6.b,c klase apceļoja Salacgrīvas novadu.

No 2.līdz 4.aprīlim 5.-9.kl.skolēniem projektu nedēļa „Kas
notiek Cēsīs un tās apkārtnē”

15.maijā 3.a klases skolēni piedalījās un uzsāka darbību
„Kartupeļu brālības” rīkotajā pasākumā „Izaudzē kartupeli
podā”, kurš turpināsies līdz pat septembrim.

3.aprīlī 9.klase ielūdza uz pasākumu „Atver sirdi priekam”

16.maijā 9.klase ielūdza uz „Pēdējā zvana” svētkiem.

19.maijā 7.klase apceļoja Limbažu novadu.
28.maijā mācību gada noslēguma svinīgais pasākums,
diskotēka ar RIKKO, piepūšamās atrakcijas, pasākumi klasēs.

Cēsu pilsētas sporta skola apbalvo Cēsu novada skolu atklātās
sacensības vieglatlētikā

29.maijā pirmsskolas grupiņas „Sprīdīši” izlaidums

Mairi Kļaviņu I vietu

11.jūnijā plkst.14.00 9.klase ielūdz uz izlaiduma svinīgo
sarīkojumu

Niku Bobko III vietu
Rihardu Sokolovski III vietu
Paldies skolotājam Mārim Bogdanovam!

MĒS LEPOJAMIES
ATZINĪBA
Apsveicam Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa
„Trejdeviņas saules lec” I kārtas laureātes, zīmēšanas pulciņa
dalībnieces:
1.vieta
Jasmīna Hmeļinska (3.kl.) „Saule Venēcijā’’
2.vieta
Samanta Oša (2.kl.) „Saule baznīcas logā”
Saniju Vilkasti (3.kl.) „Amalfi piekrastē”
Ingu Ābeli (7.kl.) „Milānas saule”
 Visi darbi tika radīti, domājot par sauli Itālijā.
 Konkursā piedalījās Cēsu vēsturiskā rajona skolu un
Bērnu jaunatnes centra pulciņos tapušie 278 darbi.
Mūsu meiteņu darbi tālāk ceļos uz Alūksni, lai
piedalītos konkursa 2.kārtā, kurā būs darbi no visas
Vidzemes.
Paldies skolotājai Ilzei Brokai!

Cēsu novada mājturības olimpiādē
Viktorijai Oriehovai 6.kl.
Kristai Zanei Sirlakai 6.kl.
Paldies skolotājai Baibai Veselovai!

ATZINĪBA
Cēsu novada sākumskolas skolēnu mazā pētnieciskā
konferencē „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”
Hedvigai Miezei 2.kl.
Samantai Ošai 2.kl.

Apsveicam ar panākumiem Cēsu novada sākumskolas
olimpiādē
PATEICĪBA

Samantai Priedītei 2.kl.
Lailai Ošai 4.kl.

Lailai Ošai

Keitai Geriņai 4.kl.

Ilvai Ešenvaldei

Dāvim Gļaudam 4.kl.

Paldies skolotājai Modrītei Skrastiņai!

Paldies skolotājām Līgai Kravecai un Modrītei Skrastiņai!

Mēs lepojamies ar mūsu skolas tautas deju kolektīvu
„Kamolītis” par iegūto 1. pakāpi Skolēnu deju skatē.

15.maijā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Sanitai Ceriņai un
audzinātājai Judītei Dreimanei par atbalstu!

konkursa "Trejdeviņas saules lec" otrajā kārtā Vidzemes zonā
Alūksnē zīmēšanas pulciņa 3.kl.meiteņu gleznotie darbi Jasmīne Hmeļinska "Saule Venēcijā" un Sanija
Vilkaste "Amalfi piekrastē" - ieguva 2.pakāpes diplomus un
iespēju rudenī piedalīties trešajā - Latvijas konkursa kārtā Rīgā.

Apsveicam ar panākumiem Cēsu novada informātikas
olimpiādē

Svētku pasākumā piedalījās 2.kl. skolniece Samanta Oša,

3.vieta

kuras darbs arī piedalījās konkursā, un dienas gaitā viņai bija

Dagnim Palsim
Vanesai Jaunbrālei
Paldies skolotājai Jūlijai Sildarei!

iespēja apmeklēt Alūksnes jaunajā pilī esošo Dabas muzeju un
Pilssalu, orientēties Vides labirintā, iepazīties ar jauniešu
interešu centru un piedalīties dažādās radošajās darbnīcās
Alūksnes mākslas skolā.

PĒDĒJAIS ZVANS

Saulainā 16.maija dienā, divpadsmit 9.klases
skolēniem skanēja zvans uz pēdējo mācību stundu. Šajā stundā
visa skolas saime-skolotāji, skolēni un skolas darbinieki
atvadījās no devītajiem. Devītie satraukti un neziņas pilni, jo
viņiem priekšā kaut kas jauns, skaists, patīkams, bet tajā pašā
laikā arī nezināms.
Daži jūtas priecīgi par to, ka beigušās mācību stundas
un līdz „ lielajai dzīvei” atlicis pavisam maz. Citu pārņem
nostaļģija par skolā piedzīvoto un atklāsme visi kā gājputni
pirms ziemas izklīdīs pa malu malām, un ka bezrūpīgos
smieklus, čukstus un zīmītes stundas laikā tagad nomaina
nopietna attieksme pret sevi, savu skolu un eksāmeniem, lai
sasniegtu vēlamo rezultātu un mērķi. Pēkšņi aizmirstas visi
aizvainojumi, negatīvās emocijas, jo veco skolas ozolu šalkas
sirdī ienes pateicību par visu labo, ko devis kopdarbs vairāku
gadu garumā.
Īpaši spožus panākumus novēlam Līgai un Rihardam
eksāmenos un, protams, ikvienam no Jums-devītie vēlamies
novēlēt :
„Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst
un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un kā ābelei no augļu
svara jānolūzt.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.
/Imants Ziedonis/
Monika Kokareviča (6.kl.)

Piektdien visi pulcējāmies skolas lielajā zālē, lai
atrādītu cits citam savu veikumu un prezentētu savu apskates
vietu, objektu.
Paldies ikvienam skolēnam un skolotājam par
ieguldīto darbu projekta nedēļā,
E.Radzāne (6.kl)

Pasaule ap mani
Saule, saule, to es redzu dienā.
Mēness, mēness, to es redzu naktī.
Mežs, mežs, to es redzu, ejot mājās.
Pilsēta, pilsēta, to es redzu, ejot uz skolu.
Māmiņa, māmiņa, to es redzu, ejot gulēt.
Tētis, tētis, to es redzu no smagā darba.
Vecmāmiņa, vecmāmiņa, to es redzu, pārnākusi mājās.
Vectētiņš, vectētiņš, to es redzu kā manu palīgu.
Viktorija Oša (4.kl.)

Pavasara vēstneši
Kas man aiz loga smaida?
Kas mani ārā gaida?
Rītos daudz agrāk nāk ciemā
Nekā ierasti baltajā ziemā?

PROJEKTU NEDĒĻA
No 2.līdz 4.aprīlim 5.-9.kl. skolēniem notika projektu
nedēļa- „Kas notiek Cēsīs un tās apkārtnē?”.

Tie saulītes siltie stari
Līdz ved pavasari.

Sākumā katra klase ar skolotāju izplānoja un izdomāju, kurp
dosies un kādu vietu apmeklēs Cēsis vai tās apkaimē.

Neskan vairs sniegpārslu valsis.

Trešdien visas klases devās uz savu izvēlēto apskates objektu.

Mēs-kopā ar tēti-viņiem būrīšus būvējām,

5.(I) klase apmeklēja maiznīcu „Solo”;

Tos dārza malā pie ozoliem skrūvējām.

5.(II) klase devās uz atkritumu poligonu Daibē „Zaao”;

Mums pateicas putni ar dziesmām, glābs dārzus no

6.(I) klases meitenes mielojās ar kārumiem „Vinetas un Allas
kārumlādē”;
6.(II) iepazinās ar Cēsu ugunsdzēsības depo darbu un ikdienu,
vēlāk devās piknikā uz Niniera ezeru
6.c klases devās uz z/s „Kliģēni”, kur nogaršoja pirmo gurķu
ražu
7.(I) klase apmeklēja uzņēmumu „Vinnis”
7.(II) klase apmeklēja „Kolona Hotel Cēsis” un Cēsu pilsētas
attīrīšanas iekārtas „Vinda”
8.kl. devās uz Raunas metālapstrādes un keramikas cehu.

Skan strazdu svilpes un smalkās mušķērāju balsis.

kukaiņu briesmām.

Kā balvas jau muskaru vālītes spīd,
Šķiet zilas pērlītes augšup slīd.
Tā steidzina mani:
„Kā saulīte arī tu vari
Uzsmaidīt, noglāstītVisus mūs sasildīt.”
Samanta Oša (2.kl.)

RADOŠĀ LAPA

radi un draugi ar kārumiem un visādām sīkumlietiņām.
Tā bija laimes sajūta un man bija liels prieks, ka tik daudzi

Pasaka par pavasari

mani atceras jubilejā.
Laila Oša (4.kl.)

Reiz kādā pavasarī uzziedēja Pienene. Pienenei nebija

Pasaka par pavasari

draugu, tāpēc viņai bija vientuļi.
Kādu rītu viņa pamanīja vēl vienu ziedu. Tā bija Gaiļbikse.
„Sveika! Vai tu te jau ilgi?’’Gaiļbikse jautāja. Viņa bija
nobijusies. Sveika! Nē, vakar tikai uzziedēju,” Pienene atcirta.
Tā viņas sadraudzējās un kļuva par draudzenēm. Pagāja viena
diena, otra un trešā diena. Ceturtās dienas rītā pie viņām
atlidoja cīrulis. „Sveikas meitenes. Ko tērzējat?” Cīrulis tēlojot
stilīgo, jautāja Pienenei un Gaiļbiksei. Un kas tev par daļu?”
Gaiļbikse centās aizdzīt cīruli.” „Nedzen viņu prom. „Negribi
dzīvot ar mums?” Pienene jautā cīrulim un smaida. Cīrulis
beidza tēlot un tam piekrita. Tā viņi dzīvoja trijatā zem
krūmiem. Gāja dienas. Pienenei kļuva arvien sliktāk. Viņa
palika bāla kā pūkas. Patiesībā viņai arī bija pūkas. Cīrulis ar
Gaiļbiksi ļoti uztraucās. „Man jūs ļoti pietrūks.” Pienenei bija
bēdīgs smaids. Nākamājā dienā bija vētra.

Pienenes pūkas

Reiz sensenos laikos dzīvoja burvis. Burvim vārds bija
Pavasaris. Burvis katru gadu būra pavasari, tādēļ viņš sev
izvēlējās tādu vārdu. Pavasarī viņš būra visādas brīnumskaistas
lietas un parādības. Piemēram, zaļas lapas kokiem, ziedošas
puķes. Burvis mīlēja vasarā peldēties un sauļoties. Dienas
vasarā pārsvarā pavadīja pie ūdens, tomēr tam bija arī citi
pienākumi. Viņam vajadzēja gādāt par siltu sauli, puķēm.
Viņam bija arī draugi-vasara, ziema un rudens. Vislabprātāk tas
draudzējās ar vasaru un rudeni, bet draudzība ar ziemu īsti
nevedās. Ar rudeni, tas vienojās par lietu, lai visām puķēm,
zālei, kokiem, krūmiem būtu veldze karstajā saulē. Uzburta
Pavasara saulīte cilvēkus būra un krāsoja brūnus kā šokolādes
cepumus.
Renārs Ozoliņš (6.kl.)

aizlidoja pa gaisu. Cīrulis un Gaiļbikse ļoti bēdājās.
Pēc gada, pavasarī zem krūmiem atkal uzziedēja Pienene.
Cīrulis ar Gaiļbiksi izbrīnīti jautāja: „ Kas tu tāda?’’ Pienene

Mans sajūtu stāsts

teica: „ Es esmu bērns, mana māmiņa te dzīvoja.
Gaiļbikse

ar

cīruli

nopriecājās.

„Tas

ir

pavasara

Stāstīšu par savu mammu. Savu mammu es ieraudzīju,
kad pirmo reizi atvēru acis. Es nezināju, ka tā ir mana mamma,

brīnumiņš!” CĪrulis smaidot pateica.

jo pirmo reizi tikai viņu redzēju. Mammu sauca Ginta. Kad
Vanesa Jaunbrāle (6.kl.)

sāku runāt, nevarēju izrunāt nevienu vārdu. Ar laiku iemācījos
tikai vienu vārdu-mamma. Viņa par to priecājās, un es arī, jo šis
bija mans pirmais vissvarīgākais vārds. Ar laiku mammai bija

Dzimšanas dienas prieks
Mana dzimšanas diena ir 3.maijā, tad pat ir arī Imantam
Ziedonim. Man bija 10 gadi-apaļa jubileja. Es pastāstīšu par
savu dzimšanas dienu, kur kā dāvanu saņēmu no savas
māmiņas.
Tā bija skaista, saulaina diena. Saule sildīja mani. Pēkšņi
mamma mani sauca, lai sakārtoju galdu, jo būs ciemiņi. Es to

jābrauc uz Īriju, bet es to nevēlējos. Bet pagāja kāds laiks, kas
man likās tik ilgs, un mamma atgriezās. Es viņu nepazinu. Bet,
kad paņēma mamma mani klēpī, es jutu viņas sirds siltumu un
saņēmu mammas roku un nelaidu vairs vaļā. Es biju laimīga,
mīlēju savu māmiņu. Kad man bija septiņi gadi, māmiņa
aizgāja aizsaulē. Viņa ir mans sargeņģelis, kas mani joprojām
žēlo un mīļo.
Arita Mieze (3.kl.)

izdarīju. Tur bija liela torte ar ciparu 10. Man mutē saskrēja
siekalas, bet es tomēr noturējos.
Tad kāds ienāca istabā, tā bija mana draudzene Lāsma. Es
biju tik priecīga un laimīga, ka apskāvu draudzeni un viņa
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mani. Es biju noilgojusies pēc viņas. Viņa man pasniedza

Vanesa Jaunbrāle. Monika Kokareviča, Samanta Kondratjeva,

dāvanu-trauku komplektu. Vēlāk es ar draudzeni Lāsmu

Sindija Bierne, Evija Radzāne, Jana Purne, Laura Vaišļa

skrējām ārā dzīvoties. Tad mana draudzene atvadījās no manis,

Skolotājas: Lauma Lāce, Veronika Ovčiņņikova

bet es neskumu, jo gan jau rīt satiksimies. Vēlāk mani apsveica

