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VĒLĒJUMS
Ej satikt pavasari
Un ienirt pumpuru spēkā,
Atraisīt domas spirgtajam vējam
Un gājputnu ilgas
caur savu dvēseli sēt.
Tu to vari Cīruļputenim pretī stāvēt,
Ar rudzu zelmeni reizē sazaļot
Un māllēpēm līdzi uzziedēt.
Tu to vari.

30.janvārī mūsu skolas florbola komanda devās uz
Valmieru, Vidzemes Olimpisko centru, lai klātienē vērotu –
„Pasaules čempionāta florbolā vīriešiem kvalifikācijas
turnīra spēli”.
No 3.līdz 6.februārim skolā notika neklātienes „Erudītu
konkurss” 5.-9.kl.skolēniem.
No 3.līdz 7.februārim notika 1. - 4.kl. latviešu valodas
nedēļa
3.02 - VALODAS DIENA
4.02 - GRĀMATU DIENA
5.02 - RADOŠĀ DIENA
6.02 - STĀSTNIEKU DIENA

Kā jau ik gadu, pavasara sākumā skolēniem ir
pavasara brīvlaiks. Šogad tas būs laika posmā no 5.februārī 8. - 9.kl. skolēni apmeklēja Cēsu Valsts
ģimnāziju.
17.marta līdz 24.martam.
Lai jums visiem saulainas brīvdienas!
7.februārī mūsu skolā viesojās „Čučumuižas rūķi”.
11.februārī 8.-9.kl. skolēniem notika tikšanās ar karjeras
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
konsultantu Aivaru Apini.
Lauma Lāce
12.februārī notika Valentīndienas svētki:
muzikāls sveiciens no Cēsu jaunajām zvaigznēm
„Mīlestības nevar būt par daudz” konkursi, balvas un citi
pārsteigumi.
AKTUALITĀTES
14.janvārī 4.-9.kl.skolēniem un skolas darbiniekiem 13.februārī pirmsskolas grupas apmeklēja Žagarkalnu.
notika tikšanās ar pasniedzēju Volliju Skūnu Slidinājāmies no kalniņa, aplūkojām kā skolēni brauc ar
no Zviedrijas. Tikšanās laikā pasniedzējs runāja par slēpēm un snovborda dēļiem.
attiecībām.
Žagarkalna instruktors Jānis Ābelīte mums parādīja un
21.
janvārī abās
pirmsskolas
grupās
notika pastāstīja par sporta inventāru.
kanisterapijas iepazīšanās nodarbība, ko noorganizēja
Pēc tam skolā, "Sprīdīšu" grupā, mūs gaidīja interesanta
Rebekas mamma - Anda. Bērniem tika pastāstīts par
tikšanās
ar Rainera tēti - Latvijas biatlona izlases vecāko
suņiem, to uzvedību. Katrs varēja suni paglaudīt,
uzzināt kā jārīkojas suņa klātbūtnē, kas suņiem patīk un treneri Ilgoni Poguli.
kas nē. Šobrīd domājam par turpmāko sadarbību.
19.februārī:
29.janvārī mūsu skolu apmeklēja 20 Horvātijas skolu,
 1.-4.kl.skolēniem ar atraktīvu lekciju
bērnudārzu direktori, psihologi un vadošo izglītības
ciemojās Limbažu Mutes veselības centra
institūciju darbinieki no Sarajevas, Zagrebas, Splitas
pilsētām, kuri iepazinās ar Latvijas skolām „Leonardo
speciāliste, zobuhigiēniste Ingūna Cepurniece;
da Vinči’’ projekta ietvaros.
 5.-9.kl.skolēniem nodarbība par smēķēšanas
29.janvārī Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas
postošo ietekmi uz veselību;
centra un Cēsu 2.pamatskolas - „Draudzības spēle
 7.-9.kl.skolēniem nodarbība par pirmās palīdzības
florbolā”.
sniegšanu.
 Draudzības spēle notika Cēsu 2.pamatskolā

No 24. līdz 27.februārim Latviešu valodas nedēļa
5.-9.kl. skolēniem.
Latviešu valodas nedēļā arī pirmsskolas grupās notika
dažādas aktivitātes:
CBJC aicināja
 3. februārī ciemojāmies Cēsu bērnu bibliotēkā,
piedalīties konkursā „Trejdeviņas saules lec’’, kurā bija
kur bibliotekāre Inese ļoti saistoši mūs iepazīstināja
jāpēta saules zīme, simboli un jēdzieni Eiropas Savienības
ar grāmatu pasauli.
dalībvalstu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā. Iegūtās atziņas
 5. februārī apmeklējām mūsu skolas bibliotēku. bija jārealizē vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos.
Bibliotekāre Aija mūs pārsteidza ar dāvanām Cēsu vēsturiskā rajona konkursa dalībniekiem tēma
sagatavotām krāsojamām grāmatām pa dažādām
- Slovēnija, Horvātija un Itālija.
tēmām.
Pēc bibliotēku apmeklējuma, vairāki bērni izvēlējās
6.klases skolniece Evija Radzāne izvēlējās
pievienoties plašajam lasītāju pulkam.
bumbulīšu tehnikā darināt sauli.
Paldies skolotājai Baibai Veselovai par iedvesmu
21.februārī zīmēšanas un literatūras pulciņa čaklākie
un
atbalstu
darba tapšanā!
dalībnieki devās uz Rīgu, lai jau ceturto reizi
piedalītos Starptautiskās dzimtās valodas dienas
noslēguma pasākumā - Latviešu biedrības namā.
APSVEICAM
Dienas turpinājumā visi devās uz Rīgas Jūgendstila,
Jaņa Rozentāla un R.Blaumaņa muzejiem un Rīgas
Biržu.
Ingu Ābeli (7.kl.)
No 17.līdz
21.februārim skolā
NEDĒĻA 1.-4.kl.skolēniem.

notika SPORTA

22.februārī mūsu skolas pirmsskolas grupas un
zīmēšanas pulciņa dalībnieki veiksmīgi piedalījās Cēsu
pils parkā rīkotajā Pasaules sniega dienā ar saviem
zīmējumiem konkursā "Bērni uz sniega". Sākumskolas
vecuma grupā visas pirmās trīs vietas un vērtīgas balvas
ieguva mūsu skolas meitenes - Arita Mieze 3 kl. ( 1.v.),
Laura Vaišļa 5.kl. (2.kl. ) un Hedviga Mieze 2.kl.
(3.v.).
28.februārī aicinājām apmeklēt Vecāku dienu:
 vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu
skolotājiem /mācību stundu vērojumi un
sarunas/
 visiem skolēnu vecākiem tikšanās ar pedagogu
Rolandu Eimani.
6.martā mūsu skolā notika pirmais novusa turnīrs, kurā
piedalījās 12 spēlētāju pāri, kuros 5.-9.kl. skolēns un un
kāds no skolotājiem spēlēja pārī. Pirmjā turnīrā uzvarēja
Madara Kalīte (5.kl.) un sporta skolotājs Normunds
Ganiņš.

Valsts Pedagoģiski medicīniskā komisijas
izbraukuma
sēde
Cēsu
internātpamatskolārehabilitācijas centrā tiks
21.maijā no plkst.10.00

organizēta

2014.gada

par iegūto 1.vietu Cēsu novada Krievu valodas olimpiādē.
Paldies skolotājai Ditai Remsonei

Kristeru Šakumu
par iegūto 2.vietu Cēsu novada Mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē

ATZINĪBA
Edgaram Barkovskim par piedalīšanos Cēsu novada
Tehniskās grafikas olimpiādē
PATEICĪBA
Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra
komandai Viktorijai Oriehovai, Vanesai Jaunbrālei,
Ģirtam Silivānovam un skolotājai Dainai Rencei
par piedalīšanos Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
radošajā dienā - „Laiks”.

R.Mūka Vislatvijas jaunrades konkursa
rezultāti
Kā vairākus gadus, arī šogad R.Mūka jaunrades
konkursā 2.-12.kl. skolēniem beidzās janvārī, kad
dzejniekam ir dzimšanas, miršanas un vārda diena.
17.janvārī skaistā, sniegotā dienā braucām uz
Latgali, kur Galēnu pamatskolā notika konkursantu
apbalvošana un svētku koncerts.
Konkursā piedalījušies vairāk nekā 400 skolēnu no
daudzām republikas skolām. Rakstījuši gan dzejoļus,
gan prozas darbus un vadījušies pēc dotās R.Mūka
atziņas : „Starp sapņiem un īstenību mums ir kāds
klusais punkts…”.
No mūsu skolas atzinības rakstus un vērtīgas
grāmatas saņēma Laila Oša (4.kl.) un Ērika Jakovļeva
(5.kl.).
Pateicības un mazas piemiņas veltes (pildspalvas
un kalendārus) saņēma Viktorija Oša, Adriana
Hmeļinska, Ilva Ešenvalde, Aksenija Lāčplēse, Dāvis
Gļauda (visi 4.kl.), Jana Purne, Lelde Līce (5.kl.), Arita
Mieze (3.kl.), Jānis Supe (9.kl.).

Tikāmies ar Cēsu Valsts ģimnāzijas jaunajām
literātēm Lornu Barbaru Erlu un Agni Lotu Zuti.
Ceturtdien, latviešu valodas nedēļas izskaņas
pasākumā pulcējāmies visi kopā, lai apkopoto latviešu
valodas nedēļas rezultātus, apbalvotu skolēnus par
veiksmīgu dalību šajā nedēļā. Izskaņas pasākumā ar
dažādiem priekšnesumiem atspoguļojam mūsu dzimtās
valodas tīrību un skaistumu.
Ikviens skolēns balvās saņēma saldumus.
Paldies visām skolotājām par ieguldīto darbu latviešu
valodas nedēļas organizēšanā.
Samanta Kondratjeva (6.kl.)

Sporta nedēļa

No 17.līdz 21.februārim skolā notika SPORTA
nedēļa 1.-4.kl.skolēniem.
Pirmdien visi sākumskolas skolēni pulcējās sportā
zālē, lai piedalītos sporta nedēļas atklāšanā, taču
Laila Oša (4.kl.) pēcpusdienā tika uzsākts tautas bumbas turnīrs.
Otrdien, individuālās sacensībās noskaidrojām spēcīgāka, izturīgākā, ātrākā, veiklākā sportista noteikšana
katrā klašu grupā. Pirmās klases skolēni sacentās titulā
Latviešu valodas nedēļa sākumskolā
„Ātrākais peldētājs”. Trešdien notika vingrošanas konkurss.
Piektdien notika sporta nedēļas izskaņas pasākums.
Latviešu valodas nedēļa sākumskolā notika no 3.līdz Skolēni balvās saņēma par veiksmīgiem startiem „medaļas”
7.februārim.
un saldumu balvas.
Pirmdien bija valodas diena. Šajā dienā visi skolēni
Paldies sporta skolotājai Rasai Siliņai par sporta
pildīja olimpiādes uzdevumus. Otrdiena-grāmatu diena. nedēļas organizēšanu!
Grāmatu dienā visi sākumskolas skolēni apmeklēja
bibliotēku, stāstīja viens otram par savu izlasīto
Sindija Bierne (6.kl.)
grāmatu.
Trešdiena - radoša dienā, kurā tapa stāsti par
dažādām tēmām, savukārt, ceturtdien bija stāstījuma
Valentīndiena
diena, kad skolēni lasīja savus uzrakstītos stāstus. Visus
uzdevumus katra klase veica savās latviešu valodas
Valentīndiena ir tā diena, kad parasti cilvēki ir laipni,
stundās.
mīļi un smaidīgi. Šajā dienā cits citam izrāda mīlestību,
Piektdien notika latviešu valodas nedēļas , kurš laipnību, kā arī citi, protams, saņem drosmi, lai atzītos
noslēdzās ar Ābeču svētkiem un Čučumuižas rūķu mīlestībā. Pārīši viens otram dāvina dāvanas, apsveic, lai
apmeklējumu. Pirmklasnieki bija īpaši priecīgi. Ikviens parādītu, ka otrs cilvēks viņam nav vienaldzīgs, bet gan ļoti
skolēns balvā saņēma saldumus, pildspalvas un mūsu svarīgs.
6.b klases skolnieces darinātas grāmatzīmes.
Šogad, kā katru gadu, mūsu skolā darbojās
Paldies visām sākumskolas skolotājām par ieguldīto Valentīndienas pasts. Vēstuļu, apsveikumu rakstītāji bija
darbu latviešu valodas nedēļas organizēšanā!
diezgan daudz. Neiztikām arī bez ikgadējā Valentīndienas,
Jana Purne, Laura Vaišļa (5.kl.) sagaidīšanas pasākuma. Šoreiz pasākumu vadīja Aleksandra
Vaļijeva (8.kl.) un Krišjānis Lielais (7.kl.). Pasākumam
iepriekš tika aicināti pieteikties skolas pārīši, kuriem
Latviešu valodas nedēļa 5.- 9.kl.skolēniem pasākumā bija jāizpilda dažādi interesanti, aizraujoši un
atjautības uzdevumi.
No 24.līdz 27.februārim notika Latviešu valodas
Visu pasākumu un pāru priekšnesumus vēroja īpaši
nedēļa 5.līdz 9.kl. skolēniem.
izveidota žūrija-mūsu 5.līdz 9.kl. internāta skolotājas.Žūrija
Valodas nedēļas moto: „Satin savu valodiņu!”
katram pārim piešķira nomināciju.
Mērķis- Stiprināt skolēnos atbildību par savas
Novēlam atcerēties to, ka mīlestība jāizrāda ne tikai
runas kvalitāti un dzimtās valodas saglabāšanu.
Valentīndienā, bet gan visa gada garumā.
Visu nedēļu latviešu valodas un literatūras stundās
Samanta Kondratjeva (6.kl.)
ikvienam skolēnam bija iespēja vizualizēt, radoši
rakstīt, meklēt „dzeguzes olas”, piedalīties konkursā
„Zini vai mini’, minēt šarādes, veidot anagrammas un
piedalīties mini olimpiādē „100 mg kultūras”.

Cēsu novada angļu valodas skolotāju kolektīvs
kopīgi izstrādājis pedagogu profesionālās pilnveides A
programmu ,,Angļu valodas skolotāju profesionālās
un pedagoģiskās kompetences pilnveide".
7.februārī Cēsu 2. pamatskolā notika seminārs
šīs programmas ietvaros, kas pulcēja visus Cēsu novada
pedagogus, kuri strādā ar skolēniem 1.- 6.klasēs.
Izvērtējot paveikto, skolotāji atzina par vērtīgu iepazīt
kolēģu pieredzi, lai turpmāk arī savās mācību stundās
izmantotu daudzveidīgākas metodes un darba formas.
Savukārt, lektores bija gandarītas par iespēju dalīties
pieredzē, kolēģu augsto novērtējumu un saņemtajiem
pateicības vārdiem. Šis bija seminārs, kurš iedvesmo
pamēģināt kaut kojaunu, kaut ko citādāk nekā līdz šim,
lai ieinteresētu bērnus apgūt angļu valodas prasmes

Nedēļa kā septiņas rožkroņu krellītes,
Katrai dienai ieplāno ko svarīguUzsmaidīt, palīdzēt, uzklausīt, atbalstīt,
Uzslavēt, mierināt, mīlēt.

Lektores: Līvija Ambaine (Cēsu 2.pamatskola),
Inese Krūmiņa, Antonija Sarkane, Andra Gulbe (Cēsu
pilsētas
pamatskola),
Inese
Aide
(Cēsu
internātpamatskola-rehabilitācijas centrs).

Pie labām iecerēm vienmēr gribas atgriezties
un vēlreiz visu izdomāt no gala.
Jo kur ar gaismu esi saticies,
tur mākonim vienmēr būs zelta mala.

Dzīve ir brīnišķīgs piedzīvojums,
Kur veiksmes palīdz pārciest neveiksmes.
Viens posms tavā dzīvē ir noslēdzies.
Tev simtiem iespēju-

Jānis Supe (9.kl.)

Radošā lapa
Mans sajūtas stāsts
Mans draugs
Paraugies, draugs,
Kā saule spīd!
Tā silda tevi un mani.
Lūkojies, draudziņ,
Kā mākoņi klīst!
Tie sveicina mani un tevi.
Paskaties, draugs, kāda pasaule!
Cik tā lels un skaista!
Mēs šajā pasaulē iederam
Abi kopā.
Laila Oša (4.kl.)
Es būšu eņģelis,
Tu mani spārni.
Es būšu saule,
Tu mani stari.
Es būšu puķe
Tu mana smaržaVisu atlikušo dzīvi.
Jānis Supe (9.kl.)

Es esmu Ēriks Kristaps Zemītis un mācos Cēsu
internātpmatskolā-rehabilitācijas centrā 3.klasē.
Pastāstīšu par spilgtu notikumu, ko atceros no
bērnības, kad vēl skolā negāju. Mans tētis cēla cietoksni
un pasauca mani skatīties. Vēlāk atnāca arī mans brālis.
Mēs abi spēlējāmies, pikojāmies.
Kad cietoksnis ar daudzām ejām jau parādījās, mēs
tajā ielīdām un slēpāmies. Iznācām laukā un vēlām sniega
pikas, daudzas un lielas. Atnāca arī vecais tēvs. Viņš un
tētis krāva pikas un veidoja lielu pili.
Kad es ar brāli gāju pilī iekšā, es no skaistuma vai
noģību, man elpa no brīnumiem aizrāvās.
Šo sajūtu - priecīgu pārdzīvojumu - vēl atceros pēc
daudziem gadiem.
Pienāca pavasaris. Mūsu pils sāka kust un man
gandrīz uzgāzās virsū. Par laimi tētis mani izglāba, un
man nekas ļauns nenotika.
Žēl, ka tagad vairs pie mums nav brīvdienās daudz
baltā sniega! Es labprāt gribētu vēlreiz piedzīvot to, kad
no brīnumiem mute paliek vaļā un skudriņas skrien pār
muguru.
Ēriks Zemītis (3.kl.)
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