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Šajā numurā:

Liepājas pilsētas kross

Radošie darbiņi

Skolas 81.dzimšanas 
diena

Karjeras nedēļa

Mūsu pirmklasnieki

Pārgājiens

APU vērtību diena 

Skolas 81. dzimšanas dienā 2.D klase 
"cepa" vēlējumu torti ar 81 svecīti

2.oktobra rīts sākās ar skolas direktores 
apsveikuma vārdiem un aicinājumu kopīgi 
dziedāt skolas himnu. 4.klases devās skolas 
gaitenī, lai vienotos kopīgā dziedājumā. Ikviens 
skolēns priecājās par dzimšanas dienas dāvanu. 

 81.dzimšanas diena!

Vakarā skola bija atvērta dzimšanas dienas 
ballītes svinībām radošā, priecīgā atmosfērā. Gan 
pirkstiņu zīmodziņi, fiziķu pārsteigumi, viktorīna 
par skolu, modes darbnīca un neskaitāmas citas 
nodarbes priecēja gan bērnus, gan vecākus, kuru 
jautrās balsis un smiekli liecināja par skolas 
dzimšanas dienu!

Zēni - 500m

1.vieta.Roberta Lobanova 4.D

3.vieta.Ance Miltiņa 3A (B.Tjurina)

3.vieta.Amanda Kirilova 4.B (G.Kaire)

Meitenes - 500m

Meitenes - 500m

2.vieta.Eduards Ķinēns 3.D(B.Tjurina)

2.vieta.Anna Elīza Solovjova 3.D (B.Tjurina)

2.vieta.Patrīcija Paula Ģibiete 4.A 

2.vieta.Pēteris Aunins 4.C ( G.Kaire)
3.vieta.Ralfs Zaicevs 4.C ( G.Kaire)

Zēni - 500m

Zēni - 300m
2.vieta.Marians Bogdanovs 2.B (B.Tjurina)

Liepājas pilsētas Krosa rezultāti 
2019./2020.māc.g.

Meitenes - 300m
2.vieta.Estere Kadina 2.A (B.Tjurina)

Pilnas ķešas s..............

Rudentiņ, bagāts v............,
Daudz tu mums d...........:
Pilnas klētis l...........,

2.A
2.A

4.A
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1.A klase un audzinātāja Ināra Knitnere

1.B klase un audzinātāja llze Poņemecka

1.C klase un audzinātāja Jana Mītina

1.D klase un audzinātāja Zita Tapiņa

Šogad mūsu skolā mācās 1172 
skolēni.  Sākumskolā mācās 443 
skolēni, no em 114 pirmo klašu 
skolēni  šogad kļūst par avīzītes 
jaunajiem lasītājiem. Gaidīsim  arī Jūsu 
radošos darbiņus, dažādu no kumu 
aprakstus, fotogrāfijas. Lai aizraujošs 
un interesants ir šis mācību gads!

Avīze „Cinī s”  sveic Jūs - jaunos 
lasītājus - pirmo klašu skolēnus!

Labdien! 
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CIEŅA, ATBILDĪBA, 

RADOŠUMS, SADARBĪBA
Otrā skolas diena šogad visus vieno APU 

pasākumā „Mūsu skolas vērtības” . 
Rīts sākas ar skolas direktores uzrunu un 

laba vēlējumiem šai dienai. Raiņa parkā 
katrai klasei bija jāveic 9 uzdevumi, kuros 
tika atspoguļotas mūsu skolas vērtības – 
CIEŅA, ATBILDĪBA, RADOŠUMS un 
SADARBĪBA. 

Dažādas spēles, sportiski un radoši 
uzdevumi parādīja, ka visi kopā varam 
sasniegt izvirzītos mērķus.

Dzejas tramvajs
Bibliotēkās „Varavīksne” darbiniece Aija 

stāsta: „Mēs iekāpām Dzejas tramvajā un 
devāmies kultūras un tradīciju iepazīšanās 
ceļojumā, kopā ar zinātkārajiem DALP 5. 
vidusskolas 4. klases skolēniem un skolotāju 
Guntru Plūci! Ceļojumā mēs iepazinām 
Dzejas dienu tradīcijas Liepājā, mācījāmies 
saprast, kas ir ilgtspējīga tradīcija, un kā tā 
dzīvo līdz mūsdienām! Mēs piestājām Dzejas 
pieturās, šifrējām āķīgus dzejoļus, meklējām 
atskaņas, grafiskos līkločus, asociācijas, 
iepazinām Liepājas un citus dzejniekus, 
plaucējām Dzejas ziedus, apdarinājām ar 
vārdiem Dzejas gliemežus, radījām savas 
četrrindes, gleznojām ar vārdiem un 
plaukstām! Paldies, par sadarbību, aktivitāti 
un radošumu skolēniem” 

«Cinīša» lasītājus 
ar saviem 
radošajiem 
darbiņiem  

iepriecina 4.A 
klases skolēni.

(O.Gūtmanis )
Spēlē uz bēdām, spēlē no priekiem,Izspēlē aiz mīlestības. 
Ja gribi Liepāju izspēlēt,Spēlē uz vēja, spēlē uz jūras.

Mūsu sportisti gatavojas startam 
Liepājas pilsētas krosā. 
Apsveicam ar labajiem 

rezultātiem. Lai veiksmīgi visi 
nākamie sporta pasākumi!

Pirmā iepazīšanās ar 
basketbolu (1.C)

4.A



Kas ir ugunsdzēsības un glābšanas dienests
1.oktobrī 2. C klasē viesojās Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vendija Pikše.

K a s  i r  c e ļ u 
satiksmes negadījums? Kā pareizi rīkoties pēc 
ceļu satiksmes negadījuma? Kādos gadījumos 
zvanīt uz telefona numuru 112? Ko teikt ārkārtas 
situācijās, zvanot uz 112? Kāpēc nevajadzētu 
filmēt negadījumā cietušos? Kas ir dūmu 
detektors? Kāds ir ugunsdzēsēju - glābēju 
ekipējums? Lūk, uz šiem un citiem jautājumiem 
2. C klases skolēni guva atbildes šajā pasākumā! 
Noslēgumā katrs varēja uzlaikot uzgunsdzēsēja 
ķiveri. 
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Foto no skolas 
dzimšanas 

dienas ballītes
Vectēvs izdomāja to atstāt 

mašīnā, jo ledusskapī nepietika 
vietas. Ārā bija auksts vakars. 
Vectēvs jutās noguris.

Lielā svētku kūka
Tā b i ja  mana  vec tēva 

dzimšanas diena. Viņš saņēma 
lielu svētku kūku. Vecmāmiņa to 
īpaši pasūtīja jau sen. Tā bija 
milzīga vairākām kārtām. Daudz 
r o z ī n ē m  u n  p u t k r ē j u m a 
mežģīnēm. Ļoti skaista un ļoti 
garšīga! 

Dzimšanas dienas  r ī tā 
vectēvs priecīgs devās pēc 
kūkas! Viņš bija ļoti pārsteigts! 
Putukrējums bija izšķīdis pa 
malu malām! Visa mašīna bija 
netīra! No kūkas bija palicis tikai 
neliels gabaliņš. Vectēvs to 
sadalīja saviem suņiem. Ar 
smaidu gāja garām vaininieces 
suņu būdai. 

Kā garšoja kūka? 
Vectētiņš pasmaidīja. Viņš 

n e g r i b ē j a  s k u m d i n ā t 
vecmāmiņu. 

GARŠĪGA! 
Pat ies ību a tk lā jo t  pēc 

gadiem. 

Barons
Pūš vējš un uz ceļa birst zeltainas lapas. Pa ceļu iet piekusis vīrs. Viņam līdzās iet 

suns. 
Tālu ārpus pilsētas namā pie meža dzīvo mans vectēvs. Viņam ir aitas, buļļi, cūkas, 

vistas... 
Latvijas dzimšanas dienā viņam uzdāvināja mazu melnu kucēnu ar Latvijas karoga 

krāsas lentīti ap kaklu. Vectēvs ļoti vēlējās draugu. Barons bija blakus vectēva darbos 
un atpūtā. Kad Barons izauga vectēvs viņam uzticēja ganīt aitu ganāmpulku. Bieži 
Barons pārcentās un dzina aitas uz ganībām un mājās vairākas reizes dienā. Barons nav 
saņēmis algu kā cilvēki. Suns palīdz ar prieku un no sirds. 

Drīz atkal rudens atnesīs Latvijas svētkus. Un tu atkal skriesi man pretī, manu lielo, 
melno draudziņ, lai rādītu ceļu pie vectēva. 

Andželīna Kranciņa (2.D)

4.A

Karjeras nedēļa 
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Zirgs bija ļoti nepaklausīgs. 
Viņam nepatika mācīties. Saimnieks 
viņu visādi mācīja, bet nekādīgi 
nevarēja viņam iemācīt. Un vienu 
dienu saimniekam bija dzimšanas 
diena. Zirgs gribēja saimnieku 
apsveikt. Viņš gribēja iemācīties 
visu. Saimnieku zirgs iepriecināja ar 
to, ka viņš kļuva paklausīgs. 

Izabella Kārkla (2.D)

Saimnieka prieks
Reiz dzīvoja kāds vecs saimnieks. 

Viņam piederēja vesela saimniecība - 
suns, kaķis, govis un aitas un vēl 
viņam piederēja viens zirgs. 

Laukā ir balle.

Bet žurnālā ir rakstīts suns

Annai rokās liela kaste.

Sunim slapjš ir dibens.

Jānim mugurā ir šalle.

Kristapam ir melna

Alise Dedkova (4.D)

Kad vārdi saskaņojas

Delna. 

Vecmāmiņai somā ir gardumiņš,
Mārītei maisā ir audumiņš.

Grāmatā ir rakstīts piens,

Sunim ir gara aste.

Laukā ir zibens.

Saka Laimiņš,
Nu tas kaimiņš.

Sintija Sidorova (4.D)

Visiem dibens,
Visiem zibens,

Ir tā salna,
Pie tā kalna,

Un kad pelna,
Sāp tā delna.

Bet es gribēju uz ēdnīcu. 

Bet es gribēju lēkt.

Mēs saņēmām paku,

Vecāki gribēja ēst,

Aizbraucām uz centru,
Es atradu centu,

Mamma kārto somu,
Bet tētis taisās uz Romu.

Aizbraucām uz viesnīcu,

Bet mamma krāso nagu laku.

Agija Magone (4.D)

Slinkais lācis
Eju es pa taku,
Redzu lāci traku.

Mugurā tam fraka!
Lācis un ar fraku?

Sūtīšot nu gan salu brangu.

Jūs ko?

Būšot nu gan barga,

Šis laisks un slinks būdams,
Smaidīdams tik sauli bauda,

Kāpēc traku?

Šo nu ziema nebaidot. 
Jo ar fraku jauno,

Jā, ziema lāci baidījusi.

Karolīna Iļska (2.D)

Komiksu grāmata   Par zīlīti         Marta Puķe (2.D)

B burta pasaciņa
R e i z  d z ī v o j a  b u r k ā n s 

Bārkstiņš. Atnāca saimnieks Bobs 
un izvilka Bārkstiņu ārā no dobes. 
Tad bargais Bobs ienesa Bārkstiņu 
pagrabā pie dārzeņiem. Cik 
Bārkstiņš bija nobijies, redzot 
konservētus burkānus burkās! 

Te pēkšņi no baisā tumšā 
stūra iznāk biete. Un tad biete 
iesaucās: „Bēgsim kopā!” un tā 
viņi blandās un ballējās vēl šodien. 

Verners (2.C)

A burta pasaka

Diāna Biteniece (2.C)

Apaļā alā Adis - adatains ezis. 
Adim atkal apsāpējās adatas. 
Aizvakar apkrita uz akmeņiem. 
Adatas!  Ai! Ai! Adis apsmērēja 
adatas ar aveņu zapti, apšu lapās 
apgūlās, atmodās – adatas atkal 
asas! 

Elza (2.C)

E Burtu pasaka
Reiz dzīvoja karaliene Ebija. Ebija izgāja 

pastaigāties pa mežu. Ebija nonāca pie lielās 
egles. Tur viņa satika eža Elija ģimeni. 
Labdien ezīši! Labdien, labdien! Puk, puk, 
puk! Karaliene Ebija devās tālāk un ceļā satika 
Ēzelīti Edi. Labdien draugi! Es taču esmu 
viena. Nē, nē, jūs esat daudz. Paskaties aiz 
muguras ārā! Karaliene uzaicināja jaunos draugus 

uz pili. Ēzelītis ērti iekārtojās pils stallī. Ezīši zem eglēm pie pils. Tā vēl 
tagad viņi dzīvo laimīgi. 

K burta pasaciņa
Kādā krāsainā rudens 

dienā pastaigājās Kārlis 
un Kate. Viņi pamanīja 
kādu mīlīgu kaķīti! Viņi 
paņēma kaķīti un aiznesa 
to uz mājām. Kārlis un 

Kate kārtīgi par viņu rūpējās. Pabaroja ar karstu 
pienu, nomazgāja viņam ķepas, izķemmēja 
kuplo asti. Kapēc lai kaķīti nenosauktu par 
Kunkulīti? Kārlis teica Katei, ka tā ir laba 
doma! Kunkulītis atrada mājas pie Kārla un 
Kates. Tā viņi ir vēl kopā. 

Karlīna Vanga (2.C)
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Kādā jaukā rudens dienā kaķis Pūciņš sēdēja uz žoga 
malas. Viņš skatījās uz mežu un prātoja, kāda dzīve būtu tur. 
Pūciņš nolēca no žoga un sekoja meža vilinošajām skaņām un 
smaržām. Pēc dažu minūšu gājiena Pūciņš gribēja doties 
mājās tāpēc, ka viņam sagribējās ēst, bet kad minka pagriezās 
uz mājupceļu saprata, ka ir apmaldījies. Ko no tagad darīt? 

No rīta Pūciņu uzmodināja kāda pazīstama balss, kura 
sauca viņa vārdu. Kaķis pabāza galvu ārā no migas, un viņa 
sejā uzdzirkstīja laimes dzirkstelīte, ieraugot savu saimnieci 
Maiju. Pūciņš metās ārā no dobuma un skrēja pretī 
saimniecei. Maija pamanījusi Pūciņu skrēja tam pretī, un, kad 
viņi satikās, Maija saspieda Pūciņu ciešā apskāvienā. Un tā 
viņi abi laimīgi atgriezās mājās. Tas tik bija piedzīvojums! 

Minka staigāja pa mežu līdz ieraudzīja zemē kādu 
dobumu. Tā bija pamesta lapsas miga. Pūciņš nodomādams, 
ka labāku nakšņošanas vietu neatradīs, ielīda migā un 
aizmiga. 

Pūciņa piedzīvojumi

Pūciņa vēders joprojām kurkstēja, tāpēc viņš sāka meklēt 
kaut ko ēdamu. Kaķēna ausis zem lapām sadzirdēja 
čaukstēšanu. Tā bija pele. Pūciņš metās graciozā lēcienā un 
noķēra to. Kad Pūciņš bija notiesājis savu maltīti, viņš 
apjēdza to, ka paliek tumšs. Jāmeklē patvērums. Bet kur to 
atrast? 

Paula Kalveniece (4.A)

Pēc vairākiem solīšiem satiekam 
vilkābeli, tai odziņas, kā dzērvenes 
sarkanas. Grobiņas dzērve stāv uz vienas 
kājas, ar otro tur akmeni. Redzam gan 
lazdu gan ievu, garšīgus ābolus no ābeles 
upes krastā. Beigās redzējām daudz pīļu, 
gulbi, Sāmsalas dižpīli un balto zivju 
gārni. Pēc lielās staigāšanas paēdām un 
spēlējamies laukumiņā.

Samanta (4.B)

Rudens diena Grobiņā
Agrajā rītā, pieceļoties un ejot 

laukā, var sasmaržot rīta slapjo 
rasu. Ar auksto gaisu nāk auksts 
laiks. Aizbraucot uz skaisto 
Grobiņu, mūs tur sagaida garās 
priedes, kurām vienā pusē nav 
zaru.

Tālāk ejot, satikām milzīgu 
brīnumskaistu pulku ar gariem 
un stipriem zirgiem. Un te mums sāk 
spīdēt spoža saulīte. Nu beidzot Ālandes 
upe ir klāt! Karstajās dienās upe ir 
palikusi sekla.

Parādījās silta un mīļa saulīte.
Ejot iepazināmies ar Grobiņas vēsturi, kas notika tad, kad es vēl nebiju 

piedzimusi. Mums bija pauzīte interesantā vietā, un mēs paēdām. 

No rīta skolā bija datorika un vācu 
v a l o d a .  M ē s ,  4 . B  k l a s e  p ē c 
pusdienām ģērbāmies un 
gājām ur autobusa pieturu. 

Sagaidījām 912.autobusu un braucām līdz 
Grobiņas gala punktam. Tad gājām līdz 

Ālandes upei. Tik karstās un spēcīgas vasaras dēļ bija tik maz ūdens palicis 
upē, ka mēs bijām ļoti izbrīnīti.

Elīna (4.B)

Redzējām, kā dzērves stājas kāsī un aizlido. 

Mēs uzzinājām ka Grobiņas ģērbonī ir dzērve. Ja dzērve aizmieg, no 
viņas kājas izkrīt akmens, tad ir skaļš blīkšķis, un dzērve pamožas.Tā esot 
nomodā par Grobiņas drošību. Nofotografējāmies pie Grobiņas akmens, 
kur bija uzzīmēta dzērve ar akmeni rokā.

Mēs aizgājām līdz Grobiņas pils drupām.Tur daži baroja pīles un gulbi, 
vēl bija divi balti zivju gārņi. Mēs spēlējāmies mazajā bērnu laukumiņā. 
Diena bija tik fantastiska, ka es gribu to atkārtot.

Bija agrs rīts, 24.septembris.
Ļoti auksts, un sals bija laukā. No 

rīta pat negibēju celties no gultas.

Rudens diena

Dienā pirms 
brīvdienām 
mājturības stundā 
pie mums viesojās 
Melānijas mamma 
un stāstīja par 

veselīgiem kokteiļiem un 
demonstrēja, kā tos gatavot, mēs 
degustējām. Interesanti, ka 
nevajag ne saldējumu, ne sīrupu, 

bet kefīrs, saldētas ogas un banāni 
sniedz mums gaidīto sajūtu. Kefīra 
vietā der arī piens. Varējām pievienot 
sēkliņas, žāvētas ogas un stēviju. 
Mums bija iespēja 
arī pašiem 
iepriecināt draugus 
ar pašu gatavotiem 
kokteiļiem. 

4.B klases 
kokteiļu ballīte

Spēlējām spēles, 
dejojām, 
priecājāmies visi 
kopā. 


