
SĀKUMSKOLAS 
AVĪZE

DRAUDZĪGĀ 
AICINĀJUMA 

LIEPĀJAS PILSĒTAS 
5.VIDUSSKOLAS 

MAZS CINĪTIS GĀŽ LIELU VEZUMU APRĪLIS - MAIJS 2020

Šis ir piemērots laiks jauniem, bet nesteidzīgiem 
atklājumiem! Ko jaunu esi atklājis Tu? 

Šis laiks, kad skolēni 
mācās mājās, nevis skolā ir 
devis iespēju pievērsties 
dažādiem apjomīgākiem 
u n  r a d o š ā k i e m 
u z d e vu mi e m,  k u r i e m 
ierastajā ikdienā laika, 

iespējams, nepietiktu.
2.a klase novēroja augu augšanu - pierakstīja, 

zīmēja un izdarīja secinājumus par augu augšanas 
apstākļiem. Interesants arī bija pētījums par 
dažādām profesijām - darba apstākļi, darba 
piederumi, darbam nepieciešamās zināšanas un 
prasmes. Sociālajās zinībās skolēni arī pētīja un 
analizēja dažādus iepirkumu čekus. 

DZIESMA
Paldies par prieku, ko Tu devi

Katru rītu es pieceļos (kā visi)

Tādēļ mām, šis ir Tev

Un es nezinu, kā Tev to pastāstīt īsti

Es domāju, kā man ir paveicies
Ka man ir mamma, kas man 1,000 
km ies
Kaut tu saprastu, cik Tu man esi 
dārga
Es priecājos, kad mamma tāda mana

Varbūt esmu traka (tikai varbūt)
 

Es priecājos,  ka tāda mamma mana

Laiks mammu apskaut man..

Anna (4.C)

Es domāju, kā man ir paveicies,

(Tāda mamma manaā)(mana 
manā)(kaut ne tikai manaā) (tāda arī 
brālim māsa(i))(manā)...

Ka man ir mamma, kas man 1,000 
km ies

Paldies par klausīšanos gan

Kaut tu saprastu, cik Tu man esi 
dārga

Bet nekad neticēju, ka var no Tevis 
tik daudz prieku gūt....

Ludis
Roberts 2.A

 Beāte 2.A 
Stiprinieks

Evelīna 2.A
Kaktusīte

ALISE 2.A
Mežainis

Ķiplociņš
Gabriela 2.AVitamīns

EVA 2.A

Emīls 2.A

Alise 2.A

Madara 4.B

Paldies visiem, kas piedalās šīs attalinātā mācību perioda 
avīzes «Cinīša» veidošanā!



Man ļoti pietrūkst starbrī u skolā, draugu, kā arī skolotāja.ž

Stadām sīpolus un salātus  un zaļumus uz palodzes.,

Man ir paveicies  jo mājās mē  vingrojam no rītiem un 
vakaros. Ejam ārā braukt ar skrituļslidām un riteņiem  jo 
dzīvojam blakus parkam. Eju ārā ar savu sunīti - Doru. Viņa ir 
ļoti laba draudzene man  un es nevaru iedom ties ikdienu bez 
viņas.

, s
,

 
, ā

Mājās māc ties ir - forši jo man ir super mamma. ī ,

Aizvakar noķēru savu pašu pirmo zivi - upē ( vimbu )  Biju 
ļoti priecīgs. Cepām desiņas un dzērām siltu tēju.

.

Izņemot uzdotos darbiņu no skolas  mamma izdomā arī 
kādu pārbaudes darbu pati - tad gan es jūtos kā skolā- smej 
Viesturs

s ,
 

Ar mammu ir jautri mājās - spēlējam spēles - visvairāk 
man patīk šobrīd spēlē - ne "Jā", ne "Nē" ne "Balts", ne 
"Melns"- atbildot uz jautājumiem vai apgalvojumiem 
nedrīkst atbildēt ar šiem vārdiem. Tādā veidā esmu iemāc jies 
izdomāt  vairāk jaut juma teikumu, kā arī izteikties vairāk. 
Vārdu krājums ir lielāks. 

 
 

ī
ā

Man ir pati labākā mamma! Tiešām - Saka Viesturs.

Mājturības stundas ir manas mīļākās  jo tur var darboties 
radoši. Mēs no kartona un tualetes papīra ar mammu 
uztaisījām cietoksni.

,

Pagājušo nedēļ bijām ekskursijā uz Bārtu - dabaszinības 
stundas nolūkos apskat jām upi  un tad man mammai 
vajadzēja atstāstīt  ko es redzēju - kāds bij  ūdens upē, kādus 
putnus dzirdēju ūdens tuvumā, kādi koki tur auga utm.. 
Uzzināju un biju pārsteigts  ka šo upi mēs dalām ar kaimiņu 
valsti Lietuvu. Bijām līdz vietai  kur vēl viena upe ietek Bārtā 
( neatceros kā sauc )

ī ,
,  a

,
,

.

MAN PIETRŪKST...

Mēs ikdienā dar m daudz dažādu lietu. Katru dienu 
mamma saraksta uz tāfeles dienas plānu pēc kā norit mūsu 
ikdiena.

ā

Visus mājas darbus pildu ar lielu atdevi  un mamma šo 
māc šanos padara interesantāku ar dažādam spēlēm.

,
ī

Vispār vis ir ļoti labi- esmu priecīgs, smejamies un 
spēlējamies mājas, tīram istabas bet tas ir tik jautri, man ir 
prieks  ka var mammai palīdzēt. Pēdējā laikā mamma taisa 
daudz garšīgu lietu   jo ir vairāk laika - kēksiņus, pīrāgus, 
siera kūku utm.. un es varu darboties ar mammu, mammai 
san k visgardākie ēdieni.

,  
,

ā

Viesturs (1.C)
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No rīta mazais Tomijs izgāja pastaigāties. Citi vēl 
gulēja. Tomijs bija mazs un draudzīgs suņu puika. 
Viņam patika rakt bedres. Pa nakti bija nolijis lietus. 
Bedres bija pilnas ar ūdeni. Tomijs ieskrējās un ielēca 
bedrē. Viņš atcerējās baseinu. Mājās viņš atgriezās ļoti 
priecīgs. Saimniece nebija priecīga. Viņa atnesa 
sarkano bļodu. Nomazgāja Tomiju. Saimniece beidzot 
pasmaidīja. Arī  Tomijs pasmaidīja saimniecei.

Tomija piedzīvojums

Andželīna Kranciņa (2.D)

  Kādu dienu Džonijs izlēma pavārtīties pa dubļiem. 
Džonijam tas ļoti patika ! Anna kliedza un rājās. 
Džonijs neko nesaprata. Kāds tu izskaties? Ātri ej uz 
vannu! Džonijs atkal neko nesaprata. Anna paņēma un 
nomazgāja Džoniju. Tad Džonijs saprata. Annai patīk 
tīrs Džonijs.

Sunīts Džonijs

Adrija Kranciņa (2.D)

VIESTURS (1.C)

Esmu . ( B) Miķelis V 2.
Es piedalos zibakcijā, kur aicina izolācijas laikā 

atdarināt slaveno mākslinieku gleznas ar mājās 
pieejamām lietām. Mēs ar mammu skatāmies gleznas 
un izvēlamies. 

Tā ir ļoti forša un interesanta nodarbē! 

Piemēram, te ir, kā es attēloju Vīrieti turbānā, ko 
uzgleznoja Jans van Eiks Jan can Eyck ( ).

Laura 2.A



1. aprīlī visi mūsu mājās domā, kā viens otru 

izjokot. 5. aprīlī mēs ar mammu ejam plūkt pūpolus. 

10. aprīlī mēs braucam uz tirgu, un pērkam sīpolu 

mizas un rīsus, un spagetī. 11. aprīlī mēs ar māsu 

krāsojam olas. 12. aprīlī mēs kaujamies ar olām. 13. 

aprīlī es eju ārā meklēt olas. Man zaķis olas paslēpj, 

kur pagadās. 4. maijs – Latvijas Republikas 

Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. Mēs 

vienmēr liekam baltu galdautu. 10. maijā mēs savu 

māmiņu sveicam ar mīļu dāvanu.

MANS PAVASARIS

Estere (2.A)

Man pavasaris ir citādāks kā pārējie gadalaiki.
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Tā pēc kāda laika Mēness teica: „Uzmanību, uzmanību, pēc 
piecām dienām Lieldienas būs!”

 Bet kurā datumā svinēt Lieldienas? Viņi izdomāja pajautāt 
Mēnesim.  Kad Lieldienas tuvosies,  Mēnesis viņiem teiks,  ka 
Lieldienas klāt. 

Zaķis ar vistiņu bija ļoti labi draugi. Viņi 
abi reiz domāja: pasaulē ir tik daudz svētku,  
mums arī kādi svētki jāizdomā. Un viņi 

izdomāja svētkus, kurus nosauca par Lieldienām.  Tad radās 
jautājums, kā tos svētkus svinēt, ko tajos pasniegt viesiem, kādas 
rotaļas spēlēt.  Domāja, domāja, līdz  viņiem radās ideja, ka vistiņa 
dēs olas, un zaķis tās krāsos un nesīs bērniem. 

Elza (3.D)

 Tā nu Lieldienu rīts bija klāt, zaķis ar vistiņu gāja uz bērnu un 
pieaugušo pagalmiem un slēpa oliņas, lai visi no rīta tās varētu 
meklēt. Kad pulkstenis bija desmit, zaķis ar vistiņu devās mājās, 
un bērni gāja ārā meklēt Lieldienu oliņas. 

Visi bērni bija ļoti priecīgi par dāvanām, un arī zaķis ar vistiņu 
bija laimīgi, tāpēc vienojās, ka katru gadu nesīs bērniem oliņas, 
līdzko Mēness teiks, ka Lieldienas ir klāt. 

Pasaka
Kā radās Lieldienas?

 Zaķis un vistiņa sāka darbu. Vistiņa dēja olas, bet zaķis tās 
krāsoja un lika savā groziņā.

 Arī zaķis kopā ar vistiņu devās uz mājām, kurās  bija maģiski 
logi. Tajos lūkojoties, viņi redzēja, kā jūtas katrs bērns, atrodot 
savu oliņu.

Rihards 4.B

Jēkabs 2.B

Mareks 4.B

Mēs ar mammu ilgi gaidījām pavasari. Un tas arī 

atnāca!

Pēc Lieldienām es ļoti gaidu vasaru. Ceru, ka tā 

pienāks drīz!

Tad pienāk Lieldienas un mēs krāsojam olas. 

Paņemam sūniņas un kādas puķītes, lapiņas un ar 

diegiem aptinam ap olām. Pēc tam olas liekam 

vārīties ūdenī ar sīpolu mizām. Pēc tam attinam un 

skatāmies, kādas ir sanākušas. Tad cīnāmies ar 

olām.

Alise (2.A)

SKAISTAIS PAVASARIS

Pavasarī mēs daudz ejam laukā. Mēs dzirdam kā 

putni dzied. Ja ir silts, mēs braucam uz laukiem. 

Tad mēs ejam uz jūru un rīkojam pikniku. Jūrā mēs 

lasām noskalojušos stikliņus. 

Šis stāsts būs par to, ko es daru pavasarī un 

Lieldienās.

Ričards (2.A)

LIELDIENAS PAVASARĪ

Man pavasarī patīk ar ģimeni pastaigāties pie 

jūras un lēkt no kāpām. Man arī patīk lasīt pūpolus 

un spēlēt basketbolu. Lieldienās mēs ēdam rosolu, 

šūpojamies un sitamies ar olām. Mēs krāsojam 

olas. Dažreiz braucam Lieldienas svinēt uz 

laukiem. Un laukos es meklēju paslēptas olas. 

Dienas paliek garākas. Mēs vēl peram ar pūpoliem 

Pūpolsvētdienā.

Pavasaris ir skaists gadalaiks, jo viss sāk plaukt, 

un putni čivina.

LIELDIENU TRADĪCIJAS

Mēs katru gadu cepam kaut ko garšīgu. Arī Lieldienu zaķi 

pacienājam. Vienreiz es dzirdēju Lieldienu zaķi māsas istabā. Tas 

bija pa nakti. Lieldienās mēs arī cepam sklandraušus. Tie ir ļoti 

garšīgi un veselīgi. Mums pa Lieldienām parasti nāk ciemiņi. Mēs 

spēlējam spēles. Zaķis katru gadu mums atnes meloni. Mēs tikai 

nezinām, kā viņš to atnes. Vēl viņš atnes raibas olas. Tās ir pa visu 

māju. Es pa nakti negulēšu, jo gribu redzēt Lieldienu zaķi! Mēs arī 

paši krāsojam olas. Tā ir mūsu ģimenes tradīcija.

Tagad es stāstīšu par manas ģimenes Lieldienām.

Cerams, ka Lieldienu zaķis nav saslimis!

Elīza (2.A)

Olas kopā ripināsim.
Keitlija (4.B)

Tad ātri ārā tipināsim,

Skrienu pie tevis olas plēst,
Un ar tevi tās kopā ēst.
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 Mēģināšu bildēs un nelielos aprakstos to visu 
parādīt.

Vēlētos padalīties ar vienu mini mājas darbu. Meitai Paulai no 1.d klases mājturībā 
bija uzdots praktiskais mājas darbas - svietmaižu pagatavošana, bet tā kā mūsu ģimenei 
nav cieņa sviestmaizes, tad izkapām “nedaudz no rāmjiem” un pagatavojam savādākas 
maizītes, kas ļāva meitai pastāstīt par veselīgu ēdienu, cik svarīgi ir uzturā lietot 
dārzeņus, kā arī meita iemācījas jaunas ikdienas lietas un atkārtoja iepriekš zināmās 
lietas.

VESELI ĒDUŠI!

 Paula pati sagatavo nepieciešamos produktus, lai sagatavotu ģimenei 
brokastis.

 3.bilde

 Paula ar maziem pirkstiņiem atbrīvo gan 
oliņas, gan avokado no mizām.

 Olas ir vārījušas 7 minūtes, līdz ar to Paula 
tās paliek zem auksta ūdens, uzzinot, ka tādā 
veidā tās ātrāk atdzisīs un būs vieglāk nolobīt čaumalu.

 Šeit mamma pastāsta- kādu labāk izvēlēties maizīti? Cik ilgi jāvāra olas, lai 
tās būtu cieti novārītas? Mamma Paulai liek uzņemt pulksteņa laiku, lai oliņas 

būtu pietiekami izvārītas.

 Paula griež, sagriež, sakapā- kaut kas jauns, kaut kas jau zināms.
 5.bilde
 Paula sāk pavāra svarīgāko daļu- maizītes smērēšana.

 4.bilde

 1. bilde

 Produkti, kurus jāmazgā - tas tiek izdarīts, 
ievērojot visaugstāko higiēnu- tiek uzvilkti 
gumijas cimdi.

 Paulai tiek pastāstīts, lai maizītei “piedotu” 
citu garšu, tās var nedaudz krāsniņā apgrauzdēt- 
kas tiek godam izdarīts.

 2.bilde

 Tas padodas ļoti labi un, protams, 
mazliet prieka un smaida šim visam 
procesam.

 6.bilde
 -Veseli ēduši! - tā Paula.
Pagatavojot maizītes, Paula ieguva un 

atsvaidzināja savas zināšanas par to, cik 
svarīgi un ieteicams ir lietot uzturā 
dārzeņus, ka tie ir bagāti ar vitamīniem un spēcina mūsu imūnsistēmu.

 Pārsteigums bija, cik viegli var nomizot avokadu.

Pasniedzot ēdienu, tam ir jābūt skaisti pasniegtam - jo cilvēki sākumā ēd ar 
acīm, tikai tad ar punčiem.

Ja liekas ka kaut kas negaršo, tad, saliekot to kopā ar citiem produktiem, 
viss iegaršojas.

Paula  L. (1.D)

4.a klases skolēni dalās pieredzē, kā interesanti noformēt uzkodas.



Šo ideju par mākslas darbu veidošanu no dabas materiāliem 
mums iedeva Verners. Viņš kādu dienu (kad bija cits uzdevums) 
klases WhatsApp grupā ielika vairākus savu darbus no 
akmentiņiem. Un nu pats Verners izveidoja vislielāko darbu no 
dabas materiāliem!

   Varbūt iedvesmosim arī citus veidot šādus darbiņus no dabas 
materiāliem!

Ko darīt, kad nav, ko darīt...
    2. C klases skolēni, kā arī daudzi citi bērni šajā pavasarī, daudz 
laika pavada svaigā gaisā - ejot gar jūras malu, pastaigājoties mežā 
vai parkā un veicot citas fiziskās aktivitātes. Tomēr šoreiz ne par 
sportiskajām aktivitātēm, bet gan par mākslu, kas veidota no dabas 
materiāliem. 
   Skolēniem bija uzdevums veidot savu mākslas darbu no dabā 
atrodamajiem dabas materiāliem - akmentiņiem, gliemežvākiem, 
smiltīm, kociņiem u.c.
Tad nu tapa ļoti radoši un interesanti mākslas darbi.
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Joprojām visa pasaule slimo. Tas nozīmē – jāpaliek mājās.
Taču palikšana mājās nemaz nav tik bēdīga. No manas ģimenes 

katrs ir iemācijies kaut ko jaunu, kam agrāk nebija laika. Mana māsa 
iemācījās braukt ar divriteni. Tētis vairāk sporto. Mēs ar mammu uz 
balkona iestādījām dažādus garšaugus kā, piemēram, dilles, lokus 
un citus garšaugus. Es iemācijos braukt ar riteni, pieturot suni 
Endžu pie pavadas. Mana sunene Endža ir laimīga un priecīga, ka 
visi ir mājās un bieži ved viņu ārā pastaigāties.

Labās lietas grūtībās

Es novēlu visiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, cītīgi mācīties 
un klausīt vecākus!

Melānija (4.B)

Jēkabs 2.B
Pretvīrusu 
bruņinieks Deivids 4.C

Pie kukaiņu mājas



Mana attālinātā mācīšanās

Katru dienu es eju  laukā, braucu kopā ar tēti un mazo brāli 
uz jūru un mežu. Palīdzu mazajam brālim pētīt kukaiņus 
bērnudārza uzdevumam, man patīk pie jūras skatīties  saulrietu.

Man laiks paiet ļoti ātri un labi, jo man ir  ērti 
mācīties savā tempā. Man bija nepieciešama 
palīdzība matemātikā un latviešu valodā. Man 
palīdzēja mamma un tētis.

Trenējos arī mūzikas skolai spēlēt saksafonu.  Justs (4.C)

Mans nedēļas atklājums, ka no kāposta var augt ārā mazie 
kāpostiņi.
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Beāte 2.A

Daina 2.A

Kristiāns 2.A Emīls 2.A

Elīza 2.A

Leons 2.A Ričards 2.A


