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Skola, mīļā skola,

Laimīgi un
Aizraujoši!

Ātri saprot,

Darbus savus

Skolotājas visi mīļas!

Omolīgi, priecīgi,

Apmīļo.

Droši
Iesim

Kā tu māci bērnus?

Raiti lasa,

Visi skolā

Es un tu.
Nākotne mums 

(1.D )
Atvērsies!

Ik pēc stundas starpbrīdis.

Nav ko slinkot, nav ko pūst!

Ātri lasīt, rēķināt,

Oma skolā mums ir jauka!

Varam visu iemācīties-

Atbalstām cits citu,

Dodam skolai savu darbu,

Skola ir mūsu otrās mājas,

Sakām visiem: „Labdien!” 

Arī savu mīlestību.

Kur mācāmies, ēdam un spēlējamies.

Diena iet pēc dienas ātri,

Rakstīt, zīmēt, pasportot...

Esam čakli, esam gudri-

Labākā vieta Liepājā!

Arī jums no sirds to vēlam!
(1.A) 

Skolas skatuves runas konkursa “Zvirbulis 2020” laureāti

Anete  2.C

Skola, mīļā skola!

Labākā skola,
Aktīvākā skola,
Skaistākā skola.

Kā tu mūs māci!

Vārda diena tava -
Ābolus mēs tev dāvinām.

Apsveicam mēs tevi!

Diena labāka
Iesakās, kad esam skolā.

Dāvanas tev dāvinām.

Ejam pie tevis,
Nākam pie tevis,

Otrdien, mēs tevi sveicam!

Rakstām labus vārdus,

Atgriežamies pie tevis.
(1.B)28.janvāris – Draudzīgā aicinājuma diena.

''Savu skolu atminējies un apdāvinājis, tu pats augsi savās 
acīs un vērtējumā, tu būsi pievienojies tiem daudzajiem savas 
dzimtenes dēliem un meitām, kas pierādījuši, ka viņu ausis ir 
dzirdējušas un viņu sirdis uzņēmušas šo aicinājumu, manu 
Draudzīgo Aicinājumu.” Kārlis Ulmanis 1939. gadā. 
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Beatrise 3.D

1. - 4. klašu skolēnu vizuālās 
mākslas olimpiādes rezultāti

1.vieta 
Gabija P. 1.B (I.Poņemecka)

Dārta B. 1.B (I.Poņemecka)

2.vieta

Melisa A. 1.A (I.Knitnere)

Paula L. 1.D (Z.Tapiņa)

Ance S. 1.A (I.Knitnere)

Samanta L. 1.A (I.Knitnere)
3.vieta

Atzinība
Terēze S. 1.A (I.Knitnere)
Gabriela O. 1.A (I.Knitnere)
Šeila Šmite 1.B (I.Poņemecka)

Atzinība

1.vieta

Anete V. 2.C (R.Rence)

Dana S. 2.A (A.Vilcāne)

3.vieta

Elizabete Anna A. 4.C (V.Krūmiņa)

Anna Elizabeta K. 4.C (V.Krūmiņa)

Hel  1.D (Z.Tapiņa)ēna J.

Katrīna R. 2.C (R.Rence) 
2.vieta
Felicita D. 2.A(A.Vilcāne)
3.vieta

Emīlija  Sontra F. 2.A (A.Vilcāne)

2.vieta

Atzinība

Emīlija J. 2.D (A.Grulle)

Šarlote T. 3.B (A.Dreimane)

Beatrise V. 3.D (V.Budrecka)

Ance M. 3.A (D.Ozoliņa)

Andželīna K. 2.D (A.Grulle)

Madara B. 3.A (D.Ozoliņa)

Agate S. 3.A (D.Ozoliņa)

Ance Anna F. 3.B (A.Dreimane)

Raivo G. 3.D (V.Budrecka)

Natālija K. 3.C (I.Kleinberga)

Alīna Z. 3.D (V.Budrecka)
Dāvids S. 3.D (V.Budrecka)
1.vieta

2.vieta

Hardijs S. 1.D (Z.Tapiņa)

Izabella K. 2.D (A.Grulle)

Ernests L. 4.A (Ē.Krastiņa)

Adrians Z. 4.A (Ē.Krastiņa)

3.vieta

Laura Evelīna V. 4.D (D.Krūze)

Adrija K. 2.D (A.Grulle)

1.vieta

Daņiils M. 4.A (Ē.Krastiņa)

Paula K. 4.A (Ē.Krastiņa)

Toms Roberts D. 4.C (V.Krūmiņa)

Atzinība

Patrīcija M. 3.C (I.Kleinberga)

Džeina Z. 4.D (D.Krūze)

Sintija S. 4.D (D.Krūze)
Agija M. 4.D (D.Krūze)

1.vieta

Pilsētas 1. - 4. klašu 
skolēnu vizuālās mākslas 

olimpiādes rezultāti

Beatrise V 3.D (V.Budrecka)
Daņiils M. 4.A (Ē.Krastiņa) 

Adrians Z. 4.A (Ē.Krastiņa)

Ernests L. 4.A (Ē.Krastiņa)

2.vieta

3.vieta
Katrīna R. 2.C (R.Rence)

Felicita D. 2.A (A.Vilcāne)

3.vieta

Miķelis V. 1.D 

Skolas skatuves 
runas konkursa 
“Zvirbulis 2020” 

rezultāti
1.vieta

Hanna Ā. 3.D 
Marija P. 3.D

2.vieta

Ance S. 1.A  
Beāte J. 2.A  
Grēta S. 2.C 

Ieva B. 4.C

Emanuela P.  3.A 

Keita D. 1.B 
Estere S. 1.C 
Žanete V. 2.B 

Alise D. 4.D 
Laura Evelīna V. 4.D 

Matiass G. 3.B 

Herta F. 2.B 

Artūrs B. 1.A 

Adrians 4.A

Skola ir gudrības avots,

Otrajā klasē mēs visi sakām:
Kura visu laiku skaisti mirdz.

Lai tev laimīga vārda diena!
Ar mīļu skatu ozoli skatās,
Saule priecīga pār skolu spīd.

Vairāk skolēnus un jautrākus!
Ārdīties mēs te nevaram!

Draudzīgā aicinājuma ir vislabākā skola.

Nākam uz skolu, lai mācītos!
Ekskursijas ir visinteresantākās!

Arī skolas himnu dziedam.

Atnākam uz skolu ar smaidu!
(2.C)

Draudzīgi mēs te dzīvojam.

Ik dienu gribas kaut ko jaunu uzzināt,

Rokdarbus mēs labi darām, un

Luīze 2.A

„Cinītis” aicina sūtīt e klasē 
audzinātājām  attālinātās mācīšanās 

laikā piedzīvoto, savas izjūtas, prieku, 
bēdīgos notikumus, interesantos 

darbiņus, dzejoļus. Šodien 4.b klases 
skolēni raksta par savām izjūtām 

pirmajā attālinātās mācīšanās nedēļā.
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3 ,  .vieta 4.C klase 63 9 kg

6 ,.vieta 3.B klase 54 3 kg

Bateriju un makulatūras vākšanas 
konkursa   rezultāti

Visas klases kopumā šogad savākušas 
1244,9 kg bateriju.  

2.vieta 4.A klase 70 kg

4  .vieta 4.C klase 63,9 kg

S bākumskolas rezultāts ateriju  
vākšanas konkursā 660 8 kg,  
1.vieta 2.D klase 266,6 kg

5 ,  .vieta 4.B klase 54 4 kg

Visas klases kopumā savākušas
 8943 kg makulatūru

Sākumskolas klases kopumā savākušas 

1.vieta 4.klase 827 kg
2.vieta 2.A 153,5 kg
3.vieta 1.D 72,5 kg

5.vieta 4.D 40 kg
I vietas ieguvēji par katru konkursu iegūst 

40 CAD, II vieta- 30CAD, IIIvieta-
20CAD, visi pārējie dalībnieki par dalību 

katrā konkursā saņem 10 CAD

1164 kg makulatūru.

Lai veicas nākamajā konkursā!

4.vieta 1.A 72,2 kg

Ernests 4.A

Darbus laikā izdarīt!

Nav citas labākas par Tevi!

(2.D)

Otrā D nav zaļākā!

Ak, cik labi kopā būt!

M  kam citus pamācīt!Ā

Klase zaļa – zaļi mēs;

Labi, ka ir pirmklasnieki –

Skolas paši mazākie!

Varam kopā darīt daudz,

Daudz laimes svētku dienā!
Ievēlējam mēs:

Raiti visu padarīt,

Aicinām ikvienu mācīties pie mums!

Skolā mums jautri iet,

Arī zaļi, zaļāki par mums –

Esi Tu – mūsu otrās mājas!
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Madara 3.A

(2.A )

Esmu priecīgs savā skolā,
Nav man skumju dienu šeit.

Darbi visi padarīti-
Iet uz mājām nu tu drīksti

Atgriesties ir vienmēr prieks!

Atkal mūsu skolā.

Skolai šodien vārda diena.

Otas, krāsas, grāmatas,

Svētki šodien tev un man!

Ābeces un skolas somas
Rakstīt liek un mācīties.

Lai visi bērni priecājas.

Domas nāk un projām skrien

Ko lai kopā dāvina?

Ak,cik šodien skaista diena!

Vārds ir mūsu skolas rota.
Laime, prieks, un sadarbība.

Atmiņās es redzēšu.

Es vienmēr domāju un zinu
Nav labākas par tevi

Skola, tu mans ieguvums!
Atbildība, radošums.

Reizēm domās meklēšu

Dienas ātri skrien un neapstājas.

(4.B)
Ak, skola – mana draudzenīte!

Varbūt

Ir laika ritms bezgalīgs

Draugus, klasi, skolotājus

Ātri, laikam ejot,

Skola

Otrās mājas, patvērums.
Katram bērnam dzīves gājums.

Saule spīd skolas logos,
Kur saule spīd tur laime ir!
Ozolā putni sasēduši,
Līksmu dziesmu uzsākuši.
Apvij ap skolu savas rokas,

Apsveicam!
(3.B)

Esam mēs draudzīgi, esam mēs jautri.

Draudzīgais aicinājums –

Apsveicam mēs svētku dienā!

Ir mūsu vārds.

Vienreiz gadā tāda diena
Ārā dodamies no klasēm,
Rokās visi sadodamies,
Domās pieminam mēs skolu,

Savu smaidu velti tai.

Nav mūsu vidū īgņas un sliņķu.

Saku es tev labus vārdus,

Simtiem gadiem turēties!

Visi priecīgi šurp nāk,

Košās krāsās esi man.
Oma mums tad uzlabojās!
Labsirdīgi skolotāji
Aizraujoši stāsts mums.

Ābolus nu skaitīt sāk!

Atzinību dabūsim, ja tā labi strādāsim!
Darbus čakli padarām,

Daudz man tā ir devusi

(4.C)

Ik dienu te mācoties.
Ejam priecīgi uz skolu,
Nodot darbu steidzamies,

Daudz laimes vārda dienā!

Radoši nu domājam,

Atkal satikties ir prieks!

12. februārī O. Kalpaka 15. vidusskolas 
sporta zālē noslēdzās izšķirošās cīņas 
Liepājas pilsētas starpskolu sacensībās 
florbolā 4.-5. klašu grupā, kur ar teicamiem 
rezultātiem startēja mūsu skolas audzēkņi, 
iegūstot 3. vietu. 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. 
vidusskolas vārdu cildināja mūsu skolas 
sportisti: Toms Z., Kārlis S., KO.Pristers M, 
Ernests R., Ričards Ģ,  Gvido G.,  Kristers 
M., Dominiks J., Valters J.,  Roberts F., 
Marks R.,  Matīss O.P., Daniels Č.,  Kristaps 
B., Roberts O., Lauris L.
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Mīlestība

Tas it tad, kad Tevi kāds mīl.
Tas ir tad, kad Tevi mīl vairāk par visu.
Par to nedrīkst sūdzēties.
Neprasi visiem, 

Tas ir tad, kad Tu kādu mīli.

Vai Tev ir viņš jāmīl – 
Tev tas ir pašam jāizlemj.

2.D klases pārdomas – KAS IR 
MĪLESTĪBA?

Elīza Z. (2.D)

Mīlestība

Elza Š.(2.D)

Mīlestība ir, kad kādu mīl. 
Mīlestība ir, kad kādu ciena. 
Mīlestība ir gan šodien, būs 
arī rīt un citas dienas. 
Mīlestība ir vienmēr sirdī. 
Mīlestība ir ar visiem, ko Tu 
mīli. Un mīlēt ir labi viens 
o t r u .  K a t r s  m ī l  k ā d u 
cilvēku!

Mīlestība
Tas ir tad, ja kāds kādu mīl. Piemēram, es 

ļoti, ļoti mīlu savu Mammīti un tēti. Mīlestība 
izplatās no Dieva. Dievs visus mīl, tāpat, kā 
mēs mīlam Dievu. Dievs mums visiem palīdz. 
Un mums vajadzētu cits citam palīdzēt. Ja 
kāds vēl Dievu nepazīst, tad viņš jums 
palīdzēs atrast ceļu pie Dieva.

Marlēna K.(2.D)

Tā ir Vecāku mīlestība.

Mīlestība
Tā ir Ģimenes mīlestība.

Tā ir Tava mīlestība!

Tā ir klasesbiedru mīlestība.
Audzinātāju mīlestība.

Paula S. (2.D)

Tā ir mīlestība, kuru tu turi sev iekšā.

Mīlestība ir jauka. Ar mīlestību tu 
esi labestīgs un laimīgs. Mīlestību ir 
jāciena!

 Emīls D. (2.D)

Mīlestība

Cieņa pret vecākiem un mīļums ir 
galvenais! Izturies cieņas pilns!

Gabija 1.B

Es stāstīšu par savu kaķi .Jumi

Kristians (2.A)

Mans kaķis

Kaķis Jumis ir melns. Viņš ir ļoti 
viltīgs, jo kāpj uz galdiem un zog 
ēdienu. Viņa labākais draugs ir 
Kima. Manam kaķim ļoti garšo 
slapjā barība, bet negaršo piens. 
Jumim arī garšo peles. Viņš ir 
drosmīgs. Viņš bieži pazūd. 

Šis bija stāsts par Jumi. 

Es jums stāstīju par savu kaķi Čārliju.

Tagad es stāstīšu par savu kaķi 
Čārliju.

Elīza (2.A)

Viņam ir zaļas acis un ļoti garas 
ūsas. Viņa kažoks ir melns ar baltu. 
Viņam ļoti garšo slapjā barība, nevis 
sausā. Viņš visu laiku man skrāpē. Kad 
atnāku mājās, viņš skrien pie manis. 
Čārlijam ļoti patīk spēlēties. Viņš ilgi 
guļ, pat visu dienu. Kad mēs naktī 
guļam, Čārlijs plēš paklāju. Viņš ir ļoti 
mīļš, bet pa nakti – enerģisks. 

Viņa ir balta, pūkaina un mīļa. 
Manam kaķītim garšo siers. Kaķītim ir 
zilas acis. Ikdienā Cukurvatei patīk 
skriet. Kaķim ļoti patīk, kad es viņu 
ķemmēju. Mēs bieži braucam uz 
izstādēm. Pēc rakstura Cukurvate ir 
mīļa, un man viņa ļoti patīk.

Estere (2.A)

Es stāstīšu par savu kaķi .Cukurvati

Manu kaķi sauc .Džīna
Viņa ir labs kaķis. Viņa ir 

skaista, bet arī slinka un 
bailīga. Džīna ir baltā krāsā un 
viņai ļoti garšo piens. Manai 
kaķenei patīk ķert putnus un 
slēpties. Viņa parasti slēpjas 
uzreiz, kad pamana kādu, 
izņemot  manus ģ imenes 
locekļus .  Vienreiz  mana  
kaķene noslēpās tā, ka es viņu 
nevarēju atrast. 

Vai tev ir kaķis?
Emīls (2.A)

Tagad es jums stāstīšu par . Miliju
Mili js  i r  melns  ar  ba l t iem 

plankumiem. Milijam patīk medīt. 
Milijs pats iet laukā ļoti agri. Milijs ir 
mīļš un mazliet agresīvs. Mans kaķis 
mīl pienu un gurķus. 

Vai tev ir kaķis? Kā viņu sauc? Ko 
tavam kaķim patīk darīt? 

Beāte (2.A)Dana 2.A

Otrā semestra sākum  visi 2.klašu 
skolēni bija uzaicināti uz Leļļu teātra 
studijas "PIFS" izrādi. Šajā studijā 
darbojas daudzi no mūsu skolas 
skolēniem, arī no mūsu 2. klasēm, 
tāpēc bija vēl jo interesantāk vērot 
izrādi. Skatoties izrādi, sapratām, ka 
runāt tekstu un vienlaicīgi kustināt 
lelles, ir ļoti, ļoti grūti!

ā

PIFS

Paldies aktieriem un skolotājai! Uz 
tikšanos atkal citās izrādēs!

Vingrojam kopā!
Attālinātā 
mācīšanās.

1.C



LATVIJAS MEŽA DZĪVNIEKI
    Projekta nedēļā 2. C klases skolēni strādāja pie 
projekta darba par tēmu "Latvijas meža dzīvnieki". 
Skolēni meklēja attēlus ar dažādiem meža 
dzīvniekiem, zīmēja ilustrācijas, mācījās noformēt 
darbu, risināja krustvārdu mīklas.

Jau no seniem laikiem Latvijas cilvēkiem bija 
cieša saikne ar dabu, ar mežu un meža dzīvniekiem, 
tāpēc savos projekta darbos bērniem bija jāiekļauj 
arī latviešu tautasdziesmas un mīklas par lapsu, 
vāveri, lāci, vilku, zaķi vai citiem dzīvniekiem. 
Savukārt, izmantojot enciklopēdijas un citus izziņas 
avotus skolēni meklēja informāciju par mūsu meža 
dzīvnieku dzīves veidu un paradumiem, kā arī 
atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem. Kurš ir 
mūsu mežu lielākais dzīvnieks, bet kurš mazākais? 
Kuri ir ziemas miega gulētāji? Kuri ir zālēdāji, 
plēsēji un visēdāji?

Katrs skolēns izveidoja savu projekta darbu, 
sakārtoja un noformēja darbu pēc savas gaumes. 
Interesantākais bija, ka skolēnu darbus novērtēja arī 
viņu ģimenes locekļi ar ierakstu vērtējumu lapā. Arī 
klasesbiedri pēc tam 2 nedēļas varēja vērtēt viens 
otra darbu, meklējot katra darbā to, kas ir izdevies 
vislabāk. 

   Lieliska nodarbība par šo tēmu bija bibliotēkā 
"Varavīksne", kur skolēni sadarbojās komandās, 
risinot dažādus uzdevumus, kā arī iepazinās ar 
interesantām grāmatām par meža dzīvniekiem un 
viņu dzīvi.

   Paldies Martinam, Elizabetei V. un Elzai par 
dažādiem interesantiem papildus materiāliem 
projekta nedēļai!
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Felicita 2.A

Attālinātās skolas laikā es jūtos savādi, jo nesatieku 
savus labos draugus un mīļo skolotāju.

Manas pārdomas attālinātās mācīšanās 
laikā (4.B)

Nav vairs klases un skolotājas, kas stāv klases priekšā 
un stāsta gudrības un uzdevumus. Bet labi ka, vismaz 
vecāki piepalīdz.

Man šīs dienas patīk. Var mazliet ilgāk pagulēt. Uz skolu man 
gribas iet. Vieglāk mācīties ir skolā. Bet man ir arī mājas viegli. 
(Madara)

Man nav viegli būt no skolas prom, un es gribi satikt skolotāju, 
draugus. Man daudzas reizes ir garlaicīgi un tas nozīmē, ka es 
nevaru bez skolas būt. ( Kristers)

Es šonedēļ sēdēju mājās, pildīju, kas bija ierakstīts e klasē, un 
spēlējos ar brāli. Es šonedēļ  jūtos labi, man nav nekādu problēmu 
ar veselību. Šonedēļ veicās ļoti labi! Mani iepriecina, ka var 
mācīties no mājām! Mani skumdina tas, ka es nevaru spēlēties ar 
draugiem, ka ir visu dienu ir jāsēž mājās un nekur nevar iet. Man 
kļūst garlaicīgi. (Henrijs)

Es šonedēļ mācos, apciemoju omi, lasu grāmatu. Man veicas 
labi. Man patīk tas, ka ir iestājies pavasaris - saule spoži spīd un 
silda. Priecājos par to, cik skaisti dzied putniņi. Mani skumdina 
tas, ka nevaru apmeklēt sporta deju nodarbības. (Rihards)

Šobrīd gandrīz vai katru dienu mācos pie datora. Tā kā 
esmu sportiste, es arī skrienu krosu ar savu tēti un suņuku. 
Mana mamma strādā par treneri un dēļ COVID -19 viņa 
vada online treniņus savām klientēm. Arī es šad tad piedalos. Es 
ļoti ilgojos pēc basketbola, sporta vingrošanas un dziedāšanas, 
taču saprotu, cik svarīgi ir palikt mājās. Es ļoti  ilgojos pēc savas 
skolas un draugiem. Ceru ka drīzumā pasaule izveseļosies. 
(Melānija) 

Man ļoti patīk mācīties attālināti! Tik forši, ka nav tik agri 
jāceļas, un mums ir mazāk darba! Bet nu ir arī bēdīga lieta par 
attālināto mācību – tas, ka es nevarēšu satikt draugus.  (Samanta)

Mani iepriecina tas, ka mēs iegūstam jaunu pieredzi, man tas 
ļoti patīk, ka var caur internetu strādāt. Mēs strādājam 
uzdevumos.lv, kur var arī nopelnīt punktus, gūstot atzīmi. Esmu 
jau vairāk nekā 100 punktus nopelnījis dēļ attālinātām mācībām. 
Mani apbēdina tas, ka nevar satikt draugus un skolotāju. Es 
domāju, ka šī ir jauka pieredze visiem. Un ceru ka visi būs veseli! 
(Kelvins)

Man pietrūkst skolas. Man pietrūstat jūs (skolotāja) un klases 
biedri. Es priecājos, jo at ālināta mācīšanās, bet bēdājos, jo nevaŗu 
satikt jūs un klasesbiedrus, jo esmu laukos. (Rodrigo)
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