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Keita 

JAL RADOŠUMA UN FINANŠU PRATĪBAS KONKURSĀ 1.–4. 
KLASES SKOLĒNI KOPĀ AR SAVU ĢIMENI SAVIEM VĀRDIEM 
SKAIDRO DAŽĀDUS EKONOMIKAS TERMINUS.

LAI VEICAS 1.c klases skolēniem konkursā "Mana Vārdnīciņa 
2020/2021"

“No trokšņa līdz skaņdarbam”

Muzikāli izglītojoša nodarbība 
projekta” Latvijas skolas somas 

ietvaros” :



Cinītis 2021 APRĪLIS - MAIJSSveicam konkursa uzvarētājus!
Starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs 2021” 

rezultāti

2.A -skolotāja I.KnitnereGustavs 
1.vieta valstī, 1.vieta skolā

3.B   –skolotāja A.ElstiņaKatrīne

1.vieta valstī, 1.vieta skolā

1.vieta skolā, 49.vieta valstī
4.A  – skolotāja D.OzoliņaGustavs

2.A  - skolotāja I.KnitnereVanesa
2.klašu skolēni:

2.A  - skolotāja I.KnitnereJustīne
2.A  - skolotāja I.KnitnereAnce

2.D  – skolotāja Z.TapiņaErnests

2.D – skolotāja Z.TapiņaPaula 
2.D – skolotāja Z.TapiņaEvelīna 

2.A  - skolotāja I.KnitnereMelisa
2.A  - skolotāja I.KnitnereStella Karlīna

Konkursā “MĀCOS PATS”– Atbalsts attālinātās 
mācīšanās laikā Goda rakstu saņēma

2.B  – skolotāja I.PoņemeckaGabija

Eiropas eksāmens

Tomēr beigās man viss izdevās.

Es 8.maijā pildīju Eiropas eksāmenu. Man 
šajā darbā padevās visi uzdevumi. Jautājumi 
bija par Eiropas Savienību.

Man bija prieks izpildīt Eiropas eksāmenu. 
Sākumā biju nobijusies, jo domāju, ka būs 
grūti jautājumi. 

   Emīlija (1.C)

Rūtas (1.C) Zvirbuļa balvas

Emīlija (1.C)

Kristers (1.A)

Pauls (1.A)

Loreta (1.A)

1.A klases 
skolēnu

idejas
radošās 

Pauls (1.A)



Karolīna (1.B)
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Latvijas skolas soma. 
Šis dīvainais laiks ir ietekmējis gan 

mūsu ikdienu, gan skolas dzīvi…

 Jauki bija vērot skolēnu pozitīvās 
emocijas un līdzi dziedāšanu datora 
ekrānā. Tas nozīmēja, ka mēs kaut uz 
mirkli bijām bērnu dienu padarījušas 
gaišāku. 

Paldies izrādes veidotājiem un 
aktieriem par to, ka šodienai aktuālās 
tēmas bija parādītas mazajiem bērniem 
saprotamā veidā. Bērni labi saprata 
vēstījumu par to, ka pozitīvas emocijas un 
prieks palīdz dzīvot krāsaināk.

At t ā l i nā t ā s  mā c īb as  n o t i e k  a r 
WhatsApp un datora palīdzību, bet tik ļoti 
gribas ikdienā sajust prieku un kopības 
sajūtu…

Lai iepriecinātu savus skolēnus  un 
radītu tiem svētku sajūtu, nolēmām 
izmantot projekta “Latvijas skolas soma” 
sniegto piedāvājumu – aicinājām 2.a un 
2.b klases skolēnus vietnē ZOOM 
apmeklēt Liepājas leļļu teātra izrādi “Lote 
un Lieldienas”. 

                  2.a klases skolotāja Ināra un  
2.b klases skolotāja Ilze 

Ance (2.A)   Emīls (2.A) Samanta (2.A)

Matīss (1.B)

Paula (1.B)

Dārta un Ārons (2.B)

Cik sa lda  dz īve  i r 
lācēnam aiz šīm  skaitajām 
durvīm!

Garāmgājēji sajūt saldumu smaržu.  
Lācēnam ļoti garšo saldumi! Tāpēc viņš savās 
mājās aiz šīm durvīm ir izveidojis saldumu 
fabriku. Tajā viņš gatavo dažādus saldumus: 
marmalādi, konfektes, ievārījumu. 

Aiz durvīm

Našķītim ir daudz draugu. Viņi bieži 
apciemo lācēnu, un visi kopā našķojas ar 
saldumiem. Lācēns aiz 
skaistajām durvīm dzīvo 
interesantu un laimīgu 
dzīvi. 

A iz  š īm  l i e l a j ām 
durvīm dzirdama soļu 
dipoņa. Tur dzīvo lācītis. 
Viņu sauc Našķītis. Viņš 
ir no Braunija ciema. 

Lācītim ir bieza, brīna 
spalva, liela galva un 
četras milzīgas ķepas. 
Viņš bieži staigā uz pakaļkājām. Lācēnam 
vienmēr ir galvā zilgana cepurīte un mugurā 
sārts uzvalciņš.  Pogu vietā ir koka tapiņas. 

      Rebeka (1.C)

Valters (1.B)

Pirmo klašu skolēni piedalījās Dabas mājas 
organizētajās nodarbībās par skudrām. Skolēni jutās 
kā īsti skudru pētnieki.

Skudru pētnieki

Paldies Liepājas Dabas mājas par lielisko 
nodarbību!  

Bērni uzzināja visu par skudras uzbūvi un dzīvi, 
meklēja vārdus, kas saistīti ar skudru, un varēja 
tiešsaistē vērot skudru darbīgo dzīvi. 

katru dienu siltās smiltīs rakties

un smilšu pilis pilināt

  Leons (3.A)

Es un māsa krāsa
tas biju es
un mana mazā māsa krāsa

kas dzīvoja pie Baltijas krasta

ar apaļiem akmeņiem mētāties

darītu labprāt
to mēs abi katru dienu

Mīļais suņuks rāmi kluss.

Labāk savā segā vīstos.

Dūšu saņemu es rokās,

Kaut kas brūns tur cilājas!

Dodos skatīt, kas tur lokās.

Gultas galā – kas tad tas?

Segās ieritinājies dus

Kādu rītu pamodos

Iet es tuvāk tomēr bīstos,

Izbīlis!

Tomēr nemierīgs mans prāts

Un no šausmām iekliedzas.

– Kas tas ir, kas skaļikrāc?

  Roberts (3.A)

Jo tētis man tik viens

Jo tētis ir vislabākais.

Un cita ar man nevajag.
 Adrians (3.A)

Mans tētis

Un strādīgs kā skudriņa.

Es gribu būt kā tētis,

Es mīlu savu tēti

Viņš ir kā cilvēks grāmata

Kā mīlēt var tik bērns.
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Tad sākas skolēnu brīvlaiks un varu doties piedzīvojumos. Vasarā ir 
silts un patīkams laiks. Saulīte mūs silda. Viss ir zaļš un puķes zied. Varu 
dzirdēt dažādas putnu dziesmas. Apkārt lidinās taureņi un spāres.

No visiem gadalaikiem vislabākā ir vasara. Arī pārējie gadalaiki ir 
skaisti. Tomēr mans mīļākāis gadalaiks ir vasara.

Roberts (3.A)
Nāc ātrāk, vasariņa!

Es ļoti gaidu vasaru, kad atkal varēšu braukt ar velosipēdu un satikt 
draugus. Mēs iesim uz jūru peldēties.

Mans mīļākais gadalaiks ir vasara.
Vasarā var darīt tik daudz lietu! Piemēram, makšķerēt, peldēt dīķī, ēst 

zemenes un vēl. Man arī patīk, ka vasarā ir tik daudz zaļu koku, silta saule 
un skaisti ziedi. Vasarā man patīk našķēties ar zemenēm, šūpoties šūpolēs, 
ēst saldējumu, smaržot ziedus un ēst avenes. Jauka nodarbe ir iet laukā un 
skatīties kā mamma makšķerē zivis.

Alise (3.A)
Tieši tāpēc man vasara patīk visvairāk no visiem gadalaikiem!

MANS MĪĻĀKAIS GADALAIKS

K a d  a t b r a u c  m ā s ī c a ,  t a d  m ē s 
izklaidējamies. Vakarā ejam iekšā tikai tad, 
kad jau satumsis. Vakaros ejam sportot un 
spēlējamies ar kaimiņu meitenēm.

Kristians (3.A)

Vasarā viss ir sazaļojis. Koki, krūmi, 
pļavas ir zaļas. Ārā silda saulīte. Es vasaru 
pavadu laukos pie opja un omes. Mums 
laukos ir vasarnīca, kuru es tētim palīdzēju 
būvēt. Mammai palīdzu dārza darbos. Man 
parasti ir jāpļauj zāle. Es arī vedu kūdru ar 
savu kvadr iciklu.  Eju s trādāt  p ie 
lauksaimniekiem. Palīdzu omei un opim 
dārza darbos.

Man patīk laukos! Tur vienmēr ir ko 
darīt.

Es stāstīšu par savu mīļāko gadalaiku – 
vasaru. Man tā patīk, jo ir lielais skolas 
brīvlaiks.

Adrians (3.A) Alise (3.A)

Beāte (3.A)

Valters (3.A)
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Paldies, paldies Zitai Tapiņai, Ilzei 
Poņemeckai, Janai Mītinai un Inārai 

Knitnerei!  

2 a, 2. b, 2.c un 2.d klases čaklajiem 
skolēniem, atsaucīgajiem bērnu vecākiem un 

atraktīvajām skolotājām par piedalīšanos 
mūsu 

"SVINAM LIELDIENAS! KRĀSOJAM 
OLAS! KAM VISSKAISTĀKĀ 

LIELDIENU OLA?"! 

Hei, hei! 

Bibliotēkas «Varavīksne» organizētajās 
Lieldienu radošajās aktivitātēs 

Te varat aplūkot krāšņo rezultātu! 

Vēlamies teikt sirsnīgu paldies 

Beāte (3.A)

TAMBORĒŠANAS NOSLĒPUMI

I r  t i k  daudz  ve idu ,  ko  i e sāk t  a r  uz t ambor ē t a jā m 
daudzkrāsainajām pīnītēm!

2.d klases skolēni mājturībā un tehnoloģijās apgūst tamborēšanas 
pamatus. Čakli tamborē gan zēni, gan meitenes, jo saprot, ka tas ir ne 
tikai interesanti, bet arī attīsta pirkstu sīko muskulatūru. 

Leila (2.D)

Helēna (2.D)Jasmīna (2.D)Hardijs (2.D)

Marisa (2.D)

Leila (2.D) Marisa (2.D)
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Mēs taisījām mūziku. Mums rādīja 

orķestra instrumentus, tiek bija jāuzmin.Mēs 
paši izdomājām savus skaņas instrumentus. 
Ar skolotāju, kura strādā Liepājās Lielajā 
dzintara koncertzālē kopīgi spēlējām latviešu 
tautas dziesmu „Kur tu teci ,gailīti manu?”. 
Bija interesants zooms.              (Valters 1.B)

(Evelīna 1.B)

Mūzikas stunda man ļoti 
p a t i k a .  S t u n d ā  v a r ē j a 
i e p a z ī t i e s  a r  d a ž ā d i e m 
mūzikas instrumentiem.  Vislabāk man patika 
spēlēt līdzi ar savu mūzikas instrumentu  
dziesmu „Kur tu teci ,gailīti manu?”.  Mans 
instruments bija burciņa, kurā iebērti griķi. Ak, 
cik skaisti skanēja! Es priecājos par šo stundu. 

Vakar mūzikas stundā 
u z z i n ā j u ,  k a  L i e l a j a m 
Dzintaram apkārt ir tūkstotis 
stikla plākšņu. Man pašam ir 
ģ i t ā ra .  Stundai  i zgatavoju  savu 
instrumentu – stikla burkā iebēru pupiņas 
un zirņus. Man patika dziesma „Kur tu 
teci ,gailīti manu?” 
   Matīss (1.B)

Mūzikā var izmantot pašdarinātus mūzikas instrumentus. 
Iebēru burkā zirņus. Kratot rodas skaņa.        (Melānija 1.B)

Adrians un Aleksandrs ar 
saviem pašdarinātajiem 
mūzikas instrumentiem.

Muzikāli izglītojoša nodarbība projekta” 
Latvijas skolas somas ietvaros” :

“No trokšņa līdz skaņdarbam
stundas viesis - čelliste Dita Barona piedalījās kopīgā 

muzicēšanā ar 1.klases skolēniem.

Valtera vasara (1.B)

Marija (1.B)

Karolīnas vasara (1.B) Daņiila vasara (1.B)

Marsels (1.A)

Amēlija (1.A)

Marsels (1.A)

    Kārlis (1.B)

Čells izskatījās interesants instruments. Gribu 
arī pamēģināt uzspēlēt. Man patika ar klases 
biedriem spēlēt pašdarināto instrumentu .

Daņiils (1.B)

Martina vasara (1.B)

 
Džeina (1.B)


