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Sveiciens skolas avīzes 
«Cinītis» 20.gadu jubilejā!

M a n i  s a u c 
Patrīcija, un es 
mācos 1.C klasē. 
Vēlos padalīties 
a r  z i e m a s 
priekiem!

Mācīties mājās 
nav viegli  un 
l a b p r ā t 
atgrieztos skolā. 
B e t  p r i e k u 
šobrīd sagādā šī 

ziema ar sniegu. Daudz laika pavadu ārā, spēlējoties 
sniegā kopā ar mazo māsu. Uzcēlām 4 sniegavīrus - 
veselu ģimeni! Lielie sniegavīri pat uzvilka maskas. Lai 
visiem priecīga šī ziema un nav jāskumst!

Patrīcija Danķēna (1.C)

Keita Š. (1.B)



Skolā bija dažādi pulciņi, Arī dzīvais stūrītis ar 
dažādiem maziem zvēriņiem (jūras cūciņas u.c.). Es 
piedalījos ģeogrāfijas pulciņā, kuru vadīja skolotāja Liena 
Bērziņa. Mēs sarakstījāmies ar dažādām skolām ārpus 
Latvijas. Bija deju pulciņš, kuru vadīja pasniedzēja 
Elizabete Matīse. Iemācījāmies dejot tā saucamās balles 
dejas (Valsis, tango, fokstrots).

Es esmu Roberta vecmāmiņa Aina Miksone. Manas 
skolas gaitas Liepājas 5.septiņgadīgā vidusskolā sākās 
1946.g.rudenī. Pirmā audzinātāja bija Poriete, kura 
iemācīja vilkt pirmās svītriņas, pēc tam burtus un ciparus, 
iemācīja lasīt. Rakstījām no sākuma ar zīmuli. Pēc tam 
rakstījām ar tintes spalvas kātiem. Tintes trauciņi jau bija 
ierīkoti skolas solā. Mums bija priekšmets – glītrakstīšana. 
Iemācījāmies glīti, skaisti un pareizi rakstīt. Kad es biju 
trešajā klasē, mūsu klases audzinātāju  skolotāju Tupesi 
izveda uz Sibīriju 1949. 25.martā.

Roberta vecmāmiņa Aina Miksone.

Atceros ekskursiju uz Ploču kūdras purvu ar kājām 
(apmēram 20 km). Mēs uzzinājām par kūdras veidošanos 
purvā. Redzējām, kā iegūst kūdru apkurei. Pa ceļam  
apskatījām bijušo jūras stāvkrastu Liepājas – Ventspils ceļa 
malā. Mācīties bija ļoti interesanti, jo bija labi, gudri 
skolotāju. Ķīmiju mācīja skolotājs Roberts Akermanis, 
fiziku – Ilmārs Ozols, vēsturi – Pēteris Stepiņš, vācu valodu 
- Fricis Grīnbergs, krievu valodu - Jekaterina  Kuzmina, arī 
skolotāja - Panfilova, latviešu valodu – Valtere Gaida 
Čerņaka. Matemātiku mācīja izcilais matemātiķis Jānis 
Mencis, kurš vidusskolā bija arī mūsu klases audzinātājs. 
Vidusskolu beidzu 1957.gadā. mēs bijām Liepājas 
5.vidusskolas pirmais izlaidums. 

Roberta vecmāmiņas atmiņu stāsts

Novēlu arī jums, vēl pēc tik daudzu gadu desmitiem 
atcerēties savus skolotājus!
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 gada sūna – līklapu novellija
 gada dzīvnieks – baltais un pelēkais zaķi

                           2021.gada dabas simboli

Mums veicās labi. Informāciju mēs meklējām 
internetā. Tur mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas 
par Latvijas dabu- putniem, augiem, dzīvniekiem. Kopīgi 
noskaidrojām, ka šī gada dabas simboli ir:

Mūsu kopējā darbā pētījām Latvijas dabu. Centāmies 
noskaidro, kuri dabas simboli šogad īpaši izcelti.  Katru 
gadu, arī šogad,  Latvijā tiek izvēlēti dabas simboli. To 
dara, lai informētu cilvēkus par izmirstošām sugām un 
dabas veidojumiem. Lai atcerētos, ka ne viss, ko redzam 
nepieciešams  izjaukt vai arī noraut  iznīcinot. Dabā 
visam jābūt līdzsvarā, lai nav tā, ka vienu sugu aizsargājot 
un izceļot, mēs nodarām pāri kādai citai.           

 gada augs- ķimene
 gada koks – divirbuļu vilkābele

Alise P., Karolīna I. (3.D)

 gada kukainis - spīļaste

Kopā mēs zinām daudz! Savus darbus mēs apkopojām uz 
lapas un ielīmējām dabaszinību burtnīcā. Šis darbs mums 
palīdzēja noskaidrot daudz jaunu faktu par to, kas ir ap 
mums, ko ikdienā nepamanām. Mūsu kopējo darbu 
vērtējam kā ļoti noderīgu! 

 gada sēne – smailā stiklene

 gada putns – laukirbe

 gada bezmugurkaulnieks - zebrzirneklis

 gada gliemis – birztalas vīngliemezis

 gada ģeovieta – Staldzenes stāvkrasti.

 
 

  

  
 

Apsveicam mūsu skolas laureātus
2021.gada 24.-26.februārī 

“ZVIRBULIS 2021”

Rūta Terēze D. (1.C)  skolotāja Vaira Krūmiņa

Liepājas skolēnu skatuves runas priekšnesumi  

1.pakāpes diploms 

Beāte J. (3.A) skolotāja  Andra neVilcā

Miķelis V. (2.D) skolotāja  Zita Tapiņa

2.pakāpes diploms

Amēlija V  . (1.C)  skolotāja Vaira 

Grēta Luīze G. (3.C) skolotāja  Ruta Rence
Luīze K. (3.A) skolotāja  Andra Vilcāne
Estere K. (3.A) skolotāja  Andra Vilcāne

1.B
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«Cinīša» pirmais numurs
Ar ko tas atšķiras no šodienas pēc 20 

gadiem?

Kas ir «Dalpukši»?
Skolā  agrāk  b i ja  vasaras  nometne 

«D alpukš i » ,  ku rā  p i e da l ī j ā s  v idē j i 
septiņdesmit bērnu. Visdažādākie pasākumi, 
sporta spēles, ekskursijas, pārgājieni, 
peldēšana un galvenais jauni draugi un jauki 
pavadīts vasaras brīvlaiks.

Varbūt kāds no ģimenes atpazīst sevi fotovai 
atceras sevi kā nometnes daībnieku.

No avīzītes
vēstures
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Ruta Rence un Aija Grulle

Kura no skolotājām ir 
bērnības fotogrāfijā?

No avīzītes
vēstures



Cinītis 2021 Janvāris - Marts

 Paula D)(2.

Dodot Paulai “zaļo gaismu”, viņa kopā ar tēti dodas peldēt.

Ziemas peldēšana pēdējos gadus 
ir ļoti aktualizējusies. Tā kā Paulas 
tētim bija pasliktinājusies veselību, 
viņš izlēma, ka tā ir jāstiprina 
būdams ronis. Paula to vēroja no 
malas, līdz paziņoja, ka arī to vēlas.

 Es kā mamma par to mazliet 
baidījos, vai bērns to drīkst? Vai tas 
ne ie tekmēs  v iņas  vese l ības 
stāvokli? Pirms Paula sāka to darīt, 
sazinājāmies ar pediatru, kurš 
apstirpināja, ka pakāpeniski to darot, bērni var būt roņi. 
Protams, pēc peldes kārtīgi saģērbties, sasildīties ar siltu tēju.

Bērnam tas patīk un aizrauj. Jautājot viņai- kā tas ir? Paula 
atbild: “Es to nemāku izstāstīt, tas aizsit elpu un ķermenis ir 

tādās patīkamās tirpās. To nevar izteikt 
vārdos.”

Lai veselība un možs prāts mums visiem!

Mazliet aprakstīšu Paulas 
jauno hobiju!

Lai arī šī brīža pasaules situācija ierobežo 
sporta un cita veida aktivitātes, tad Paula ir 
atradusi savu mazo hobiju kā pacelt sev 
omu un uzlādēt enerģijas baterijas.

Kad tas ēd medutiņu, 

Zaķis grauza burkāniņu, 

Lācis ēda medutiņu, 

Bites rāja lācēniņu, 

Tas tik bija jampadracis!
Annemarijas B  (2.C).

Lielais vilks to redzēdams,  

Smējās vēderu turēdams,

Vāverīte riekstus grauza smīnēdama, 

Ezis sēnes vāca pukstēdams, 

1.d klases skolēni 
Elias un  Marks brīvo 

laiku  pavada 
lietderīgi. Iecienītas 

ir sportiskās  
aktivitātes un rūpes 

par putniņiem.

1.D klases darbiņi 
sniegotajās dienās

1.D klase



«Apburtā princese» 
Visām pirmajām klasēm 

bija iespēja tiešsaistē skatīties 
Latvijas  Nacionālā operas un 
baleta teātra izrādi "Apburtā 
princese". Izrāde bija krāšņa. 
Tā ilga vairāk par 2 stundām. 
N e  v i s i  t i k  i l g i  s p ē j a 
n o s k a t ī t i e s .  M e i t e n e s 
lielākoties bija pacietīgākas 
s k a t ī t ā j a s .  V i s i e m 
pirmklasniekiem tā bija jauna, 

neierasta izziņa. Pazīstamo Šarla Pero pasaku 
skatīt baletizrādes veidā. Iespaidi ir iemūžināti 
bērnu darbos.

Cinītis 2021 Janvāris - Marts

Pastaiga Kuldīgā

Alise P. (1.D)

Es ar omi un opi biju aizbraukusi uz 
Kuldīgu skatīties aizsalušo Alekšupīti 
un Ventas rumbu. Tur es arī redzēju 
ledus skulptūras. Es redzēju ledū kaltus 
kaķus,  sejiņu un sirsniņu. Man 
visvairāk patika kaķu skulptūra. 
Skulptūras bija izkalis tēlnieks Īle. 

Bija jauks brauciens!

Daniels (1.C)

Paldies par baleta izrādi “Apburtā 
princese”. Dejotājiem bija skaisti tērpi, 
skanīga mūzika. Man patika daļa, kur pilī 
svin princeses dzimšanas dienu. Bija 
interesanti vērot, kā dejo fejas un pasaku tēli.

Labi ka princis atmodināja princesi un 
visu karaļvalsti. Esmu bijis šajā zālē klātienē. 
Zāle ir tik grezna! Paldies!


