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Ketija Bore (3.D) Rudens parkā

Cik labi ir skolā!

M ē s  v i e n s  o t r u 
uzmundrinājām: vēl pavisam 
nedaudz un mēs atkal varēsim 
būt visi kopā – savā klasē! 

To mēs - 3.C klases varējām 
pārbaudīt! Desmit dienas mēs 
m ā c ī j ā m i e s  a t t ā l i n ā t i ! 
Atcerējāmies, cik tas bija grūti 
un pat reizēm neiespējami.

Attālināti strādājot bija arī 
interesanti skatīt darbus, kurus 
katrs veicis viens, individuāli.

L ū k ,  m ū s u  R U D E N S 
MANDALAS!                                                         

  3.C klase

Projekts «Skolas soma» iepriecina skolēnus arī 
šajā mācību gadā. Paldies skolotājai Inetai par 
koncerta organizēšanu!

2. septembrī mūsu skolas bērnus iepriecināja 
Rūta Dūduma un Jānis Ķirsis. 

Kopā sanākt atkal liels prieks! 

Rūta Terēze Deidere, 2.c klases skolniece "  - 
radošuma balvas ieguvēja 
k o n k u r s ā  «  M a n a 
vārdnīciņa" "Mini Miss 
Latvija 2021"

, 
 (par Terēzi 

lasām avīzes turpinājumā).
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1.a klase un audzinātāja Dace Ozoliņa

1.b klase un audzinātāja Agita Dreimane

1.c klase un audzinātāja Inta Kleinberga

1.e klase un audzinātāja Andra Vilcāne

1.d klase un audzinātāja Veronika Budrecka

Šajā mācību gadā mūsu skolā mācās1222 skolēni.

«Cinītis» sveic savus jaunos lasītājus -147 
pirmklasniekus. Šogad «Cinītis» tiek izdots 21gadu. 
Aicinu Jūs piedalīties avīzītes veidošanā. 

Savus dzejoļus, stāstus, radošos darbiņus vari 
iesniegt audzinātājai un nākamajā avīzītes numurā tie 
būs lasāmi visiem.

1. - 3.klasēs mācās 374 skolēni. 
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 6.oktobrī otro klašu skolēni devās uz «Lielo dzintaru», lai baudītu muzikālu dejas 
izrādi “Mazais princis.”

Klausītāji tika aizvesti īstenā ceļojumā, atklājot pasaulslavenā rakstnieka Antuāna 
de Sent-Ekziperī apbrīnojamo stāstu par zēnu no citas planētas, kurš savos 
piedzīvojumos iegūst ne tikai mācības par pasauli, bet arī jaunas atklāsmes par 
cilvēkiem sev apkārt.

Muzikāli dejiskais ceļojums skatītājus aizveda uz visdažādākajām planētām – no 
lepnā Karaļa planētas līdz pat Zemei –, kur Mazais princis, satiekot avarējušas 
lidmašīnas pilotu un viedo Lapsiņu, izzina pieaugušo pasaules dīvainības un iegūs 
savas dzīves lielākās atziņas.

3.a klases piedzīvojums
Došanās pārgājienā vienmēr ir 

piedzīvojums. Tāds tas bija arī 
mums 3.a klases skolēniem un 
vecākiem, kas septembra sākumā 
devāmies pārgājienā uz Karostu. 

Saule, jūra, interesanti stāsti, 
paslēpes silā un daudz, daudz 
pozitīvu emociju. 

Kopā interesantāk...
3.a klases skolēni radoši darbojas 

SEM (sociāli emocionālās mācības) 
stundā, mēģinot noskaidrot, vai 
efektīvāk ir darboties individuāli 
vai sadarbojoties. Secinājums kopā 
strādāt ir gan interesantāk, gan 
efektīvāk.

3.a klases 
skolēnu radošie 
darbiņi tēmā  

«Vienas krāsas 
dažādās 

nokrāsas».
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2.d klase gardiem pašu 
gatavotiem priekiem gatava!

TOP MĀKSLA
2.d klasē top māksla. Skatoties uz V. Purvīša 

rudens ainavu, klausoties Vivaldi skaņdarbu 
«Gadalaiki. Rudens.» Top skolēnu interpretācijas 
par šo tēmu. Skolēni jūtas laimīgi, ka pēc garā 
izziņas procesa.

2.d klases skolēni iepazīst viens otra 
intereses. Tā atrodot kopīgo, kas vieno.



Iedrošinu visus pieņemt dažādos dzīves piespēlētos 
izaicinājumus, nebaidīties un vienkārši darīt!

“Mini Miss Latvija 2021"
Esmu Rūta Terēze- meitene, kura mācās jau 2.klasē. Es, kā mazs 

cinītis, ar prieku pārstāvu savu mīļo skolu cenšoties, darot un 
pieņemot dažādus izaicinājumus! Par atbalstu un iedrošinājumu lielu 
paldies jāsaka māmiņai un manai skolotājai Vairai Krūmiņai.

Kā pirmo varu minēt konkursu "Mana vārdnīciņa", kuru veidoju 
kopā ar māmiņu un vecmāmiņu, skaidrojot dažādus ekonomiskos 
terminus. Saņēmu Latvijas Bankas radošuma balvu,t.i.- burvīgu spēli 
savai ģimenei! Man bija ļoti interesanti piedalīties šajā konkursā, 
iegūt jaunas zināšanas un radoši darboties.

Otrs mans īpašais sasniegums bija dalība konkursā "Mini Miss 
Latvija 2021". Maldīgs ir uzskats, ka šis ir skaistumkonkurss, jo ļoti 
daudz bija sevi jāpierāda, atklājot savu personību, talantus, prasmes 
un iemaņas. Mācījos sevi arī prezentēt, runāt kameras priekšā un 
tiešraidēs, filmēties un piedalīties fotosesijās, kurās bija jāiejūtās 
dažādos tēlos- pasaku, latviešu tautastērpā un balles kleitā. Šis bija 
ļoti īpašs un krāšņs piedzīvojums, kas man paliks atmiņā ilgi jo ilgi!

Kā nākamo īpašo notikumu noteikti jāmin skatuves runas 
konkursu, kur pārstāvēju sevi un savu skolu Liepājas un vēlāk jau 
vislatvijas mērogā Rīgā, iegūstot 1.pakāpi un 40punktus savā 
vecuma grupā!

Šovasar piedalījos arī ar savu deju studiju Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Ak, cik jauki bija būt vienā deju 
solī kopā ar savējiem! Paldies, Dinai un Dacei- manām vislabākajām 
deju skolotājām!

Rūta Terēze Deidere, 2.c klases skolniece.
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Helēna Judina, 3.d
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Skolotāja Zita piedāvā:
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 Otro klašu skolēniem pirmais temats, kas jāapgūst 
dizaina un tehnoloģiju stundās, bija  - Kā griezt un gatavot 
sviestmaizes? 
 Temata ietvaros skolēni noskaidroja: maizīšu 
dažādos veidus, kā plānot darbu, kā izvēlēties produktus 
un, kā interesanti noformēt maizītes. 

Kā griezt un gatavot sviestmaizes?

 Tad pienāca ilgi gaidītā diena, kad varēja iegūtās 
zināšanas pielietot praksē un pārbaudīt savas prasmes - paši gatavojot maizītes 
pēc savas sagatavotās skices! 
 2.A klases skolēniem 13. oktobrī grūti bija sagaidīt pēdējās divas mācību 
stundas, kad pienāks dizaina un tehnoloģiju stundas, jo domas un runas 
pārsvarā bija par produktiem un darba rīkiem, kas gaidīja savu pielietojumu. 
Aizraujoši un ieinteresēti visi skolēni darbojās, un rezultāts izdevās lielisks! 
Visiem gandarījums par padarīto un sagatavotajiem gardumiem!

 2.b klases skolēni 20.septembrī 
izmēģināja mizot gurķi un griezt 
tomātu dažādos veidos, kā arī 
sagriezto izmantot sāļo maizīšu 
dekorēšanai. 
 Oktobra stundā bija iespēja veidot 
saldās maizītes vai mazas kūciņas.   
Bērn i  l abprā t  da l ī j ās  a r  l īdz i 
paņemtajiem dekoriem.


