
 
„Caur mierīgajiem pasaule uz priekšu nav tikusi, tikai caur nemierīgajiem.” Aspazija 

 

DALP 5.vsk pamatskolas avīze  2013./2014.m.g. 1.semestris 
 

 

Šajā numurā lasiet: 

 

 kā skolēni vērtē APU? 

 CAD žetoni un līmeņi šobrīd klasēs 

 9.b klase, iepazīstot vēsturi un gatavojoties eksāmenam, dodas uz Rīgu 

 konkurss 5.klasēm par Latviju 

 7.c klase atpūšas kopā ar vecākiem 

 mūsu Jaunā gada apņemšanās un vēlmes 

 labais piemērs – par dzīvniekiem (atsaucīgā sirds) 

 bateriju konkurss turpinās 
 

 

Sveiki, lasītāji! 
 

Pamatskolas avīze „Nemiers” sveic Jūs Jaunajā gadā!  

Šajā numurā atskatīsimies uz dažām 1. semestra norisēm mūsu skolā. 

Šogad mēs visi, audzinātāji, skolotāji, skolēni, 

darbinieki, iesaistījāmies APU projektā. 

Kā mums veicas ar jauninājumu apguvi, lasiet dažos rakstos. 

2. semestrī skolēnus un skolotājus gaida 

 lielais eksāmenu un ieskaišu maratons, un to jāvar lieliski paveikt. 

 Jautājot skolēniem par viņu Jaunā gada izaicinājumu, 

 daudzi, šķiet, apņēmušies labāk mācīties. Tas priecē. 

 

 

Iesim viens otram tuvāk 

ar tīrām domām, 

Iesim viens otram pretī 

ar mīlestību, 

Dvēseles dzīlēs tik daudz   

mirdzošu dārgakmeņu, 

Iziesim cauri visiem biezokņiem 

brīnumu pilnā pasaulē. 

 

M. Oša 

Apsveicam pirmās klases, 

kuras sasniegušas APU 2. līmeni (500 CAD) (uz 10.01.) 

Pirmie:  

6.D klase (kl.audz. S.Biktimirova), 9.B klase (kl.audz. 

K.Atāla) 

Nākamie: 

5.B klase (kl.audz. A.Tukšeniece), 8.C klase (kl.audz. 

I.Leiguda) 

Pārējie – sasparojieties! 



Skolēnu domas par APU pēc 

1.semestra 
 

 
         Šogad mūsu skolas vadība, skolotāji, skolēni 

un skolas darbinieki ir iesaistījušies jaunā projektā 

– APU (Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai). 

        Uzvedība stundās tiek vērtēta ar CAD 

kartiņām jeb žetoniem. 1 stundā klase var saņemt 

no 0 līdz 2 CAD. 

        Skolēniem, esot atsaucīgiem, čakliem un 

izpalīdzīgiem, ir iespēja saņemt individuālos 

žetonus, tos krāt, uzrādīt klases audzinātajam un 

saņemt diplomu no klases audzinātāja un paldies 

balviņu semestra beigās. 

         Klases, krājot CAD skaitu nedēļā un ziņojot 

to mācību pārzinei, var virzīties pretī dažādu 

līmeņu apbalvojumiem, no kuriem iekārotākie ir 

100 Ls (142 eiro) klases ekskursijai. 

         Sasniegt kāroto balvu  nav nemaz tik grūti, 

jo skolēniem ir jābūt čakliem, disciplinētiem un 

atsaucīgiem, īsāk sakot – kārtīgiem skolēniem.  

         Šis projekts mums visiem tehniskā ziņā ir 

jauninājums, taču, kā atzīst paši skolēni, tas ir 

elementāri, un tas jau ir iemācīts ģimenē, kā 

uzvesties stundā, skolā, sabiedriskās vietās, 

ekskursijā. 

         Iespējams, ka tomēr ne visiem ir šīs 

zināšanas, tāpēc jāmācās ir tagad.  

         Kā ar jauno projektu mums veicies, jautāju 

150 5. – 9. klašu skolēniem, kuri atbildēja uz 4 

jautājumiem. Atbildes atkārtojās, tāpēc publicējam 

populārākās: 

 

 Kurš no APU noteikumiem Tev ir 

visgrūtāk izpildāms? 

1. Pa koridoru pārvietojies lēni un mierīgi (gribas 

skriet) 

2. Starpbrīdī ēdnīcā nostājies rindas galā (jo gribas 

pieiet pie pazīstamā un aizņemt rindu) 

3. Uz stundu ierodies sagatavojies. 

4. Visi ir diezgan grūti. 

5. Mūsu klasei – ieiet un iziet mierīgi no klases. 

6. Neatstāt stundai nepieciešamo mājās. 

7. Stundā nerunāt bez skolotāja uzaicinājuma. 

8. Uzturēties tualetē tikai, ja tas nepieciešams. 

9. Ēdamzālē ieej un izej mierīgi un klusi. 

10. Sasveicināšanās ar skolas darbiniekiem. 

11. Ienākot skolā, vispirms palaid tos, kuri dodas 

ārā. 

12. Ka jāēd, ievērojot ēšanas kultūru. 

 

 

 Kas APU noteikumos Tev bija jaunums 

uzvedībai skolā? 

1.  Ja nepilda noteikumus, tad saņem aizrādījumus 

un dzelteno kartīti. 

2. Man tie nebija jaunums, jo, kad tos nezināju, 

vienalga tos ievēroju. 

3. Ka gaitenī jāiet gar labo pusi. 

4. Pajautā, vai darbinieks var Tev veltīt laiku. 

5. Tas, kas viss ir ļoti stingri. 

6. Telefons jātur somā, nevis kabatā. 

7. Tas, ka skolotājas pieraksta pārkāpumus. 
 

 Kas pēc APU ieviešanas, Tavuprāt, 

skolā ir uzlabojies? 

1. „Uzlabojušies” ir bērni. 

2. Skolas pagalmā vairs nepikojas. 

3. Bērni klausa skolotājus, lai varētu dabūt vairāk 

žetonus un ātrāk tikt ekskursijā. 

4. Mazāk kautiņu. 

5. Nekas. Viss kā parasti. 

6. Mazāk skaļi pļāpā stundās. 

7. Vairs tā neskrien pa koridoriem. 

8. Koridoros starpbrīžos ir klusāk. 

9. Nekas, jo bērni negrib klausīties, kas viņiem 

jādara. 

10. Mēs esam draudzīgāki un vairāk strādājam 

kopā.  
 

 Kuru APU noteikumu Tu vislabāk 

atceries? 

1. To, ka stundā nedrīkst skaļi runāt. 

2. Ka stundās nevar ēst un lietot telefonu. 

3. Visus ir svarīgi atcerēties, jo es jau tos sen zinu, 

man mamma tā ir mācījusi. 

4. Cieni ēdienu! 

5. Ka jāsveicinās ar skolas darbiniekiem. 

6. Nevienu, jo tos neiegaumēju. 

7. Strādā pats un netraucē citiem. 
 

Katrs sākums ir grūts, jo tas prasa papildus 

enerģiju. Ceru, ka mums visiem veiksies aizvien 

labāk būt atbildīgiem, cieņpilniem un drošību 

saprotošiem. 

 

Sk.Gita Zemarāja



Mūsu klases 
‘’vēsturiskā’’ ekskursija. 

 

 Bija klāt kārtējais darbadienas rīts, bet šis rīts atšķīrās 
ar to, ka šodien mūsu klasei bija brauciens uz Rīgu. Lai 
mūs (9.b klases skolniekus) izglītotu savādāk nekā 
ierasts vēstures stundās, vēstures skolotājas A. 
Ginteres un mūsu audzinātājas K.Atālas iecerēs bija 
iepazīstināt mūs ar vēstures muzeju un Tīreļpurva 
piedāvātajām atrakcijām.  

 

Ekskursijas sākumā mēs apmeklējām Rīgas 
okupācijas muzeju, kurā mums tika sīki pastāstīts 
par barikāžu dienām Rīgā. Daudzi no mums 
uzzināja daudz jaunu, nedzirdētu un interesantu 
stāstu par barikāžu dienām. Mums tika arī parādīts 
fragments no, manuprāt, ļoti, ļoti interesantas filmas, 
kura bija  veidota gan no nofilmētajiem fragmentiem 
tieši barikāžu naktī, gan no izdzīvojušo intervijām un 
stāstiem. Lai gan mums netika rādīta visa filma, tā 
likās interesanta gan jauniešiem, gan 
pieaugušajiem. 

 
Kad bijām apskatījuši kritušo piemiņas vietas, gide 
mūs pacienāja ar siltu tēju aukstajā decembra dienā, 
un, atvadoties no viņas, mēs devāmies atpakaļ uz 
autobusu. 

 

Vēlāk mēs apmeklējām Bastejkalnu, kurā 
pašlaik atrodas piemiņas akmeņi bojā 
gājušajiem. 
Ekskursijas turpinājumā, mēs devāmies uz 
Ložmetēju kalnu, kurā atrodas diezgan 
augsts skatu tornis. Lai uzkāptu tajā, bija 
diezgan jāpiepūlas, bet nedaudzi no mums to 
paveica, un augšā mūs gaidīja grandiozs 
skats, kurš, manuprāt, vienmēr paliks katram 
no mums prātā. 

 
 
 
Ekskursijas noslēgumā mēs devāmies uz 
Tīreļpurvu. Sākumā mums tika pastāstīts par 
Ziemassvētku kauju, kura norisinājās tieši 
Tīreļpurvā un tā apkārtnē. Protams, varēja arī 
apskatīt un aptaustīt atrastos lādiņus, 
granātas, galda piederumus un citus senus 
priekšmetus. Nedaudz vēlāk mums nācās 
izmantot loģiku un nedaudz fiziskā spēka 
vadītāja dotajos norādījumos un uzdevumos. 
Mums bija jāiejūtas Ziemassvētku kaujinieku 
ādās. Līdām cauri šķēršļiem, kas bija 
jāuzskata par dzeloņdrātīm. Gājām cauri 
labirintiem, kuros bija jāpalīdz citiem vai 
jāizliekas, ka esi ieguvis traumu, kļuvis akls 
vai nedzirdīgs gāzes uzbrukuma dēļ. Metām 
“granātas” pretiniekiem stāvus, sēdus un 
guļus. Vēlāk devāmies 700m garā takā, kurā 
bija jāatrod dažādi priekšmeti saistībā ar 
Ziemassvētku kauju, piemēram, dzelzs 
lāpstiņas, ķiveres, cietušais (manekens), 
dzelzs krūzes u.tml. Taču tas nemaz nebija tik 
viegli, jo bija jau mazliet satumsis, un 
priekšmeti bija rūpīgi noslēpti kokos, uz 
zemes, pie kokiem, krūmos utt.  
 
Ekskursija, protams, neiztika bez jautras 
atmosfēras un sarunām par visdažādākajām 
tēmām klasesbiedru un skolotāju vidū. Iesaku 
šādu ekskursiju katram, kas mācās un interesējās 
par Latvijas vēsturi, jo pēc šādas ekskursijas pat 
vienaldzīgajiem palika kaut kas no visa atmiņā, un 
tas mums noteikti palīdzēs sekmīgi nokārtot valsts 
vēstures eksāmenu. 
 

D.Lākute un Jankovska 9.b 
 

PATEICĪBA 

 
Mēs uzslējām eglīti – 

Dzīvu, zaļu trepīti, Pa kuru svecītes 

augšup skrej. 

(M.Cielēna) 

 

Paldies sk.ABricim un 9.a klases 

puišiem. 

p.s. Viņi zina par ko… 

5.b un kl.audzin. 



Ko Tu sagaidi savā dzīvē no Jaunā – 

Zirga gada? 
Roberts 7.c: „Labas sekmes mācībās, skolotājus 

ar gaišu prātu.'' 

 

Daniela 6.c: „Labas sekmes jaunajā gadā un brīvu 

laiku!” 

 

Amanda 7.c: „Labas atzīmes un daudz brīvā 

laika!” 

 

Una 7.c: „Sagaidu kaut ko jaunu.” 

 

Katrīna 5.d: „Jaunu suni!” 

 

Sk. S.Perševica: „Vēlētos skolā justies laimīga. 

To var panākt, ja skolēni ir paklausīgi, čakli, 

radoši un neatlaidīgi.” 

 

Sk. N.Priede: „Daudz pacietības, labāku veselību, 

radošas idejas.” 

 

Egita 7.b: „Es  zirga gadā sagaidu labākas 

atzīmes.” 

 

Sk. I.Stola: „Labu veselību, radošus, darbīgus, 

patiesi ieinteresētus mācībās skolēnus, personīgus 

panākumus, lietas, kas sagādā prieku!” 

 

Sk. G.Zommere: „Būt zirgā – ar veselību, 

mīlestību, labestību, iecietību un pietiekami 

naudas „bagāžā”!” 

 

Sk. G.Lībeka: „Vēlos gan aktīvi pavadīt laiku 

kopā ar ģimeni, gan biežāk satikties ar saviem 

draugiem.” 

 

Sk. A.Čakša: „Mīlestību, saticību ģimenē. 

Panākumus un radošumu darbā.” 

 

Sk. G.Muižniece: „Es sagaidu, ka visiem manā 

ģimenē būs laba veselība, viss, ko iesākšu, labi 

veiksies. Ceru arī, ka maciņā „turēsies nauda” un 

ka būs karsta vasara ar kādu jauku ceļojumu!” 

 

Sk. V.Budrecka: „Gaidu kaut ko ļoti labu – 

veselību, laimi un naudu maciņā!” 

 

Sk. A.Marcinkus: „ Es sagaidu daudz pozitīvu 

pārmaiņu.” 

 

Vilis 5.c: „Jaunas rotaļlietas.” 

 

 

Kāda ir Tava Jaunā gada apņemšanās 

vai izaicinājums? 
 

Una 7.c: „Apņemos biežāk palīdzēt mammai.” 

 

Katrīna 5.d: „Labāk mācīties.” 

 

Ieva 5.d: „Vairāk sportot.” 

 

Sk. S.Perševica: „Noteikti došos kādā aizraujošā 

ceļojumā.” 

 

Sk. N.Priede: „Vēlētos mācīties angļu valodu, jo 

skolā un augstskolā mācījos vācu valodu. Angļu 

valoda man nepieciešama saziņai ciemojoties 

„angliski runājošā valstī”.” 

 

Egita 7.b: „Klausīt vecākus.” 

 

Sk. I.Stola: „ Aizbraukt ceļojumā.” 

 

Dāvis 7.b: „Pavadīt laiku ārā svaigā gaisā un 

nodarboties ar sportu.” 

 

Sk. G.Muižniece: „Jaunajā gadā gribu vairāk 

sportot, vairāk laiku veltīt sev un savām 

interesēm.” 

 

Sk. V.Budrecka: „Domāju, ka vajadzētu vairāk 

sportot – slēpot, peldēt.” 

 

Vilis 5.c: „Būt sekmīgam visu gadu.” 

Sk.Daigas Saldenices Ziemassvētku prieks 
par klases dāvināto lāča bērnu.



Bateriju vākšanas konkurss 
 Jau ceturto gadu organizācija „Zaļā Josta” sadarbībā ar AS „Bao” un Valsts izglītības satura centru 

aicina Latvijas pirmskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnus iesaistīties 

izlietoto bateriju vākšanas konkursā „ Tīrai Latvijai” 2013./2014. mācību gadā. Piedaloties konkursā, ikkatrs 

tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot 

vidi un taupot resursus. Konkursa ietvaros drīkst vākt tikai izlietotas 

baterijas un akumulatorus. Līdz šī gada 28.februārim savāktās  

izlietotās baterijas ir jānodod AS „Bao”. „Zaļā Josta” aktīvākajām 

skolām šajā gadā ir sarūpējusi balvās : 400 EUR – 1.vietai, 300 EUR 

– 2.vietai, 150 EUR- 3.vietai, un pārsteiguma balvas aktīvākajiem 

bateriju vācējiem. Lai iegūtu kādu no šīm balvām, skolā ir jābūt 

atsaucīgiem visu klašu skolēniem, jo rezultātus aprēķina, dalot savākto bateriju daudzumu ar skolēnu 

skaitu skolā. 

Iepriekšējo gadu rezultāti mūsu skolā : 2010./2011.g. tika savākti 40 kg baterijas, 2011./2012.g. –82 kg 

baterijas, 2012./2013.g. – 340 kg baterijas. 

Aktīvākie bateriju vācēji ir sākumskolas un pamatskolas skolēni.  

Baterijas var vākt un nodot otrdienās plkst.10:45 22.kabinetā. Pašlaik jau ir savākti 43,6 kg. Čaklākās 

klases ir 6.b – 18,1 kg, 7.b – 16,15 kg un 9.b – 5,35 kg. Protams, šī ir iespēja paust savu attieksmi, gūt 

līdzdalību vides saudzēšanas pasākumos un dot savu artavu „Tīrai Latvijai” nepiesārņojot vidi ar bīstamām 

un cilvēka veselībai kaitīgām vielām.  

Bateriju ražošanā izmanto tādus ķīmiskus elementus kā varš, cinks, niķelis, mangāns, nātrijs un kālijs. Senāk 

bateriju ražošanā plaši izmantoja svinu, kadmiju, dzīvsudrabu un to savienojumus – toksiskas un 

kancerogēnas vielas, kas izjauc šūnu normālu augšanu, veicina vēža šūnu attīstību, kā arī bojā nieres, aknas 

un smadzeņu apvalku. Svins izraisa anēmiju, kadmijs uzkrājas nierēs, matos un kaulaudos, bojājot to 

struktūru un traucējot to darbību. Mūsdienās izmanto retos metālus – titānu, litiju, rubīdiju, lantānu, kuru 

resursi dabā ir nelieli. Savācot un nododot baterijas pārstrādāšanai, mēs mazinām risku saslimt ar bīstamām 

slimībām un palīdzam ekonomēt dabas resursus. 

No 500 tūkstošiem tonnu ievesto bateriju Latvijā tiek savāktas un pārstrādei nosūtītas tikai 100 

tūkstoš tonnu. Kur paliek 400 tūkstoš tonnu? Domājiet paši! Mēs varam palīdzēt mūsu zemei būt 

tīrai! 

Endija Sapule 10.b un Ina Stola- dabas zinību skolotāja 

  



ARĪ 5.KLASĒM IR IESPĒJA PIEDALĪTIES LATVIJAS NEDĒĻĀ. 

 

Jau vairākus gadus mūsu skolā novembra otrā nedēļa ir īpaša. Tā veltīta Latvijai. Šogad pilsētā un skolā 

piedāvāto pasākumu klāsts bija bagātīgs, jo Latvijai jubileja - 95 gadi! 

9.klases piedalījās Karoga svētkos, 7.,8.klasēm bija iespēja tikties ar J.Birzkopu un L.Biļevsku, kas 

stāstīja par Atmodas laiku, Zemessardzes 44.kājinieku bataljons bija parūpējušies par aktivitātēm 6.-

8.klasēm Raiņa parkā un 6.-9.klasēm notika jau tradicionālais erudītu konkurss „Aplis”. Un kā ar 

jaunākajiem pamatskolas audzēkņiem, kuri Latvijas vēsturi sāks apgūt tikai 6.klasē? Par viņiem netika 

aizmirsts. Klases apmeklēja muzeja nodarbības, 5.D klases komanda piedalījās pilsētas konkursā „Mana 

kūka Latvijai”. 

12.novembrī 5.klasēm notika konkurss „Mana Latvija”. Jau nedēļu iepriekš skolēniem bija doti jautājumi, 

uz kuriem bija jāsagatavo atbildes un jāatrod informācija, lai konkursa dienā veikt uzdevumus būtu vieglāk. 

Pēc rezultātiem spriežot, vislabāk sagatavojušās bija 5.B un 5.D klase (pārvēršot komandu iegūtos punktus 

vērtējumā, abu klašu vidējais rezultāts - 0.8). Skolēniem bija jāparāda savas zināšanas par Latvijas ģerboni 

un tajā ietvertajiem simboliem, par mūsu valsts teritoriju un kaimiņvalstīm, jāuzraksta apsveikums Latvijai 

95 gadu jubilejā u.c. Konkursa laikā klausījāmies latviešu strēlnieku dziesmas No filmas „Sešas zvaigznes 

zobenā”. Krāsojām, rakstījām, meklējām atbildes... un sajutāmies īpašāk nekā citās mācību stundās... JO 

DOMĀJĀM PAR DZIMTENI! 

 

 
 

 

Labais piemērs 
 

        Atceries, ka nav jāgaida Ziemassvētki, lai palīdzētu bez mājām palikušiem dzīvniekiem. 

        Tā 1.semestra noslēgumā 3 klases dāvāja savu sirds siltumu, mīlestību Liepājas dzīvnieku patversmes 

iemītniekiem, dodoties pie tiem ciemos aiznesot pašu sarūpētās dāvanas. 

        8.A klase (kl.audz. G. Zommere) ziedoja 14 kg sausās barības un 27 kg kaķu tualetes smilšu. 

        6.C klase (kl.audz. D.Sirmoviča) nesa sarūpētus gardumus, rotaļlietas un kopā ar vecākiem izveda 

pastaigā sunīšus. Šonedēļ ciemos uz patversmi pie dzīvniekiem dosies 6.A klase (kl.audz. L.Eniņa). 

        Esiet atsaucīgi arī pārējie! 

        Labie darbi veido Jūs par īstiem cilvēkiem.  

 

P.S. Jautājumu gadījumā griezieties 12. kab. pie sk. G.Zemarājas. 

 

  



APU. Kādas var būt klases ballītes ar vecākiem? 
 

          Pieļauju, ka daudzi pusaudži saviebsies, sakot – ar vecākiem? Nu nē. Tā taču nav atpūta! 

          Arī 7.c klases skolēnu pirmā reakcija bija tuvu šai, tomēr viņi ļāvās eksperimentam. 

         4 darbīgi 7.c klases skolēnu vecāki – Lindas, Dāvja, Emīla mammas un Melisas tētis – apmeklēja APU 

nodarbības vecākiem gan skolā, gan Rīgā un ķērās klāt pie kopīga pasākuma ar bērniem rīkošanas. 

           Vispirms notika aptauja, ko bērni vēlas darīt kopā ar vecākiem. Tās rezultātā radās ideja – kopā ar 

vecākiem 19.decembrī cept piparkūkas skolas mājturības kabinetā. 

            Pēc tam sekoja garšīgās uzkodas uz pašu uzklātā galda un atjautības stafetes skolas sporta zālē pa 

komandām, kurās iekļāvās arī vecāki. 

           Tad sekoja dažādākās nominācijas – klases mode, pļāpa, gudrītis, palīgs u.c., kā arī nominantu 

izvirzīšana un apbalvošana. 

           Un loterija, un dejas! Jauki. 

           Lūk, dažas skolēnu atsauksmes par to, kas patika šajā pasākuma, kas varbūt ne tik. Un mēs noteikti 

vēl darbosimies kopā! 

 

 

Man patika: 

 Ka ieradās visi bērni. 

 Ka mēs izcepām daudz piparkūku, kuras 

bija patiesi skaistas. Un mēs strādājām 

komandā. 

 Ka vajadzēja ierasties kantrī stila apģērbā. 

 Spēle ar lapiņām uz pieres, kurā jāatmin, 

kas par dzīvnieku esi. 

 

 

 

 

 Viss, jo vecāki bija padomājuši par visu, 

un viss pasākums bija lielisks. 

 Ka viena bērna tēvs stafetēs ākstījās. 

 Ka saņemot savu loteriju bija jādzied, 

jārunā dzejoli vai jādejo. 

 Nominācijas par klases pļāpu, glābšanas 

riņķi u.c. 

 



Man nepatika: 

Ka daži vecāki nepiedalījās aktivitātēs, bet 

sēdēja malā. 

 

Par maz palika laika padejot aktivitāšu dēļ. 

Ka daudz vecāku nebija, jo domāju, ka citiem 

bija kauns saukt savus vecākus, bet labāk 

būtu visiem vienam otru iepazīt. 

Ka vecākiem nebija sava komanda. 

 

 

Ko turpmāk vēlētos darīt kopā ar vecākiem? 

 Iet pārgājienā gar jūru un cept desiņas. 

 Taisīt sniega skulptūru festivālu. 

 Aiziet uz patversmi un kopā izvest sunīšus 

pastaigā. 

 Spēlēt tautas bumbu, basketbolu. 

 Iet garākos pārgājienos ar uzdevumiem. 

 Iet uz slidotavu. 

 Veidot vasarā nometni, tikai laicīgi jāatliek 

nauda un viss nepieciešamais jāsagatavo. 

Uzzinot šo informāciju, cerams, ka arī citu klašu skolēni un vecāki tuvināsies viens otram, kopīgi atpūšoties 

un viens no otra arī kaut ko iemācoties. Lai Jums veicas atvērties jaunām idejām!  

kl. audz. Gita Zemarāja 

 

 


