Varavīksne
Krustpils pamatskolas avīze

Ziemassvētku noskaņās

“To Ziemsvētku zvaigzni ,
Kas šonakt debesīs mirdz,
To noplūc kā puķi
Un nēsā pie sirds!”
Pie 7.klases Rūķu dejas viss nebeidzas, arī 2.klasīte pārsteidza ar savu Zaķu deju. Un, ja jau bija Rūķu deja, Zaķu
deja, tad kādi Ziemassvētki bez sniegavīriem?
Par to parūpējās 6.klase ar klases audzinātāju, kuri tērpušies, kā sniegavīri priecēja ar „Sniegavīru deju”.
Ziemassvētku pasākuma noslēgumā 9.klases kolektīvs
uzstājas ar savu priekšnesumu— īss dziesmas video klips
ar skanīgu dziedāšanu visiem kopā noslēgumā. Sava
priekšnesuma beigās 9. klases skolēni, visiem klātesošajiem, izdalīja pašu ceptās piparkūkas.
Ziemassvētku koncerta noslēgumā, kā jau tradīcija—
visi tikai aicināti piecelties un kopā ar kori dziedāt dziesmu
“Klusa nakts, svēta nakts” .
Aivis Šatalovs 9.klase

Katru gadu, noslēdzoties mācību gadam Krustpils pamatskolā
norisinās Ziemassvētku pasākums, kura laikā skolēni vecākus un
pedagogus priecē ar dažādiem priekšnesumiem, savukārt skolēni
saņem atzinības un pateicības par labiem sasniegumiem mācībās
un ārpus tām.
Šogad Ziemassvētku pasākumu atklāja ar 1-4. klašu koris ar
dziesmu “Tik spoža mirdz mums eglīte” . Savukārt 7.a klases skolēni Oskars un Diāna skaitīja sirsnīgus Ziemassvētku dzejoļus.
Šajā Ziemassvētku pasākuma uzstājās arī ansamblis
“Saulstariņš” .Savukārt pirms labāko skolēnu apbalvošanas uzstājās koris “Liesmiņa”.
Priekš dažiem skolēniem, kuri ļoti centās šajā pirmajā mācību
semestrī, bija pienācis laiks, kad viņu centība tika apbalvota—
izmaksātas stipendijas.
Pēc labāko, cītīgāko skolēnu apbalvošanas uzstājās 7.a klase ar
savu neparasto Rūķu deju. Savukārt pēc tam koncerta skatītājus
priecēja trīs Krustpils pamatskolas skolnieces, kuras dejo HIP
HOP un , kuras nebaidījās iziet uz skatuves, lai parādīt savas pras-
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Pagājušā gada decembrī Krustpils pamatskolas žurnālistikas pulciņš viesojās Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, kur
skolēni klausījās stāstījumu par žurnālista, fotogrāfa un
korektora profesiju.
Par savu 26 darba gadu pieredzi žurnālistikā skolēniem
stāstīja Valdis Aleksandrovs. Žurnālists stāstīja, ka ilgajos
darba gados ir nācies rakstīt par daudz ko, kā arī intervēt
vairākus pazīstamus cilvēkus – Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Imantu Ziedoni, grupu “Līvi” utt. Tomēr aptuveni 20 gadus V. Aleksandrovs pārsvarā ir rakstījis par
dzīvniekiem.
Tāpat V. Aleksandrovs strādā par korektoru jeb labo
kļūdas dažādiem rakstiem, kā arī ir grāmatā. Skolēni varēja
apskatīt arī žurnāla lapu kopijas, kurās veikts rakstu kļudu
labojums un kopā ar žurnālistu pārrunāt labotos rakstus,
mēģinot paskaidrot, kādēļ tā nevajadzētu rakstīt.
Skolēniem tika arī paskaidrots, ka ir vairāki žurnālistikas veidi, kuru raksti vai ziņu materiāli var tikt atspoguļoti laikrakstos, žurnālos, radio, televīzijā un internetā. Kā arī tika skaidrots kādām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par
labu žurnālistu un informēts, ka par žurnālistu mācīties var Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Universitātē.
Ieskats profesiju ikdienā un darba specifikā norisinājās sadarbībā ar SIA "Dumpis", kas izdod žurnālu "MMD".
9. klases skolniece Signe Vīksna

2018.gada 13.decembrī Krustpils pamatskolā bija iespēja apmeklēt planetāriju Krustpils pamatskolas un Antūžu speciālās internātpamatskolas skolēniem.
Šo pasākumu vadīja Ņikita Dobreņkijs SIA P.N.R valdes loceklis un Lauris Krilovs. Viņi jau četrus gadus apmeklē Latvijas skolas ar šo planetāriju. Skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par profesiju astronoms un par pašu
zinātnes nozari-astronomiju.
Šī pasākuma organizatore ir Dace Kalniņa-Aleksandrova, kura ir skolas karjeras konsultante ,viņas mērķis ir
lai bērni uzzin vairāk par dažādām profesijām ,jo dažas profesijas mēs nevaram sastapt ikdienā, tādēļ tiek rīkoti šādi
informatīvi pasākumi.
Planetārija forma padarīja visu ļoti reālistisku un radīja efektu ,ka apmeklētāji atrodas ļoti tuvu dažādiem debesu objektiem. Skolēnus iepriecināja tas , ka ir tāda iespēja uzzināt par profesiju un interesantā veidā iegūt zināšanas.
9.klases skolniecei Signei patika tas ,ka bija iespēja klausīties par planētām un vienlaikus vērot tās. Šis veids
palīdz skolēniem iegūt zināšana un palīdz domāt par viņu nākotni. Liels paldies pasākuma vadītājiem un organizatoriem.
Andželika Degterjova 9.klase
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Krustpils pamatskolā jau vairākus gadus pēc kārtas
pirms Ziemassvētkiem notiek akcija "No sirds uz sirdi",
kuras mērķis ir sniegt veciem, vientuļiem cilvēkiem un
pamestajiem dzīvniekiem sirds siltumu un uzmanību.
Atvērsim savas sirdis visiem un dāvāsim sirdssiltumu
tiem, kam tā trūkst. Dosim savu mīlestību cilvēkiem,dzīvniekiem, kam tās ir maz! Sniegsim palīdzīgu
roku tiem, kas var, bet nespēj! Būsim saprotoši.
Šogad mēs iepriecinājām 19 vecos cilvēkus savā Madonas ielas mikrorajonā un arī viesojāmies ar dāvaniņām
dzīvnieku patversmē.
Lai reizē ar Ziemassvētku prieku atnāk sajūta par labi
padarītu darbiņu,paldies visiem bērniem un vinu
ģimenēm par piedalīšanos akcijā.Lai katrā no Jums kāds
sapnis plaukst,ko gribas piepildīt.
Sk.Ina ar mazpulkiem.

Pirms 2018. gada noslēguma Krustpils pamatskolā viesojās trīs radošas jaunietes, kuras 8. un 9. klases skolēniem
stāstīja par iespējām Eiropā.
Lekciju skolēniem vadīja Krustpils pamatskolas absolvente Evelīna Elksnīte, kura jauniešus iepazīstināja ar
NVO resursu centra piedāvātajām iespējām, tajā skaitā – ceļošanu pa Eiropas valstīm, kā brīvprātīgais. Tika skaidrots, ka jebkurš cilvēks, vecumā no 18 līdz 30 gadiem, var ceļot uz jebkuru Eiropas savienības valsti. Projekts ilgst
no diviem līdz 12 mēnešiem.
Par projektu un tā iespējām vairāk stāstīja trīs jaunietes, kuras Latvijā bija ieradušās kā brīvprātīgās no citām valstīm.
Katra jauniete sākumā iepazīstināja ar sevi, pēc tam stāstīja par to, no kādas valsts ieradusies. Stāsti skolēniem likās interesanti, jo meitenes bija dažāda vecuma un katrai bija savs stāsts un sava pieredze.
Jaunietes dalījās arī iespaidos par Latviju: kādēļ viņas izvēlējās atbraukt uz Latviju; kas patīk, kas nepatīk; kāds bijis interesantākais gadījums; kuras Latvijas pilsētas apciemoja.
Skolēniem bija iespēja arī pašiem uzdot jautājumus un viens no jautājumiem bija: „Ar ko, jūsuprāt Latvija atšķiras no jūsu valsts? ” Šajā jautājumā jaunietēm viedokļi
saskanēja. Viņas uzskata, ka latvieši ir noslēgtāki un ar tiem
ir grūtāk komunicēt, grūtāk iepazīties, atšķirībā no iedzīvotāji
viņu valstīs, kuri esot ļoti atvērti. Vēl kāda no jaunietēm bija
minējusi par to, ka ir grūti pierast pie Lavijas vēsajiem apstākļiem. Taču minēja arī to, ka Lavijā ir zaļa un ziedoša daba
un svaigs gaiss.
9.klases skolniece Andželika Degtarjova uzskata, ka lekcija par iespējām Eiropā bija ļoti interesanta: „Manuprāt, šī lekcija palīdzēja uzzināt vai papildināt savas zināšanas par iespējām ne tikai Latvija, bet arī citās Eiropas savienības valstīs. Sniegta laba iespēja apskatīt citas valstis un iemācīties
kaut ko jaunu, ja kāds vēl nav izlēmis par to, ko vēlas nākotnē. Lekcija bija aizraujoša. Varēja uzzināt arī citu viedokli
par mūsu valsti, kā tādu.”
Arī citi skolēni atzina, ka lekcija bija informatīva un noderīga. Tāpat tika secināts, ka projekts, par kuru tika stāstīts
sniedz daudz iespēju, piemēram, valodas prasmes uzlabošana, dažādu pasākumu apmeklēšana, citas kultūras iepazīšana, iespēja redzēt sevi no malas, uzzināt vairāk par pasauli. Galvenais esot iet un mēģināt.
Sjuzanna Sileviča 9.klase

4

BARIKĀŽU AIZSTĀVJU ATCERES DIENA
Šī gada 18.janvārī Krustpils pamatskolā norisinājās barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums.
Dienas rīta pusē 8.-9.klašu skolēni devās uz sociālo zinību kabinetu, kur
klausījās Jēkabpils Vēstures muzeja darbinieces stāstījumā par to, kas norisinājās barikāžu laikā.
Dienas beigās visu klašu skolēni un skolotāji saliedēti devās uz skolas pagalmu, kur tika aizdedzināts simboliskais barikāžu ugunskurs.
Skolotājs Ēriks Spuriņš iesāka pasākumu stāstot, kuras ēkas sargāja visi Latvijas iedzīvotāji, kā arī no kā tolaik sastāvēja pašas barikādes. “Barikāžu laiks ir
vēsturisks apzīmējums Latvijas neatkarības aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas
pilsētās no 1991.gada 13. līdz 27.janvārim. Mūsu tautieši centīgi strādāja Rīgas galvenajās ēkās, lai varētu nosargāt jauniegūto Latvijas neatkarību 1990.gada 4.maijā,” stāstīja Ē. Spuriņš, “Cilvēki pat naktīs klausījās ziņas un
tramīgi tvēra katru teikto vārdu no radio vai televīzijā teiktā. Tās bija neparastas saliedētības un vienotības dienas,
kurās tauta parādīja visai pasaulei savu ciešo apņēmību nosargāts Latvijas brīvību.”
Pēc Ē. Spuriņa uzrunas tik ieturēts klusuma brīdis, pieminot bojā gājušos barikāžu laikā.
Uz pasākumu kā fotogrāfs un barikāžu dalībnieks, bija ieradies Jānis Lācis kurš pastāstīja, kā viņam ir gājis un
ko viņš ir piedzīvojis. Tāpat viņš skaidroja, ka kopš 1996.gada janvāra vairāk nekā 30 tūkstoši barikāžu aizstāvju
ir apbalvoti ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm.
Pasākuma beigās, skanot kora dziesmām fonā, visi varēja uzcienāties ar skolas vadības sarūpētajiem pīrādziņiem un tēju.
9.klases skolniece Signe Vīksne

IEPAZĪSTAM PROFESIJU—OPTOMETRISTS
22.janvārī Krustpils pamatskolā viesojās Līga Prēriksone un Grinete Kancāne ,kuras ieradās no Rīgas ,Stopiņu
novada. Viņas pastāstīja par savu profesiju-optometristu.
Bija iespēja uzzināt ,kurā mācību iestādē ir jāmācās ,ja nākotnē vēlas izvēlēties šo profesiju un uzklausīt dažus padomus no L.Prēriksones un
G.Kancānes. Kā arī uz skolu bija atvesti aparāti ar ,kuru palīdzību varēja
pārbaudīt redzi.
Skolēni uzzināja arī par to ,kā acis
uztver gaismu un dažādus objektus ,kurus sastopam ikdienā. Pastāstīja
arī interesantu stāstu ,kā tika izgudrotas
brilles un kā tās mainījās gadu laikā.
Viņas nerunāja tikai par optometrista profesiju, viņas stāstīja vispār par visām profesijām un kā izvēlēties vajadzīgo . G. Kancāne par optometristu strādā jau kopš 1998.gada ,bet medicīnā kopš 1988.gada. Savukārt L. Prēriksone
pirms tam strādāja poliklīnikā, apmēram 25 gadus. Viņu pieredze skolēniem
likās pārsteidzoša. Viņu mērķis, ierodoties Krustpils pamatskolā, bija ,lai skolēni vairāk uzzina par viņu profesiju un padomātu par ko viņi vēlas kļūt, kā
arī, lai aizdomātos saistīt savu darbu ar medicīnu ,kura var noderēt pašiem.
9. klases skolniece A. Degterjova
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ES PATS SAVAS ANIMĀCIJAS VEIDOTĀJS
Lai uzzinātu ko jaunu par laikmetīgo Latvijas animāciju, animācijas personībām un animācijas studijām,
22.janvārī pie 3.-6. klašu skolēniem viesojās MULTENKULTEN animācijas darbnīca.
Izglītojošas lekcijas laikā, tika sniegta informācija par dažādu animāciju veidošanu-leļļu animācija, plastilīna
animācija, kadruplānu zīmēšana, u.c.
Skolēni iepazina profesijas, kas saistītas ar animācijas filmiņu veidošanu, šo profesiju pārstāvjus Latvijā.
Visi darbojās praktiski grupās, iejūtoties animatora, režisora, mākslinieka, scenārista ´´ādā´´, iepazīstot
neparasto darba vidi darbībā, savas skolas klasē.
Mērķtiecīga darba rezultāta- izveidotās animācijas filmiņas noskatīšanās, bija jauks pasākuma noslēgums.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumu pieteica pedagogs karjeras konsultants Alda Miezāka.

6

SNIEGA DIENA MEŽAPARKĀ
Nu jau sesto gadu Krustpils pamatskolā atzīmējam Pasaules Sniega
dienu. Tās mērķis ir aicināt bērnus un pieaugušos doties ārā, pavadīt
laiku svaigā gaisā, izmēģināt dažādas aktivitātes uz sniega, veicināt
veselīgu dzīvesveidu.
Šajā mācību gadā, janvāra beigās sniega dienu atzīmējām ārpus
skolas - Jēkabpils Meža parkā. Skolai ir 15 slēpju pāri, nūjas un
zābaki. Uz Mežaparku skolēni ar skolas autobusu devās pēc īpaša
saraksta, nemot līdzi skolas inventāru. Izmantojām Jēkabpils sporta
centra darbinieku izveidoto slēpošanas trasi, skolēni veica noteiktu distanci,
pie
reizes
priecējot acis par
skaisto,
piesnigušo
apkārtni. Pēc slēpošanas skolēni izbaudīja sajūsmas pilnus
nobraucienus ar ragaviņām un citiem slīdpriekšmetiem no kalna. Veselajiem, sportiskākajiem, drosmīgākajiem skolēniem tika
piedāvāts izaicinājums - veikt 10-20 m skrējienu ar basām kājām
pa sniegu. Šo izaicinājumu pieņēma vairāki skolēni, katrā klasē
bija kāds , kas to paveica. Īpašs prieks par 4.klases
skolēniem,vislielākais drosminieku skaits. Iespējams tāpēc, ka
klases piedalās projektā „Sporto visaklase”, sporto 5 x nedēļā, tai
skaitā svaigā gaisā.
Meža parks ir lieliska vieta, lai daudzveidīgi un veselīgi
pavadītu laiku ziemā, kopā ar klases, skolas biedriem un ģimeni. Skolēni interesanti un saturīgi pavadīja šo
ziemas dienu svaigā gaisā, guva pozitīvas emocijas, izbaudīja aktivitātes, ko iespējams veikt tikai sniegā. Katrs
skolēns par aktīvu dalību sniega dienā saņēma vērtējumu sportā. Sporta stundās, ja būs atbilstoši laika apstākļi,
skolas tuvumā skolēni turpinās apgūt un pilnveidot slēpošanas pamatsoļus, jo inventārs skolā ir un par sniega
trūkumu sūdzēties nevar.
Paldies mācību pārzinei A.Porei, skolas direktorei V. Stiebriņai un šoferītim par sadarbību. Nākošajā gadā arī
noteikti piedalīsimies Sniega dienā, meklēsim jaunas idejas, kā to atzīmēt. Svaigā gaisā būt un sportot ir veselīgi,
vai ne?
Sporta sk. A. Ķiploka

SNIEGAVĪRA SIRDS
14. februārī Krustpils pamatskolā viesojās Rikko leļļu teātris, kas 1.-5. klašu skolēnus priecēja ar ziemīgu, bet
sirsnīgu izrādi “Sniegavīra sirds”.
Izrādē bērnus priecēja desmit Roko lelles:
četri Sniegavīri, Briedis, Zaķītis, Sniegpārsliņas,
Rūķītis, Sniedziņš un Trollis.
Lelles bērniem lika aizdomāties ne tikai par
draudzību un siltumu, ko mēs varam dāvāt viens
otram, esot labsirdīgi, bet arī par brīnumiem…
Kā izrādās, tad, kad satiekas divas vienādas
sniegpārsliņas un iekrīt sniegavīram krūtīs, notiek neticamais…
Skolēni ar aizrautību skatījās izrādi un aktīvi
atbildēja gan uz tēlu uzdotajiem jautājumiem,
gan iesaistījās aicinātajās aktivitātēs.
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KAS IR VALENTĪNA DIENA?
Viena no leģendām vēsta, ka Valentīns bijis Senās
Romas priesteris. Kad imperators Klaudijs II (m. ē. 3.
gadsimts) secināja, ka neprecēti vīrieši ir labāki karotāji
nekā tie, kam ir sieva un ģimene, viņš aizliedza jauniem,
neprecētiem vīriešiem precēties. Priesteris Valentīns, kas
saprata šā lēmuma netaisnīgumu, nepakļāvās imperatora
pavēlei un turpināja slepus laulāt iemīlējušos pārus. Kad
Valentīna nepakļaušanos atklāja, Klaudijs ielika viņu cietumā. Klaudijs pat pavēlēja mācītājam izpildīt nāvessodu.
Valentīns rakstīja zīmītes cietuma uzrauga meitai, kuru
viņš bija iemīlējis. Pirms nāvessoda izpildes jaunais
mācītājs palūdza cietuma uzraugam papīru, rakstāmspalvu
un tinti un uzrakstīja meitenei atvadu vēstuli, ko nobeidz ar
īsu frāzi “Tavs Valentīns”. Saņēmusi šo zīmīti, cietuma
uzrauga meitu, kas līdz šim neko nenojauta par jaunā
mācītāja jūtām, pārņēma apskaidrība. No tā laika cilvēki šo
dienu sagaida kā Visu mīlētāju svētkus.
496. gadā Romas pāvests Gelasius pasludināja 14.
februāri par Svētā Valentīna dienu. Mīlnieki pielūdz Svēto Valentīnu un uzskata viņu par savu aizbildni.

VALENTĪNA DIENAS TRADĪCIJAS
Svētā Valentīna dienas tradīcijas un paražas saglabājušās no seniem laikiem līdz mūsdienām. Katrā valstī tās atšķiras, bet visur šajā dienā ir populāri precēties vai izteikt bildinājumu, šajā dienā arī sievietes var lūgt vīrieša roku.
Ja vīrietis nav gatavs pieņemt tik nopietnu lēmumu, tad viņam vismaz jāpateicas par izrādīto cieņu.
Agrāk tika arī uzskatīts, ka tieši šajā dienā putni meklē sev pāri, tāpēc putniņiem tika pievērsta lielāka uzmanība.
Ja meitene 14. februārī ieraudzīja pāri lidojam kaiju, tas viņai vēstīja par laulību ar jūrnieku. Redzēt strazdu nozīmēja apprecēties ar nabagu, taču dzīvot laimīgi. Vislielākā laime bija sastapšanās ar krustknābi, kas pareģoja līgavaini - miljonāru.

Mīlestība ir ļoti
vienkārša. Mīlestība
mājo ikvienā. Tai
vienkārši jāļauj
augt. Mīlestība aug
tad ,kad to dāvā,nevis tad , kad to
meklē
/Osho/

Informācija sagatavota pēc interneta resursiem, līdz ar to uztveram to kā izklaides materiālu, nevis patiesu faktu
apkopojumu.
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SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSĀ JĒKABPILS REĢIONĀ
UZVAR 5.KLASES SKOLNIECE
Februāra pirmspēdējā dienā, 27. februārī, Krustpils kultūras namā norisinājās Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas organizētais “Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības” Jēkabpils reģiona fināls, kur par
Skaļās lasīšanas čempionu kļuva Krustpils pamatskolas 5.klases skolniece Viktorija Armale.
Skaļās lasīšanas sacensības Latvijā tiek organizētas otro gadu pēc kārtas. Sacensību ideja ir ņemta no Holandes,
to Latvijā organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Bērnu literatūras centrs.
Jēkabpils reģiona finālā kopā piedalījās 11 skolas un viena bibliotēka, kopā 13 dalībnieki. Par Jēkabpils reģiona
Skaļās lasīšanas čempionu tika atzīta V. Armale, kura lasīja fragmentu no Meganas Makdonaldas grāmatas
“Džūdija Svilpaste kļūst slavena”.
Žūrija dalībniekus vērtēja pēc dažādiem kritērijiem, bet galvenie no tiem bija: skaidra dikcija, spēja ar stāstu aizraut auditoriju, atbilstošs uzsvaru lietojums, prasme veidot kontaktu ar auditoriju, paskatīšanās uz klausītājiem laiku
pa laikam un prasme izmantot savu balsi.
V. Armalei Skaļās lasīšanas
sacensībām
gatavoties
palīdzēja
skolotāja Inese Grauduma. Skolotāja
skaidroja, ka, ievērojot pasākuma
nolikumu, grāmatas cītīgi lasīja visa
Krustpils pamatskolas 5. un 6. klase un
gatavojās bibliotekāres S. Stiebriņas
organizētajam Skaļās lasīšanas pasākumam skolā. “Žūrijai bija grūti izvērtēt
labāko, jo izvēlētās grāmatas bija aizraujošas un dalībnieku uzstāšanās atbilda konkursa nolikumam. Tomēr
vispārliecinošākā bija V. Armales
izvēlētās grāmatas motivācija, kur galvenā varone, tāpat kā Viktorija,
piedalījās konkursā un izbaudīja visu
sajūtu gammu, ko nozīmē uzstāties
publikas priekšā,” atzina I. Grauduma.
“Noklausoties Viktorijas uzstāšanos
skolā, bija pārliecība par meitenes
spēju veiksmīgi startēt reģionālajā
finālā un pārstāvēt skolas godu.
Viktoriju ļoti atbalstīja ģimene, mamma bija ieradusies arī uz finālu un juta
līdzi kopā ar Krustpils pamatskolas
drosmīgo un krāšņo līdzjutēju komandu, kura bija sagatavojusi plakātu “Viktorijai jā-uz-var!”.”
Arī pati V. Armale atzīst, ka ticēja saviem spēkiem, jo juta atbalstu un ticību viņai gan no ģimenes, gan skolas
puses: “Klausoties visu dalībnieku uzstāšanos un uzzinot, ka tikai viens ir uzvarētājs likās nereāli iegūt galveno titulu, bet iekšēji ticēju sev, tāpat, kā man ticēja mana mīļā skolotāja Inese, kas vienmēr prot nomierināt un uzmundrināt. Uzzinot, ka esmu izvirzīta valsts finālam, no prieka raudāju. Liels paldies skolotājām – Inesei, Sanitai,
Dacei, Initai, kuras bija skolas žūrijā un izvirzīja mani reģionālajam konkursam, noticēja man un deva iespēju
piedalīties. Man ir gandarījums un prieks, ka viņu cerības attaisnojās.”
Skolotāja I. Grauduma saka lielu paldies skolas atbalsta komandai, žurijai par atzinīgo novērtējumu un pasākuma vadītājai par uzmundrinājuma vārdiem dalībniekiem.
Skaļās lasīšanas valsts fināls notiks šī gada maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) un fināla uzvarētājs uz
gadu tiks iecelts par LNB Bērnu direktoru. Konkursa nolikumā tiek informēts, ka “konkursā katrs reģionālais uzvarētājs lasīs fragmentu no izvēlētās grāmatas un fragmentu no citas, iepriekš nezināmas grāmatas, kas viņam tiks
iedota fināla norises rītā. Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čempiona klase. Starp
lasīšanas sesijām uzstāsies populārs mākslinieks vai mūziķu grupa.”
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SVEICAM 8.MARTĀ!!!

Sieviete — Tu esi trausla puķe ,
kuru mīlestības reibonis šūpo
smaržīgos un siltos tumšos viļņos,
galvā mirdzinājot zelta kroni .
Sieviete - Tu skaistākā starp puķēm!
Tava zieda kausā ģifts un medus,
un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to,
dziļi ceļos vajadzētu pakrist,
gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot,
Sieviete — Tu esi skaistākā starp puķēm!
/Fricis Bārda/

