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STĀSTNIEKU KONKURSS „TECI, 
TECI VALODIŅA” JĒKABPILĪ 

SINTIJA DUNDURE, 7.B KLASES SKOLNIECE 

8.novembrī Bērnu un jauniešu centrā norisinājās stāstnieku kon-
kurss „Teci, teci valodiņa”.  

Uz konkursu devās arī pieci skolēni no Krustpils pamatskolas 
folkloras kopas „Krauķi” – Sintija, Aiga, Sabina (7.b klase), Indulis 
Kristiāns (6. klase), Laura (4. klase). Visi ieguva 1. pakāpes dip-
lomus, bet Sabina no 7. b klases 7. decembrī devās uz Rīgu, kur 
notika stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” fināls. 

Skolēni ir priecīgi par saviem rezultātiem un iegūto pieredzi. Trīs 
no pieciem skolēniem stāstniekā piedalījās pirmo reizi. Un lai arī 
sākumā visi bija nedaudz satraukti, beigās bija ļoti priecīgi. 

Stāstnieku konkursā iegūtās zināšanas palīdzēs vairākās noza-
rēs, jo īpaši literatūrā, jo skolēni šādi mācās prasmi stāstīt. Tas 
noderēs arī turpmākajā dzīvē, jo katra pasaka pauž kādu atziņu. 
Piemēram, Sabinas pasaka bija par triju milžu brīnumu lietām. 
Milžus var salīdzināt ar cilvēkiem. Pasakas galvenā atziņa— lai 

kāds arī cilvēks būtu bijis pagātnē, ir jāpievērš uzmanība tikai viņa 
tagadnei. Savukārt Sintijas pasakā vēstīts, ka vajag būt gudram, 
lai pasargātu sevi un sev tuvos cilvēkus. 

 

MĀCĪŠANĀS, SPORTOŠANA UN IZKLAIDE – TĀDS IR PROJEKTS 
„SPORTO VISA KLASE” 

AIVITA ĶIPLOKA, SPORTA SKOLOTĀJA 

1. novembrī Rīgā, hallē „Arēna Rīga”, pulcējās vairāk nekā 
8000 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projek-
ta  „Sporto visa klase” dalībnieki no visas Latvijas, lai atklātu 
6. sezonu. 

 Šī projekta autors  ir LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. 
Projektā paredzētas 5 sporta stundas nedēļā. Tā mērķis ir uzlabot 
visu klases skolēnu  fizisko  sagatavotību, stāju, pilnveidot prasmi 
darboties individuāli, grupās un komandā.  Krustpils pamatskolas 
5. klase šajā projektā darbojas jau trešo gadu. Mācību gada laikā 
skolēniem ne tikai aktīvi jāsporto piecas reizes nedēļā, bet arī labi 

jāmācās, jāpiedalās sporta sacensībās un jāveic kāds labais 
darbs. 

Projekta atklāšanas pasākumā skolēnus izklaidēja un ļāva 
viņiem baudīt svētkus. Bija iespēja klātienē redzēt pazīstamus 
sportistus – vieglatlēti Sindiju Bukšu, tenisisti Aļonu Ostapenko, 
rallijkrosa autobraucēju Reini Nitišu, basketbolistu Jāni Blū-
mu.  Tāpat klātesošos priecēja talismanu parāde, gaismas izrāde, 
priekšnesumi no ekstrēmās riteņbraucēju grupas „Green Trials”, 
motosportistu grupas „Moto trial”, kā arī mūziķi „Sub Scriptum”, 
un noslēgumā ar jaudīgu koncertu visus iekustināja mūzikas grupa 
„Bermudu divstūris”.   

Pasākuma gaitā tika paziņoti veikala “Rimi”  konkursa „Sporto 
labākai dzīvei” uzvarētāji – tās skolas, pie kurām 
dosies “Rimi” komanda, lai izglītotu skolēnus par 
veselīga uztura pamatprincipiem, pasportotu un 
pagatavotu veselīgu maltīti.  Lai tiktu šo uzvarētāju 
kārtā, bija jāizpilda mājas darbs – jānofilmē intere-
sants vingrinājums, jāuzraksta veselīga brokastu 
recepte un jāizaicina divas citas klases, kas uzvaras 
gadījumā sacenstos ar izaicinātājiem.  5. klases 
skolēni kopā ar audzinātājām un sporta skolotāju ar 
interesi un radošu pieeju piedalījās šajā konkursā. 
Esam ļoti priecīgi, ka arī Krustpils pamatskola ir to 
skolu skaitā, pie kurām viesosies “Rimi” komanda. 
Tas noteikti būs vēl viens sportiski izglītojošs un 
klases kolektīvu saliedējošs  pasākums, ko gaidām 
ar nepacietību. Piedaloties šajā projektā, vislielākie 
ieguvēji ir paši bērni, bet viņus atbalsta vecāki, kla-
ses audzinātājas Ilze Tomiņa-Stare, Sanita Stiebriņa 
un  direktore Vija Stiebriņa. 

Projekta „Sporto visa klase” vislielākie ieguvēji ir paši skolēni. 

SINDIJA BATARĀGA, 9. KLASES SKOLNIECE 

 
6. novembrī skolēni Emmija Sefānija Millere, Iveta Zabiņako, 

Lauris Paeglis, Krista Ozoliņa, Sanita Krilova, Arīna Artemjeva, 
Evelīna Seidare un Sindija Batarāga kopā ar audzinātāju Daci Mie-
zīti devās uz semināru “Domā plašāk, maini dzīvi!” Krustpils nova-
da pašvaldības konferenču zālē. Seminārā bija interesantas pārru-
nas, praktiskās nodarbības un kafijas pauze ar iedvesmojošu per-
sonību. 

Semināra sākumā visiem jauniešiem, kas pulcējās uz pasākumu, 
bija iespēja iepazīt citam citu tuvāk un sagaidīt īpašo viesi. Reperis 
Idus Abra skolēniem pastāstīja par savām dzīves gaitām un grūto 
pieredzi dažādos neformālās izglītības projektos, par dažādām 
savas dzīves izvēlēm un interesantiem notikumiem. Idus Abras 
vārdi bija iedvesmojoši, un skolēni bija sajūsmā, kad viņš sāka 
repot. 

Pēc tikšanās ar spilgto personību skolēniem bija iespēja uzzināt 

par programmām “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, kā arī veidot plānu projektam, ko vēlētos īste-
not savā pilsētā. 

Lai sāktu plānot topošos projektus, skolēniem bija jāsadalās 
grupās, un tad varēja sākties noteiktā stunda laika plāna veidoša-
nai. Idejas radās diezgan ātri, un visi bija gatavi pastāstīt par sa-
viem spilgtajiem plāniem. 

Daži skolēni no 9. klases demonstrēja ideju par bezatkritumu 
pieeju jeb “zero waste”. Šī projekta mērķis – ierosināt mūsu pilsē-
tas iedzīvotājus dzīvot tīrāku un veselīgāku dzīves veidu, neizman-
tojot lielu plastmasas un citu lieku materiālu daudzumu, panākt, lai 
skolās tiktu pasniegta veselīgāka un svaigāka pārtika un, protams, 
atkritumu šķirošana. Idejas izplatīšana izpaustos reklāmās un da-
žādās lekcijās. Protams, bija arī citas lieliskas idejas, kā 
“pasākumu rīkošanas”, “hobiju pulciņi”, “atkritumu šķirošana” u. c.  

Pasākums bija iedvesmojošs un izglītojošs. 

9. KLASES SKOLĒNI PIEDALĀS SEMINĀRĀ “DOMĀ PLAŠĀK, MAINI DZĪVI!” 

NOTIKUMU APSKATS 
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SINTIJA DUNDURE, 7.B KLASES SKOLNIECE 

11. novembrī, Lāčplēša dienā, Jēkabpilī notika lāpu gājiens. Līdzās citiem gājie-
nā devās arī daži skolēni no Krustpils pamatskolas – 5 meitenes no 7. b klases 
un dažas meitenes un zēni no 5. klases. 
Lāpu gājiena dalībnieki ar lāpām izgāja plkst. 17:30 no Kena parka. Svinīgā 
soļošana noslēdzās pie Krustpils pils. Lāpu gājiena laikā gājēji dziedāja dzies-
mas.  
Krustpils pamatskolas skolēniem patika gājiens, jo tā laikā pastiprinājās patrio-
tiskā izjūta, turklāt bija iespējams pabūt draugu lokā. Lāpu gājiena noslēgumā 
dalībnieki pulcējās piemiņas pasākumā un koncertā. 

SKOLĒNI PIEDALĀS LĀPU GĀJIENĀ  Lāpu gaismā, draugu pulkā. 

SKOLĒNI SVIN MĀRTIŅA DIENU 
DANIELS BĒRZIŅŠ, 5 KLASES SKOLNIEKS 

Kā ikkatru gadu piektdien, 8. novembrī, Krustpils pamatskolā 1.- 4.  klases sko-
lēniem notika Mārtiņa dienas pasākums.  

Skolēni un skolotāji bija uzklājuši un izrotājuši galdu ar dažādiem tradicionāliem 
Mārtiņa dienas ēdieniem. Smaržoja pīrādziņi, kūpēja silta tēja. Tikmēr skolēni bija 
saģērbušies maskās, runāja tautasdziesmas, dziedāja un skatījās filmiņas par Mār-
tiņa dienas tradīcijām.  

Pēc pasākuma skolēniem bija iespēja tirgoties ar paštaisītiem našķiem. Skolēni 
pārdeva dažādas kūciņas, cukurgailīšus, vafeles, cepumus, pat rokassprādzes un 
citus labumus. Pēc laiciņa tiem, kas pārdeva, bija iespēja kaut ko nopirkt arī no 
citiem pārdevējiem. Pasākums ilga divas mācību stundas, un visi, kas tajā piedalī-

TIRGOTĀJI SAKA: 
„Tirdziņš man ļoti patika. Iztirgoju visu, un man sanāca nopirkt kaut ko no citiem.” (Linda, 
1.klase) 

“Es tirgoju saldos groziņus. Pārdevu visu. Tā bija vislabākā Mārtiņdiena.” (Marta, 3. klase)  

“Iztirgoju visu.” (Šons, 3. klase) 

ATKLĀTĀS STUNDAS   
KRUSTPILS PAMATSKOLĀ 

SINTIJA KAMPĀNE-ŠTELMAHERE, SKOLOTĀJA 

14. novembrī Krustpils pamatskolā viesojās projekta “Skola 
2030” mentors Miks Dzenis, lai vērotu un analizētu divas atklātās 
mācību stundas, kā arī sniegtu skolotājiem konsultācijas par kom-
petencēs balstītu izglītību. Atklātās nodarbības vadīja vēstures 
skolotājs Ēriks Spuriņš un krievu valodas skolotāja Velta Bojāre.  

Skolotāja Ē. Spuriņa vadītā vēstures nodarbība 8.a klasei tika 
veltīta tēmai “Izgudrojumi un atklājumi, kuri mainīja cilvēku dzīvi”. 
Nodarbības gaita tika izvērsta kā ieskats izgudrojumu vēsturē, 
mudinot domāt par to, ka pat mācību klase sastāv no priekšme-
tiem, kurus cilvēks ir izgudrojis. Vispirms stundas gaitā skolēni 
rādīja prezentāciju, kurā katrs veidoja īsu vēstījumu par vienu iz-
gudrojumu un tā nozīmi sabiedrībā. Pēc tam skolēni veica darbu 
grupās un izveidoja trīs lielformāta plakātus kolāžas stilā par agrā-
kajiem un tagadējiem izgudrojumiem. Katras grupas pārstāvji pa-
matoja kolāžā attēloto. Stunda bija raita un dinamiska, prāta spē-
lēm piepildīta, un katrs skolēns izjuta prieku par savstarpējo sadar-
bību starp klases biedriem.  

Skolotājas V. Bojāres vadītajā krievu valodas nodarbībā 7. b 
klases skolēni runāja par mācību stundu grafikiem – “Расписание 
уроков”. Jau iepriekš katrs skolēns bija izveidojis savu radošo 
mācību grafiku tā, lai mācību nodarbību skaits būtu 20 stundas 
nedēļā. Krievu valodas klase bija tapusi par galeriju, kurā izvietoti 
dažādi mākslinieciski noformēti grafiki. Šajā stundā ikvienam sko-
lēnam bija jāpastāsta krieviski par savu veikumu. Lai visiem būtu 
iespēja runāt, skolēni veidoja dialogus, pēc rotācijas principa apie-
dami divreiz apkārt klasei un tā apstādamies pie katra klases 
biedra ideālā stundu grafika. Pēc sarunām skolēni izvērtēja katra 
skolēna grafika noformējumu, saturu, pareizrakstību un stāstījumu, 
kā arī izvēlējās savu favorītu starp stundu grafikiem.  

Pēc atklātajām stundām katrs klātesošais skolotājs piedalījās 
diskusijā ar projekta “Skola 2030” mentoru M. Dzeni par mācību 
stundas struktūru un pielietotajām metodēm mācību procesā. 
Katram priekšmeta skolotājam tā bija iespēja profesionāli izvērtēt 
savu stundas plānojuma darbu un pielietotās metodes. Jaunajiem 
skolotājiem tā bija iespēja smelties pieredzi, tomēr ikvienu no klā-
tesošajiem skolotājiem (arī tiem, kas jau izkopuši savu pieeju mācī-
bu procesa organizēšanai) šīs nodarbības rosināja domāt par 
kompetenču pieejas  jautājumiem un risinājumiem konkrēti skolas 
vidē. 

NOTIKUMU APSKATS 

Arī 2.klases skolēni 
Tomass un Endžija 
gatavi tirdziņam. 

 8.a klases skolēni veido kolāžu. 

Megija un Solvita runā par 
ideālo stundu sarakstu. 
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KRUSTPILS PAMATSKOLĀ SVIN VALSTS SVĒTKUS 
AIVITA ĶIPLOKA, SPORTA SKOLOTĀJA 

Novembris Latvijai un Krustpils pamatskolai ir nozīmīgs mēne-
sis – tas ir laiks, kad tiek atzīmēta skolas jubileja, Lāčplēša diena, 
valsts dzimšanas diena. Šajā laikā Krustpils pamatskolā visu mācī-
bu priekšmetu un klases stundās vairāk tiek runāts par skolas un 
Latvijas vēsturi, par tagadni, par vietu, kur esam dzimuši, auguši, 
ar ko varam lepoties, ko katrs pats var darīt, lai valsts ir stiprāka, 
sakoptāka, lai ir lepnums par dzimto vietu. 

 Sporta priekšmeta ietvaros tiek izrādīta iniciatīva un tiek organi-
zēti divi pasākumi – spēka nedēļa un ierindas skate. Katru gadu 
spēka nedēļā ir atšķirīgi pārbaudījumi. Šoreiz skolas zēniem bija 
iespēja piedalīties armreslinga sacensībās, kur bija jālaužas ar 
labo un kreiso roku.  Jēkabpils novada Dignājas pamatskola uz 

spēka nedēļu laipni aizdeva  armreslinga galdu, un spraigās sa-
censībās trīs vecuma grupās tika noskaidroti uzvarētāji. Visvairāk 
uzvaru izcīnīja un kopvērtējumā spēcīgākie izrādījās Maikls Mūr-
nieks,  Armands Bogdanovs un Edmunds Maļcevs. Zēnu spēko-
šanos vēroja arī meitenes, un drosmīgākās no viņām intereses dēļ 
arī pašas izmēģināja šo sporta veidu. Tas skolā bija kaut kas 
jauns, priecēja skolēnu atsaucība.  

 Nu jau trešo gadu skolā notiek ierindas skate. Katru reizi tajā 
kaut kas tiek pamainīts, lai tiktu apgūtas jaunas komandas, lai 
būtu nedaudz sarežģītāk un līdz ar to arī interesantāk. Ierindas 
skatē 2. – 9.klašu skolēni demonstrē savu stāju, komandu izpratni 
un izpildi,  soļojumu uz vietas un kustībā, dažādus retošanās  un 
slēgšanās veidus, pagriezienus kā arī tiek vērtēts vizuālais tēls, 
dziesma vai sasauksme. Gatavošanās ir nopietna, jo no katra 

skolēna attieksmes un komandu izpildes ir atkarīgs kopīgais 
klases sniegums. Pirms ierindas skates skolēni soļojumu mēģi-
na sporta stundās, mūzikas stundās izdzied dziesmu, ar audzi-
nātājiem to mēģina ārpus stundām. Skolēnu veikumu vērtēja  
divi skolas absolventi, divi skolas darbinieki  un Zemessardzes 
56. kājinieku bataljona seržante Līga Veipa un kaprālis Aleksis 
Mežsēts. Paldies viesiem par atbalstu un sarūpētajām balviņām 
visu klašu komandieriem!  
Par labākajiem komandieriem tika atzīti Megija Romanovska, 
Daniela Romanovska un Santa Sala.  Kausus par labāko snie-
gumu saņēma 7.b klase, 6. un 3. klase. Šai tradīcijai ir jāturpi-
nās, jo tas ir ne tikai papildu akcents skolēnu stājai, bet arī ko-
lektīva saliedētībai ceļā uz kopīgu mērķi. Salīdzinot ar pirmo 
gadu, viennozīmīgi var teikt, ka esam progresējuši, bet, pro-
tams, katrai klasei savā sniegumā ir ko uzlabot. Pēc ierindas 
skates sekoja svētku koncerts, un tā izskaņā tika apbalvoti ne 
tikai labākie, bet katrs kolektīvs saņēma arī direktores Vijas 
Stiebriņas sarūpētās salduma balvas.  Skolas un Latvijas  dzim-
šanas dienas Krustpils pamatskolā ir nosvinētas ar dažādiem 
pasākumiem, ne tikai pieminētajiem. Daudz laimes, Latvija!  
 

SINTIJA DUNDURE, 7.B KLASES SKOLNIECE 

15.novembrī, Krustpils pamatskola svinēja Latvijas 
101. dzimšanas dienu. Sakarā ar to skolā tika organizēta akcija 
“Svecītes Latvijai” un rīta sarunās, pirmajā un otrajā stundā visu 
klašu skolēni iededza pašu sagādātās svecītes un izgaismoja 
Latvijas kontūru. Tas notika skolas 1. stāvā. 
     Kontūru iepriekšējā dienā bija veidojusi 9. klases skolēni ar 
nelielu vēstures skolotāja palīdzību. Vēlāk vietās, kurās nebija 
domāts likt svecītes, 7. b klases skolnieces Sabina un Sintija, kā 
arī skolotāja Sintija un 4. klases skolnieks Artūrs salīmēja sarka-
nas krāsas papīrīšus. Savukārt piektdien katrai klasei bija dots 
laiks, lai noliktu svecītes. Kad svecītes tika sadegtas, tad katrai 
klasei tika uzdoti 1 - 2 jautājumi par Latviju. Visbeidzot katra klase 
fotografējās ar akcijas 7. b klases skolniecēm Sintiju un Sabinu. 
     Izgaismojot Latvijas kontūru, katram bija iespēja domāt gan 
par gaismu, gan par siltumu un to, ka tieši kopā ar klasi paveiktie 
darbi sniedz lielu gandarījumu.   

 

SVECĪTES UN APSVEIKUMI LATVIJAS 101. DZIMŠANAS DIENĀ 

NOTIKUMU APSKATS: PILSONĪBAS NEDĒĻA 
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NOTIKUMU APSKATS 

KONKURSS „ES MĪLU LATVIJU” 
SINTIJA KAMPĀNE-ŠTELMAHERE, SKOLOTĀJA 

Piektdien, 22. novembrī, Krustpils pamatskolā joprojām turpinā-
jās valsts svētku noskaņa, jo 6. stundas laikā notika erudīcijas 
konkurss “Es mīlu Latviju”. Pasākumu vadīja skolotājas Inna Kok-
mane, Guna Pusbarniece un Inga Ieviņa, bet tajā piedalījās 5. – 
9. klašu  skolēni. 

Vispirms no katras klases tika izvēlēti septiņi dalībnieki, kas pēc 
izlozes principi iekļuva kādā grupā, tādējādi konkurss rosināja 
dažādu klašu skolēnus savstarpēji sadarboties. Kopā tika izveido-
tas septiņas grupas. Katras grupas dalībnieki izdomāja sev 
segvārdu, un spēle varēja sākties.  

Konkursa programmā bija daudzveidīgi testveida jautājumi – tie 
bija saistīti gan ar Latvijas vēsturi un dabu, valodniecību un tradī-
cijām, gan ar kultūras un sporta notikumiem un personībām. Kaut 
arī katras grupas dalībnieki uzmanīgi savstarpēji saskaņoja parei-
zo atbildi, zinošākā izrādījās grupa “RAKMEAR”, kuras nosau-
kums bija veidots no dalībnieku vārdu pirmajiem burtiem. To pār-
stāvēja 5. klases skolniece Rūta, 6. klases skolnieks Aleksandrs, 
7.a klases skolnieks Kaspars, 7.b klases skolniece Megija, 
8.a klases skolniece Annija, 8.b klases skolnieks Rolands un 
9. klases skolniece Evelīna. Konkursa uzvarētāji tika apbalvoti.  

Pasākuma noslēgumā notika karaoke sadziedāšanās – tika 
dziedātas latviešu dziesmas. Šajā aktivitātē pulcējās nu jau katras 
klases skolēnu grupa, kā arī neliela grupa skolotāju. Nostājoties 
vienai grupai pretī otrai un izpildot dziesmas, radās neliels cīņas 
gars par to, kura grupa prasmīgāk spēj vienoties dziesmā. Tomēr 
šajā pasākuma daļā netika noteikti uzvarētāji. Drīzāk te nu jau 
katram bija iespēja izjust gan kopību, gan savu klātbūtni skolas 
notikumā. Noslēdzoties pasākumam “Es mīlu Latviju” ikviens bija 
gandarīts par labi pavadīto laiku! 

 

EVELĪNA RUDZĪTE, 9. KLASES SKOLNIECE    

Mēs—9.klases skolēni—literatūras mācību stundās runājām par 
dramaturģiju, lasījām lugas, pētījām Latvijas teātru repertuāru. 
Mēs apspriedāmies un analizējām piedāvājumu, mēģinājām sa-
prast, kas mums varētu būt piemērots un interesants. Tā darbojo-
ties, mēs sapratām, ka  visi vēlamies gūt jaunas zināšanas un 
pieredzi, jo secinājām, ka bijām redzējuši tikai tās teātra izrādes, 
kas rādītas skolā. 

Iespēja radās, un 27.novembrī mēs ar audzinātāju devāmies uz 
Rīgu, lai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē noskatītos 
izrādi „Brīnumu laiks.” 

Pirms izrādes bijām ļoti labā noskaņojumā, redzējām, ka pulcē-
jas arvien vairāk dažādu skolu jauniešu. Klusībā prātā ienāca 

doma—laikam būs interesanti, ja jau tik daudz skatīties gribētāju. 
Tā arī bija! Izrādes saturs šķita saistošs, uz skatuves tika izspēlē-
tas dažādas pusaudžu dzīves situācijas un problēmas, to atklāša-
nā izmantots humors. 

„Galvenajam varonim negribējās iet uz skolu. Skolotājs pārāk 
prasīgs. Mamma, kā viņam šķita,  pārāk kontrolēja un ierobežoja. 
Abiem ar klasesbiedru patika viena un tā pati meitene,”  par re-
dzēto stāsta Sindija. 

„Man bija neparasti, ka režisors pirms izrādes uznāca uz skatu-
ves un pateica, ka izrādes laikā drīkst just līdzi varoņiem, runāt, 
komentēt, bet tikai telefoniem jāizslēdz skaņa un tie jānoliek,” sacī-
ja Evelīna. 

„Izrāde man ļoti patika, jo tajā parādīta skolas dzīve. Varēja pa-
vērot, kā no malas izskatāmies 
mēs paši, un padomāt, kā mēs 
uzvedamies, kādas ir mūsu 
savstarpējās attiecības,” pēc izrā-
des noskatīšanās secināja Ornets. 
„Teātra izrādē  bija daudz kas 
pamācošs. Tika atklāts, ka vajag 
cienīt un novērtēt to, kas mums 
ir—iespēju mācīties, aktīvus sko-
lotājus, gādīgus  vecākus,”  prāto 
Maksims. 
Endijs atcerējās: „Domāju, ka būs 
garlaicīgi un neinteresanti, bet 
viss bija otrādi.’’ 
„Vēlreiz pārliecinājos, ka teātra 
izrādes ir interesantas. Es noteik-
ti  vēl uz kādu došos, ja būs tāda 
iespēja,” secināja Evelīna. 
Programmas  „Latvijas Skolas 
soma” ietvaros noskatīties kādu 
izrādi ir lieliska iespēja. Režiso-
ra  Mārtiņa Vilsona veidota-
jā  izrādē  ”Brīnumu laiks” ir risinā-
ti pusaudžiem  aktuāli jautājumi. 
Kopumā atziņa tāda, ka dzīvē ar 
savām problēmām  jātiek galā 
ikvienam pašam un uz teātri iet ir 
laba izvēle. 
 

9.KLASE APMEKLĒ IZRĀDI “BRĪNUMU LAIKS” 

Konkursa „Es mīlu Latviju” uzvarētāji ir komanda ar neparastu nosauku-
mu—„RAKMEAR”.  Foto: Sabina Volkova 

9. klases skolēni 
novērtē iespēju 
apmeklēt teātri.  
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SINTIJA KAMPĀNE-ŠTELMAHERE, SKOLOTĀJA 

Piektdien, 29. novembrī, Krustpils pamatskolā viesojās uzņēmu-
ma “Ikšķiles saldējums” pārstāvji – vadītāja un pavāre – ar mērķi 
izstāstīt jaunāko klašu skolēniem par uzņēmuma darbības piere-
dzi, atklāt saldējumu daudzveidību un parādīt saldējuma izgatavo-
šanas posmus. Šāda izdevība notika programmas “Skolas soma” 
ietvaros. 

Uz sarunu ar “Ikšķiles saldējuma” pārstāvjiem pulcējās 1. līdz 5. 
klases skolēni.  Vispirms uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja skolē-
nus ar Ikšķili, tās vēsturi un nozīmīgām vietām. Turpretī skolēni 
nedaudz pastāstīja Jēkabpili, dalījās nostāstos par savu pilsētu. 
Izveidojuši priekšstatus par ciemiņiem no Ikšķiles, bērni tika ievesti 
neparastajā saldējuma vēsturē, uzzināja, kā atšķirt sorbetu no 

šerbeta, kā arī to, ka saldējums ne vienmēr var būt salds.  
Lai iepazītu “Ikšķiles saldējuma” unikalitāti, bērni vispirms nogar-

šoja melno saldējumu un mēģināja atminēt, kādas ir tā sastāvda-
ļas. Atklājuši tā noslēpumu, viņi bija ļoti pārsteigti! Pēc tam visu 
acu priekšā tika pagatavots un pasniegts vispopulārāko saldējumu 
(zemeņu, vaniļas un šokolādes) salikums. Kamēr skolēni degustē-
ja pasniegtos gardumus, tika izrunāta arī uzņēmuma koncepcija, 
piemēram, tas, kā radies nosaukums, kā izveidots logotips un 
saldējumu stendu, etiķešu dizains.  

Sarunas noslēgumā uzņēmuma “Ikšķiles saldējums” vadītāja 
ieteica būt čakliem un mērķtiecīgiem gan mācībās, gan vides sa-
kopšanā. Pēc tikšanās skolēni bija iedvesmoti un labā noskaņoju-
mā. 

SINTIJA DUNDURE, 7.B KLASES SKOLNIECE 

Visu novembri Krustpils pamatskolas 
7. b klases skolēni gatavojās “Vizmas 
skoliņas” organizētajam konkursam 
“Gudrības pūce 2019”. Konkursā varē-
ja piedalīties gan septīto, gan astoto 
klašu skolēni, izdomājot un uzrakstot 
trīs dažādus matemātiskos uzdevu-
mus –  vienu interesantu, vienu domā-
šanas uzdevumu un vienu praktisku.  

Konkursa noslēgumā no visiem da-
lībniekiem izvēlējās sešus skolēnus. Tie 
bija Megija, Marks, Kitija, Solvita, Sabi-
na un Sintija. Viņus ielūdza uz konkur-
sa finālu. Turp viņi devās piektdien, 
6. decembrī, plkst. 12:30. Skolēni bija 
sagatavojuši dažādus uzdevumus –  
gan nopietnus, gan asprātīgus, gan 
praktiskus. Katram bija arī pašam jāat-
rod uzdevumi, kurus norakstīt.  

Visa konkursa laikā skolēni sacentās, 
kurš ir gudrākais matemātikā. Visbei-
dzot izrādījās, ka gudrākais bija Marks, 
un viņš ieguva godpilno pirmo vietu. 
Savukārt Sintija izcīnīja otro, bet Megi-
ja – trešo vietu. Katrs dalībnieks saņē-
ma Vizmas skoliņas medaļu, bet Mar-
kam tika pasniegta galvenā balva – 
uzvarētāja pūce. Visu trīs vietu ieguvēji 
saņēma izdevniecības “Zvaigzne ABC” 
dāvanu kartes. Pārējās trīs Krustpils 
pamatskolas skolnieces saņēma spor-
ta maisiņus. 

NOTIKUMU APSKATS 

KRUSTPILS PAMATSKOLĀ VIESOJAS “IKŠĶILES SALDĒJUMS” 

Bērni labprāt 
nogaršo  arī melno 
saldējumu.  

SKOLĒNI PIEDALĀS 
“VIZMAS SKOLIŅAS” 

KONKURSĀ 

9. KLASE PIEDALĀS DISKUSIJĀS PAR KARJERU 
 

 

SINTIJA KAMPĀNE-ŠTELMAHERE, SKOLOTĀJA 

Otrdien, 10. decembrī, Krustpils pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 
Krustpils pamatskolas 8.a un 9. klasei – diskusijas kopā ar speciālistu par tēmu “Kas ietek-
mē karjeras izvēli?”. Diskusijas noritēja saistībā ar konkursu “Karjeras atbalsts izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Notikuma gaitā noritēja speciālistu sarunas ar katru klasi. Katram skolēnam tika iedota 
lapa, uz kuras viņam bija jāuzraksta, ko viņš sev vēlētos dzīves laikā, bet blakus tam jāizdo-
mā, kas jādara, lai to dabūtu. Tā ikvienam bija iespēja aizdomāties, ka jebko iegūt var tikai 
darbojoties un nopelnot, citiem vārdiem, dodot kaut ko no sevis. “Par ko tu gribētu kļūt?” 
sekoja nākamais jautājums, uz ko katrs klusībā sev centās atbildēt. Stimulējot skolēnus do-
māt par nākotni un savu karjeru, radās diskusija par to, kādas spējas, cilvēciskās vērtības, 
prasmes un kompetences nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Tika secināts, ka cilvēka 
kompetenci jebkurā profesijā nosaka viņa zināšanas, prasmes, pieredze, pārliecība, kā arī 
vēlēšanās.  

Pasākuma noslēgumā skolēni noskatījās īsfilmu par neatlaidības un citu cilvēcisko vērtī-
bu nozīmi sapņa sasniegšanā. Karjeras konsultantu piedāvātais domāšanas veids skolēniem 
sniedza iespēju pārdomāt savus nākotnes plānus.   

9. klases skolēniem  diskusijā ar karjeras konsultantiem bija iespēja izzināt sevi. 

Klātienē tika demonstrēta saldējuma pagatavošana.  
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SINTIJA DUNDURE, 7.B KLASES SKOLNIECE 

Trešdien, 11.decembrī, Krustpils pamatskolā uzstājās vokālais 
ansamblis “Universum”. Tieši 5. – 9.klašu skolēniem bija iespēja 
dzirdēt izglītojošu, muzikālu programmu „Latvijas gadsimts”.  

Pasākuma gaitā ansambļa vokālisti atraktīvi stāstīja par vairā-
kiem nozīmīgiem latviešu komponistiem: Jāni Cimzi, Baumaņu 
Kārli, Jāzepu Vītolu, Emīlu Dārziņu, Arvīdu Žilinski, Raimondu Pau-
lu, Imantu Kalniņu, Jāni Lūsēnu, Zigmāru Liepiņu.  

Par komponistiem mākslinieki uzdeva arī pāris jautājumus skolē-
niem. Katrs pirmais pareizās atbildes sniedzējs tika apbalvots ar 
nelielu našķi.  

Stāstu par komponistiem mākslinieki atklāja caur iepriekš saga-
tavotu prezentāciju. Pēc tam viņi uzstājās, izpildot a capella vai 
sintezatora pavadījumā dažādas latviešu komponistu radītas 
dziesmas, piemēram, “Rīga dimd”, “Melanholisko valsi”, “Zilo put-
niņu”, “Labvakar, Latvija!” un “Atgriešanos”. 

Gaišās noskaņās koncertu ansamblis noslēdza ar dziesmu 
“Krustpils dimd”. Gan skolēniem, gan skolotājiem koncerts patika. 

 

5. klases skolēnu pārdomas pēc koncerta: 
 “Koncertā es uzzināju daudz ko jaunu. Nebiju līdz šim dzirdējusi izpildī-

jumu dziesmai “Melanholiskais valsis”.” (Annija) 

 “Koncerts bija ļoti aizraujošs. Mūziķi dziedāja ideāli, skanīgi. Viņi stāstī-
ja par komponistiem. Tas bija ļoti interesanti.” (Samanta) 

 “Ansamblis “Universum” ļoti labi dziedāja. Paldies viņiem par jauko 
dienu!” (Edmunds) 

 “Koncertā bija ļoti patīkami klausīties dziesmas. Izpildītāji centās mums 
parādīt, kā dziedāja senos laikos.” (Andris) 

 “Man bija interesanti un jautri. Es sapratu visu, ko stāstīja, un dziedāju 
dziesmas pie sevis. Koncerts bija pamācošs. Es sapratu, ka sākumā 
Latvijas himnā tika mainīts viens vārds – no “Dievs, svētī Baltiju!” un 
“Dievs, svētī Latviju!”.” (Iluta) 

 “Koncertā man bija labas un aizraujošas sajūtas. Kopumā dziesmas 
bija gan skaļas, gan klusas. Man īpaši sāka patikt viena dziesma. Tā 
bija skaļa.” (Daniels Līdumnieks) 

 “Koncerts bija ļoti skanīgs. Dziedātājiem bija izdoma dziesmā “Rīga 
dimd” Rīgas vietā ielikt vārdu “Krustpils”. Radās dziesma “Krustpils 
dimd”.” (Meldra) 

 “Koncerts bija ļoti aizraujošs un skaļš. Man visvairāk patika tas brīdis, 
kad viens no ansambļa dziedātājiem sāka spēlēt uz sintezatora. Tad 
mūzika palika arvien skaļāka un skaļāka.” (Kristiāns Kolosovskis) 

 “Šis koncerts bija ļoti interesants un skanīgs. Koncertā es uzzināju 
daudz jauna par komponistiem. Vēl mani iepriecināja tas, ka dziesma 
“Rīga dimd” tika pārveidota par dziesmu “Krustpils dimd”.” (Dmitrijs) 

 “Koncerts bija skanīgs un aizraujošs. Kad vokālā grupa “Universum” 
dziedāja, man bija priekpilnas izjūtas.” (Marģers) 

 “Koncertā grupa “Universum” nodziedāja burvīgi. Pēc viņu stāsta par 
komponistiem mēs uzzinājām tik daudz. Pēc viņu dziesmām visi aplau-
dēja ļoti skaļi.” (Anete) 

 “Man ļoti patika koncerts, jo vokālā grupa bija aizraujoša un viņu 
dziesmu izpildījums – skanīgs. Man šķita, ka esmu viņus jau kaut kur 
redzējusi. Tūliņ pēc koncerta vēlējos iet pie viņiem un kopā tikt nobil-
dēta uz skatuves.” (Rūta) 

 “Man patika koncerts, tajā es uzzināju tik daudz. Pasākums bija jau-
dīgs un interesants.” (Daniels Bērziņš) 

NOTIKUMU APSKATS 

IZGLĪTOJOŠS KONCERTS KRUSTPILS PAMATSKOLĀ 

SINTIJA DUNDURE, 7.B KLASES SKOLNIECE, SINTIJA KAMPĀNE-
ŠTELMAHERE, SKOLOTĀJA  

19. decembrī Krustpils pamatskolas Sporta zālē notika Ziemas-
svētku ieskaņas koncerts. Dažādus priekšnesumus rādīja gan 
mazāku, gan lielāku klašu skolēni, bet skolēnu priekšnesumus 
skatījās gan skolotāji, gan skolēnu vecāki.  

Vispirms abi Krustpils pamatskolas kori uzstājās ar Ziemassvēt-
ku dziesmām, folkloras kopa izpildīja tradicionālu Ziemassvētku 
dziesmu gan vokāli, gan instrumentāli. 3.klases skolēni dejoja. 
Savukārt 7.b klases skolēni bija sagatavojuši īpašu pārsteigumu—
izrādi „Putnu biedēkļu Ziemassvētki”, kurā galvenās lomas atvei-
doja Sintija (eleganto Hortenziju), Megija (greizsirdīgo un sapņaino 
Niku) un Mareks (filozofu Miku), caur kuru savstarpējām attiecī-
bām vēstīja par sapņiem un draudzību. 

Koncerta laikā par labiem un izciliem mācību sasniegumiem tika 
apbalvoti Krustpils pamatskolas skolēni, kuriem vidējais vērtējums 
ir vismaz 7,5 balles un vairāk. 2019./2020.gada rudens semestrī 
Krustpils pamatskolā par labām un izcilām mācību sekmēm tika 
apbalvoti 45 skolēni, no kuriem 33 skolēni, kas mācās no 5. līdz 9. 
klasei, ieguva vienreizēju stipendiju. Visaugstākos vērtējumus 
(vidējā atzīme 9.06 balles)  guvusi 8.a klases skolniece Līva Ieviņa, 
tāpat arī  7.a klases skolniece Ieva Estere Maševska un 6.klases 
skolniece Amanda Dūma (abām vidējā atzīme 9.00).  

Tāpat arī par labiem un augstiem sasniegumiem tika sumināti 5. 
klases skolēni Edmunds Maļcevs, Dmitrijs Žukovs, Annija Žagare, 
Kristiāns Geidāns, Daniels Bērziņš, Elīna Doroša, Rūta Voičonoka, 
Meldra Jaunušāne, Samanta Ābele un Andris Rjapososvs. 6.klasē 
labus un augstus mācību rezultātus guva arī Milāna Šņorniece, 
Aleksandrs Kuzmins, Evelīna Jansone, Dana Riekstiņa un Sandija 
Soroka. 7.a klase savukārt var lepoties arī ar Zanes Jerumas, Pa-
trīcijas Paramonovas, Alīnas Tiškovecas, Viktorijas Lapiņas, Janas 
Osipovas un Simonas Aņisimovas panākumiem mācībās, bet 
7.b—ar Megijas Romanovskas, Marka Svilpes, Sintijas Dundures 
mācību sasniegumiem. 8. a klasē labus mācību rezultātus guvusi 
arī Diāna Blakunova, savukārt 8.b klasē—Velta Vasjurina, Melnā-

nija Vilciņa. No 9. klases skolēniem par labiem un augstiem mācī-
bu sasniegumiem tika apbalvoti Sindija Batarāga, Lauris Paeglis 
un Evelīna Rudzīte.  

Par labām un izcilām sekmēm sumināti tika arī jaunāko klašu 
skolēni: Kendija Keita Seidere, Matīss Marčinkovs un Kevins Fe-
dotovs no 1. klases, Endžija Bekasova, Stefānija Mihailova, To-
mass Gutāns, Valērija Uļjanova un Vestards Rūdolfs Stoķis no 2. 
klases, Simona Hartiga-Grigorjeva, Evelīna Vēvere, Lorēna Maļce-
va, Marta Kanderāte, Rodnijs Šons Švirksts, Santa Sala un Deivids 
Fedotovs no 3.klases, Annija Jeruma, Daniela Romanovska, 
Deivids Zabiņako, Elīna Krilova, Emīls Vīčs, Martins Jegorovs, Rai-
vis Gremze un Endžija Andriksone no 4.klases.  

Ziemassvēku koncerts ikvienam bija iespēja atklāt, ka Krustpils 
pamatskolā mācās tik daudz talantīgu un centīgu skolēnu. Pēc 
koncerta katrs skolēns gatavojās nākamās dienas rītam, kad bija 
iecerēti klases pasākumi.  

ZIEMASSVĒTKU KONCERTĀ SUMINA LABĀKOS SKOLĒNUS 
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KLASES EGLĪTES PIRMS ZIEMAS BRĪVDIENĀM 
20. decembrī Krustpils pamatskolā vēl skanēja zvani uz stundām, tomēr mācību stundas vairs nenotika un katrā klasē notika dažādas skolēnu akti-

vitātes, kas saistītas ar Ziemassvētku gaidīšanu—t.s. klases eglītes. Ziemassvētku pasākumā gan katram skolotājam, gan skolēniem bija iespēja pava-
dīt laiku kopā svinīgā gaisotnē, pārdomāt mācību sasniegumus un radoši izpausties. Lai radītu svinīgu noskaņu, katra klase izvēlējās atšķirīgas, sev 
piemērotas aktivitātes. Par to stāsta klases audzinātājas un skolēni.  

1. klase 
Decembra mēnesis 1. klasē bija 

saistīts ar Ziemassvētku gaidīša-
nu. Visi skolēni mācījās dzejoļus un 
dziesmas par ziemu. Un 20. decembrī 
klāt bija jau pirmais klases vakars. 
Meitenes klāja cienastu galdu. Visi 
kopā spēlējām spēles, gājām rotaļās 
un gaidījām Salatēvu. Laiks paskrēja 

nemanot, tika noskaitīti dzejoļi Salatē-
vam, pateikti novēlējumi klases bied-
riem, saņemtas dāvanas un, protams, 
sagaidītas pirmās liecī-
bas. Ziemassvētki ir gaišu domu un 
labo darbu laiks.  

 
SKOLOTĀJA INA LEIKUČA 

2. klase.  
Mēs, čaklie otrās klases rūķīši, Ziemassvētkus svinējām Krustpils 

pilī kopā ar Ziemassvētku vecīti un Rūķenīti. 
Vispirms viesojāmies Ziemassvētku vecīša birojā, kur uzzinājām 

daudz jaunu un interesantu faktu par Krustpils pili, ievērojamiem cilvē-
kiem un notikumiem, piedalījāmies jautrās atrakcijās un spēlēs kopā 
ar Rūķenīti. Lukturīšu un sveču gaismā izstaigājām arī pils pagrabus, 
meklējot atslēgas, lai iekļūtu Ziemassvētku vecīša valstībā.  

Mums visiem ļoti patika radošā darbnīca, kur paši gatavojām savu 
Ziemassvētku svecīti, ieliekot tajā labās domas un vēlējumus ģimenei 
Jaunajā gadā. Protams, neiztikām arī bez dziesmām un dzejoļiem 
Ziemassvētku vecītim, lai nopelnītu saldumus. Sveču liesmiņu un 
gaismu mirdzumā, skanot dziesmām, smaržojot piparkūkām un liep-
ziedu tējai, sēdējām draudzīgā aplī pie eglītes, saņēmām liecības, 
baudījām svētku kliņģeri, samīļojām savus klases biedrus, vecākus, 
audzinātāju, Ziemassvētku vecīti un Rūķenīti, vēlot visiem tikai gaišas 
domas, mīlestību un lai  pāri ikdienas steigai un rūpēm valdītu prieks 
un labestība vienam pret otru! 

SKOLOTĀJA INESE GRAUDUMA 

3. klase. 
Dienu pirms klases Ziemassvētku 

pasākuma skolēni cepa piparkūkas. 
Jau nākamajā dienā klases eglītē ar 
mīlestību gatavotās piparkūkas skolēni 
dāvināja vecākiem.  

Klases pasākumā bērnus izklaidē-
ja rūķīte. Tikmēr bērni uzstājās ar 

nelielu Ziemassvētku koncerta 
programmu un paši vadīja pasākumu – 
Santa Sala pieteica māksliniekus. 
Skolēni dziedāja, dejoja un spēlēja 
flautu.  

SKOLOTĀJA ILVA ROBEŽNIECE 

4. klase. 
 
 Sagaidot Ziemassvēt-

kus, 4. klases skolēni gatavoja 
priekšnesumus, lai iepriecinātu 
klases biedrus. Annija, Daniela 
pārsteidza ar flautas skaņu radī-
tiem muzikāliem priekšnesu-
miem. Emīls jau otro gadu parā-
dīja, kā viņš apguvis ģitāras 
spēlēšanu. Elīna un Annija pie-
vērsa skatītāju uzmanību ar pašu 

iestudētu deju. Daži uzstājās ar 
dzejas lasījumiem. Skolēni paši 
bija sagatavojuši un novadīja 
spēles un rotaļas. Pārsteigumu 
sagādāja Elīna, kura katram 
dāvināja pašgatavotu eglītes 
rotājumu-cepurīti. Pēc priekšne-
sumiem skolēni saņēma savu 
algu par padarīto darbu-liecības. 
Ļoti gaidītā loterija sagādāja 
katram negaidītu pārsteigumu.   

SKOLOTĀJA DAINA LAPIŅA 

5. klase. 
 
Svētkus mēs uzbūrām paši. Kopīgi pagatavojām rasolu, uzklā-

jām svētku galdu, izrotājām klasi, izcepām piparkūkas. Aizejošo 
gadu pavadījām ar salūtu skolas pagalmā un rotaļu priekiem klasē. 

Redzot bērnu mirdzošās acis un dzirdot viņu smieklus, mēs, 5. 
klases skolotājas, varam būt gandarītas un novēlēt visiem—lai top 
un piepildās! 

SKOLOTĀJAS ILZE TOMIŅA—STARE UN SANITA STIEBRIŅA 
 
*** 
Pirms klases pasākuma tika veikti sagatavošanās darbi. 

5.klases meitenes uz pasākumu ieradās krietni ātrāk, lai kopīgi 
sagrieztu svētku rasolu un uzklātu galdu.  

Klases pasākums sākās ar liecību izsniegšanu. Tika godināti tie 
skolēni, kas nebija nokavējuši nevienu mācību stundu semestrī. 5. 
klasē bērni, kas ir bijuši visās mācību stundās,  — Dmitrijs Žukovs 
un Meldra Jaunušāne.  

Klases svētki turpinājās ar dažādām aktivitātēm: laimes aku, 
jautro futbolu, smieklīgo stafeti, lingo un dejām. Pasākuma izskaņā, 
skolas pagalmā tika izšautas plaukšķenes, kas apliecināja, ka esam 
gatavi 2020. gadam. 

5.KLASES SKOLNIEKS DANIELS BĒRZIŅŠ 

1.klase kopā svin svētkus. 

4.klase. 

5.klase draudzīgi kopā. 

NOTIKUMU APSKATS 



9 

7.b klase 
20. decembrī 7. b klasei bija klases eglīte. Skolēni atklāja, kam visu 

decembri bijuši slepenie rūķīši. Pirms tam jau katrs bija izlozējis kāda sko-
lēna vārdu, lai decembrī varētu pārsteigt šo skolēnu un uz klases eglīti 
sagatavot viņam dāvanu. Pasākumā atklājās, ka visiem patīk saņemtās 
dāvanas.  

Klases eglītē ciemojās arī 7.a klases skolēni ar pārsteigumu.  
Tad 7.b klase noskaidroja kuram ir visvairāk labo piezīmju. Visvairāk 

labo piezīmju bija Sintijai Dundurei, otrā vieta bija Megijai Romanovskai, 
trešā vieta bija Markam Svilpem, ceturtā—Aigai Apīnītei un piektā—Edijam 
Lauriņenam. Pēc brīža abas klases audzinātājas skolēniem izdalīja viņu 
liecības. Vēlāk arī 7.b klases skolēni devās ciemos pie 7.a klases ar saga-
tavotiem uzdevumiem. Pēc tam skolēni skatījās filmu un devās aktivitātēs 
ārā.  

7.B KLASES SKOLNIECE SINTIJA DUNDURE 

8.a klase 
Klases Ziemassvētku pasākumā 8.a klase pulcējās vēlā pēcpusdienā. 

Visi skolēni kopīgi gatavoja cienastu galdam—salātus. Kopīgi uzklājām 
galdu. Pārrunājām gada veiksmes, neveiksmes mūsu galvenajā darbā— 
mācībās. Ar aplausiem sveicām Līvu, kuras vidējā atzīme ir augstākā sko-
lā. Kopīgi spēlējām dažādas spēles, dziedājām un dejojām. Filmējām vi-
deo. Pašā noslēgumā atcerējāmies jaunāko klašu pieredzi—uzspēlējām 
paslēpes. Tas bija aizraujoši un neparasti un visos izraisīja priecīgas emo-
cijas. 

SKOLOTĀJA GUNA PUSBARNIECE 

8.b klase 
Arī 8. b klases skolēni Ziemassvētku noskaņu radīja paši savā klasē. 

Lana Kozlova bija īpaši gatavojusies un padomājusi par saviem klases 
biedriem, lai klases rīts būtu kopā pavadīts jaukā gaisotnē. Katrs klases 
skolēns kā pārsteigumu saņēma Lanas gatavoto apsveikumu. Zēni spēlē-
ja galda spēles, risināja dažādus atjautības uzdevumus, kuras uzdeva 
Lana, kā arī minēja mīklas. Skolēni viens otram izstāstīja, ko labprāt Jau-
najā 2020. gadā kopīgi varētu paveikt ar blakussēdētāju vai kā viņu ie-
priecinātu.  

SKOLOTĀJA INGA IEVIŅA 

9. klase 
Klases telpā ar dekorācijām tika radīts sniegotas ziemas efekts. Pasā-

kuma laikā notika dažādas pašu organizētas atrakcijas, piemēram, koman-
dām bija jāizrotā eglīte, pāros jāiesaiņo dāvana. Emmija bija sagatavojusi 
spēli, izmantojot IT iespējas, un klasesbiedri atbildes uz jautājumiem atzī-
mēja savā viedtālrunī. Aizkustinošs brīdi bija, kas kopā dziedājām Ziemas-
svētku dziesmas un veltījām cits citam sirsnīgus vēlējumus. 

 
SKOLOTĀJA DACE MIEZĪTE 

7.a klase. 
Klases Ziemassvētku pasākumu 7.a klases skolēni sāka ar "oficiālo" 

daļu—tika izdalītas liecības un pie reizes arī veikta neliela paveikto darbu 
analīze. Katrs skolēns tika pie pārsteiguma dāvaniņas no audzinātājas. Arī 
skolēni mīļi un sirsnīgi iepriecināja audzinātāju svētkos.  

Pēc liecību saņemšanas visi cienājāmies ar gardumiem, pēc tam kopā 
fotografējāmies pie lielās skolas egles. Pasākuma laikā notika modes ska-
te, kur demonstrējām un komentējām kādu tērpu. Norisinājās šokolādes 
laimes aka. Skolēniem mājas darbs bija sagatavot kādu aktivitāti, un nu tās 
tika novadītas klasē. Ja kādai skolēnu aktivitātei bija nepieciešams vairāk 
vietas, tad to darījām zālē. Vēl mēs viesojāmies ar labā vēlējumiem pie 7.b 
klases skolēniem. Arī viņi ieradās pie mums ar sveicieniem. Turklāt skolā 
satikām Ziemassvētku vecīti.  

Pēc jautri un interesanti pavadītā laika sakārtojām klasi un devāmies 
pelnītā brīvlaikā. 

SKOLOTĀJA AIVITA ĶIPLOKA 

6. klase. 
Lieliska tradīcija 1.semestra noslēgumā klasei ir Ziemassvētku eglītes 

svinēšana. Tas ir laiks, kad visi sanākam kopā un priecīgā gaisotnē atska-
tāmies uz paveikto darbu, kopā svinam svētkus un kaļam nākotnes plā-
nus. Gatavojoties pasākumam, 6.klases skolēni izrotāja klasi, logus nofor-
mēja ar smalki izgrieztām skaistām sniegpārsliņām, savukārt eglīti sagā-
dāja Emīls Rudzītis kopā ar vecākiem. 

1.semestra noslēgums 6.klasei bija priecīgs. No 19 skolēniem 6 
skolēni saņēma stipendijas par labiem rezultātiem mācībās 1.semestrī. 
Trīs skolēniem Aleksandram Kuzminam, Sandijai Sorokai un Milānai Šņor-
niecei uzvedība tika novērtēta kā priekšzīmīga. Amanda Dūma ar saviem 
augstajiem mācību sasniegumiem iekļuvusi skolas Labāko mācībās topa 
2. vietā. 

Ziemassvētku eglītes pasākumā katrs skolēns saņēma savu Laimes 
podziņu. Skanēja dziesmas, tika dejotas dejas, spēlētas spēles, risināti 
āķīgi uzdevumi un pat izspēlēta ludziņa. Prieks, ka pasākumu svinējām 
kopā ar Markusa Rodkina, Andreja Prjamilova un Aleksandra Kuzmina 
vecākiem. Skolēni savā starpā apmainījās ar jaukām Ziemassvētku dāva-
nām, vecāki bija parūpējušies par gardu cienastu. 

Pats lielākais pārsteigums Ziemassvētku eglītes pasākuma izskaņā 
bija Salatēva ierašanās. Par to īpašs prieks bija Markusa mazajai māsiņai. 
Viņai labi izdevās norunāt skaistu dzejoli un tikt pie Ziemassvētku veltes. 

 
SKOLOTĀJA MAIJA KĪNE 

SINTIJA DUNDURE, 7. B KLASES SKOLNIECE 

Kad pelēka ziemas ikdiena sāk nedaudz garlaikot, prātā nāk 
domas, kā padarīt ikdienas mācību procesu krāsaināku. Plānojot 
savu Ziemassvētku klases vakaru, Megija teica, vai nevaram uz-
vest kādu lugu sev par prieku. Klases biedri piekrita, skolotāja Inna 
piedāvāja izlasīt “Putnubiedēkļu Ziemassvētkus”. Luga iepatikās, 
sadalījām lomas un sākam mēģināt. Pirmo reizi nospēlējām to 
Ziemassvētku pasākumā skolā, bet tad radās doma, ka gribētos 
nospēlēt vēl un iepriecināt ar šo izrādi vēl kādu.  

Tā 16. janvārī 7. b klase devās uz Jēkabpils pansionātu ieprie-
cināt vecos ļaudis, spēlējot izrādi  „Putnubiedēkļu Ziemassvētki”. 
Guvām jaunus iespaidus, jaunu pieredzi, spēlējot svešai auditori-
jai. Beigās visi bija ļoti priecīgi, jo darbiņš bija padarīts un lielais 
uztraukums palika aiz muguras. 

“Man ļoti patika brīži, kad smieklīgos brīžos auditorija mums 
smējās līdzi,” saka Mareks. 

“Es domāju, ka mēs nenospēlējām ideāli, bet nospēlējām tik 
labi, cik spējām, un jutām gandarījumu par izdarīto,” uzskata 
Sintija. 

“Galvenā bija kopības sajūta ko jutām spēlējot uz skatuves,” 
domā Megija. 

Skolotāja Inna atgādināja par trim labām lietām, kas mudināja 
neaizmirst savas lomas.  

Tā 28. janvārī mūsu klase piedalījās skolēnu apmaiņas mācī-
bu projektā Sūnu pamatskolā. Uz vienu dienu 7. klašu skolēni 
samainīja skolas. Mūsu klase pavadīja vienu mācību dienu Sūnu 
pamatskolā, bet viņu 7. klases skolēni mācījās mūsu skolā. No 
rīta mūs laipni sagaidīja skolas direktore un pirms mācību stun-
dām parādīja skolu. Tad atbilstoši stundu sarakstam mums bija 

piecas mācību stundas: latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, 
bioloģija un matemātika. Stundas bija interesantas jau tāpēc, ka 
tās vadīja citi skolotāji. Atmiņā noteikti paliks bioloģijas stunda par 
ārstniecības augiem ar tēju degustāciju un “salātu gatavošana” 
angļu valodā. Bet pēdējā stundā (stundu sarakstā bija rakstīts – 
teātris) mums bija unikāla iespēja vēlreiz parādīt savu iestudēto 
izrādi – šoreiz 1. - 6. klases skolēnu auditorijai. Izaicinājums bija 
liels – spēlēt citā skolā. Publika bija atsaucīga, izrāde visiem pati-
ka.  

Tā mūsu “Putnubiedēkļu Ziemassvētki” tika izrādīti vairākas 
reizes, par ko paliks atmiņas, gandarījums par paveikto labo darbu 
un fotogrāfijas piemiņai. 

7.B KLASE PROT MĀCĪTIES INTERESANTI 

NOTIKUMU APSKATS 
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 STARPSKOLU SACENSĪBAS VOLEJBOLĀ  

AIVITA ĶIPLOKA, SPORTA SKOLOTĀJA 

22. janvārī Ābeļu pamatskolā notika starpskolu sacensības volej-
bolā lielo skolu grupas 8. - 9. klašu skolēniem. Arī Krustpils pamat-
skolas skolēni tajās piedalījās. 
       Meiteņu volejbola komandā Krustpils pamatskolu pārstāvēja 
9. klases skolnieces Rasa Diāna Vasiļevska, Santa Sanija Kaspa-
roviča un 8.klases skolnieces Stefānija Vilciņa, Līva Ieviņa, Diāna 
Blakunova, Daniela Čote, Annija Sargune. Meiteņu volejbolā pie-
dalījās 2. vidusskolas, 3. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
un mūsu skolas komandas. Pagājušā gadā sacensībās Krustpils 
pamatskolas skolnieces izcīnīja 1. vietu un šogad cerēja šo panā-
kumu atkārtot, tomēr no ierindas bija izgājušas divas stipras spēlē-
tājas un nācās samierināties ar sīvā cīņā izcīnīto  2. vietu. Arī par 
šo panākumu bija prieks un gandarījums, jo spējam radīt konku-
renci lielajām skolām. 

     Zēnu komandā spēlēja 9. klases skolēni Kristaps Ločmelis, 
Ornets Āboliņš un Konstantīns Kazakevičs, 8.b klases skolēni An-
dis Krilovs, Rolands Marcinkevičs, Lukass Marcinkevičs, Aleksis 
Morozovs un Maksims Krutovs. Zēnu volejbola grupās bija piecu 
skolu komandas – 2. vidusskola, 3. vidusskola, Salas vidusskolas, 
Jēkabpils Valsts ģimnāzija un mēs. Zēnu spēlēs bija daudz skaistu 
epizožu - spēcīgas gremdes, bloks. Interesanti bija vērot katru 
spēli. Komandas spēlēja diezgan līdzīgi, tomēr cīņā par 3. vietu 
mums nācās piekāpties un kopvērtējumā palikām 4. vietā. Ar šo 
sniegumu arī esam apmierināti, jo pamatsastāvā galvenokārt spē-
lēja tikai divi devītklasnieki. Nākamajā gadā astotās klases skolēni 
būs vēl spēcīgāki – tad ceram uz augstāku vietu. 
    Sporta spēles kārtējo reizi apliecina to, ka lai arī cik spēcīgs 
būtu kāds no komandas, tikai no visu snieguma ir atkarīgs rezul-
tāts. Sporta spēļu pamatā ir sadarbība, atbildība un kopīgs prieks 
par rezultātu. 
    Visi skolēni saņēma papildu vērtējumu sportā un pateicību par 
startu. 

 

SENĀ PILSĒTA 
ŠONS ŠVIRKSTS, 3. KLASES SKOLNIEKS 

S 
enā pilsēta, kur tu esi? Kas tu esi? — 
Esmu Jēkabpils. — Kāpēc tevi sauc 
par seno pilsētu? — Jo man paliks 
350 gadu. — Ko tu esi darījusi tik ilgi? 

— Nu… šo un to. — Varbūt blēņojies? — 
Nu… labi, pieķēri! — Es blēņojos katru dienu. 
— Kādas blēņas esi sastrādājusi? — Negribu 
tev teikt! — Atzīsties, tūliņ pat! — Labi, labi. 
Cik blēņas tev teikt? — Trīs!  — Labi, sāksim! 
Veikalos precēm palielināju cenas, pasaucu 
sniedziņu padraiskoties un šodien paspēlējos 
ar ūdentiņu. — Nav brīnums, ka batoniņš 
„Snickers” maksā 1 eiro un 99 centus. — Tu 
gan esi blēņojusies! Apsoli, ka vairs nekad tā 
nedarīsi. — Kas man par to būs? — … Ne-
kas... 

5. KLASES NAKTS PĀRGĀJIENS 
DANIELS BĒRZIŅŠ, 5. KLASES SKOLNIEKS 

 Ar ļoti lielu nepacietību Krustpils pamatskolas 5. klase gaidīja piektdienas vaka-
ru, 17. janvāri, lai, tumsai iestājoties, dotos pārgājienā ap Laukezeru. Neviens naktī to 
nebija darījis, tāpēc tika meklēti visspožākie lukturīši, lai gaiši izgaismotu novada vis-
skaistāko ezeru tumsā. Tika lēsts, ka Laukezeram ir īpaša, maģiska aura naktī… 
 Kā tur bija? Esam pārliecināti, ka šī nebija pēdējā reize pastaigai tumsā. Paldies 
pasākuma organizatoriem un mūsu skolotājām Sanitai un Ilzei. 

BARIKĀŽU DIENAS 
ŠONS ŠVIRKSTS, 3. KLASES SKOLNIEKS 

1991. gadā norisinājās barikāžu dienas. Tās 

notika no 13. janvāra līdz 27. janvārim.  

Barikādēs piedalījās brīvprātīgi pusaudži, 

vīrieši un pat veci cilvēki. Visa lauksaimniecī-

bas tehnika nosprostoja ielas. Daudzi cilvēki 

veda ēdamo un deva par brīvu, arī medicīnis-

kā palīdzība, cigaretes  - tas viss bija bez 

maksas. Bet viss beidzās, kad  brīvprātīgie 

domāja, ka kara nebūs. Pēkšņi viņiem uzbru-

ka OMON vienība, un bojā gāja pieci cilvēki.  

Man ir žēl šo cilvēku. Ceru, ka tādi notikumi 

vairs neatkārtosies. 

METEŅI 
SINTIJA KAMPĀNE-ŠTELMAHERE, SKOLOTĀJA 

Ceturtdien, 6. februārī, ceturtās stun-
das laikā Krustpils pamatskolā valdīja 
rosība. Notika Meteņu dienas svinības. 
Otrajā stāvā pulcējās 1.-5. klašu skolēni 

kopā ar klašu audzinātājām, un nostājo-
ties apļos, kopīgi tika dziedātas dziesmas 
un izspēlētas dažādas spēles. 

Ikvienam tā bija iespēja pavadīt citādā-
ku stundu un uzzināt vairāk par Meteņu 
svinēšanas tradīcijām. Spēļu un dziesmu 
uzmundrināti visi skolēni pēc šī notikuma 
devās uz nākamajām mācību stundām. 

Meteņu dienas svinētāji. Tik uzmundrinoši ir kopā iet spēlēs. 
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MARTA KANDERĀTE, 3. KLASES SKOLNIECE 
Ziemassvētki 
Putni lido gar skujkokiem. 
Sveces spīd pār dāvanu zariem. 
Dāvanas spīd pār puķu lejām. 
Skujas spīd kā putnu spārni. 
Dārgie Ziemassvētki ir izdevušies. 
 
DENISS BEĻAJEVS, 8.B KLASES SKOLNIEKS 
Draudzība 
Paņemsim nedaudz gudrības,  
Vēl mazliet laimītes,  
Atradīsim labus draugus, 
Pagaidīsim kādu laiku— 
Nu draudzība ir gatava. 
 
MELĀNIJA VILCIŅA, 8. B KLASES SKOLNIECE 
Spoks 
Garlaicība moka skolēnus. 
Grib tie gulēt un vēl bēgt. 
Garlaicība nelaiž vaļā. 
Te pēkšņi ne no kurienes 
Pēterīša pildspalva  
Biedēt sāk, gaisā ceļas, 
Apmet trīs riņķus.  
Un raksta… 
„Pēterīt, celies augšā!” 
 

SANITA, 8. B KLASES SKOLNIECE 
*** 
Pirmdiena bija nekas 
Otrdiena—cirks 
Trešdiena pilnīgi garām 
Bet ceturtdiena… murgs  
Lūk, piektdiena—tā bija bauda 
Sestdiena 
Svētdiena… neko no tām neatceros  
 
SANTA SALA, 3. KLASES SKOLNIECE 
Lietu dzejolis 
Svece aug. 
Lapas tek. 
Putni spīd. 
Saule lido. 
Stabs stāv. 
Stāv. 
Stāv. 
 
LANA KOZLOVA, 8. B KLASES SKOLNIECE 
Laiks 
Zeme ir kā lode. 
Mamma iet uz ledus. 
Tētis skatās pa logu. 
Un es stāvu lietū. 
Mēs izbaudām laiku. 
 

8.B KLASES KOPDZEJOĻI 
Ziema 
I 
Brīnums  
Diena klusi vēro, pošas maigam pusdienlai-
kam 
Brīdi lūkojos aiz loga dziļās debesīs 
pie debesīm spīd mēness bāls 
 
II 
Laiks nāk 
Tajā rītā snieg 
Sniegs vēl pavisam tīrs 
Nakts pie tā nepierod 
 
Trakums 
Pāri pusnaktij. Pustrīs. 
Lielas un klusas sirdis viņi atstāj ceļam 
domīgi jāj uz saviem lielajiem meļņiem. 
Saku: „Ejiet!” 
Vakarpusē kā ierasts— 
divi gudri un trešais muļķis. 
 
*** 
Jaunie klusē: zina tie seno strīdu 
Te ir māja te zaļi miglotais vējš 
Daba ir vienkārša— 
pēc goda, pēc varas, pēc mantas. 

SINTIJA DUNDURE, 7.B KLASES SKOLNIECE 

Džinsus ar vara kniedēm stiprinātām kabatām izgudroja Rīgā dzimušais 
šuvējs Džeikobs Deiviss (Jacob Davis). 1873. gadā viņš tos kopā ar savu 
biznesa partneri Līvaju Strosu (Levi Strauss) patentēja. 

Līdz 1950. gadiem džinsus lielākoties valkāja kovboji galvenokārt tāpēc, 
ka tie neplīsa tik ātri, kā no cita auduma izgatavotās un nekniedētās bikses. 
1950. gados džinsi kļuva populāri pusaudžu vidū un drīz pēc tam tos sāka 
valkāt arī citas paaudzes. Vēsturiski vispopulārākie džinsu zīmoli ir „Levi's”, 
„Lee” un „Wrangler”. 

Vārds "džinsi" cēlies no amerikanizēta Itālijas pilsētas Dženovas nosauku-
ma . Vārds "denims" radies no zila Nīmas kokvilnas auduma . Tātad "denima 
džinsi" nozīmē "Nīmas auduma dženoviešu bikses". 

Šobrīd modē ir džinsi ar caurumiem jeb plēsumiem. Mūsdienās ļoti daudz 
jauniešu nēsā saplēstos džinsus. 

DŽINSI - SAPLĒSTIE  

Skolēnu viedokļi par saplēstiem džinsiem: 

„Man patīk saplēsti džinsi.” – Daniela 7.a. 

„Man patīk saplēsti džinsi  tāpēc, ka tie ir vienkārši, stilīgi un izskatās labi.” – 
Liliāna Lilija 7.a. 

„Man patīk saplēsti džinsi, jo tie ir stilīgi un ērti. Vēl man patīk saplēsti džinsi 
tāpēc, ka tie nav jāšuj ciet.” – Megija 7.b 

„Man patīk saplēsti džinsi, jo tas ir stilīgi.” – Diāna 7.b. 

„Man patīk saplēsti džinsi, jo es sekoju modei, un patīk to izskats.” – Kitija 7.b. 

„Man patīk saplēsti džinsi tāpēc, ka man patīk mode.” – Solvita 7.b. 

„Man patīk saplēsti džinsi tāpēc, ka tā ir jaunākā mode.” – Aiga 7.b. 

„Man patīk saplēsti džinsi, jo tie ir ļoti skaisti un stilīgi.” – Daniels 4.kl. 

„Man patīk saplēsti džinsi, jo tie ir stilīgi un man tas piestāv.” – Sabina 7.b 

Skolotāju viedokļi par saplēstiem džinsiem: 

„Man nepatīk saplēsti džinsi. Tie rada paviršības iespaidu. Kādreiz tas bija na-
badzības simbols. Šobrīd tas ir moderni un dažiem pat piestāv bikses ar ma-
ziem caurumiem.” – skolotāja Dace Miezīte. 

„Patīk tad, kad ar tiem strādā ārā, dārzā vai jaunieši pastaigājas savā brīvajā 
laikā. Nepatīk, kad ar tām nāk uz skolu, jo šis nav lietišķais apģērbs.” – skolotā-
ja Velta Bojāre. 

„Patīk, jo tie izskatās labi pie atbilstoša stila apģērba. Nepatīk, jo šos džinsus 
nevar vilkt uz darbu un ar tiem var veidot priekšstatu, ka cilvēks neseko līdzi 
savam tēlam.” – skolotāja Inna Kokmane. 

Rezultāti: Lielākoties daudziem jauniešiem patīk saplēsti džinsi, arī skolotājs nav pret saplēstiem džinsiem tik ilgi, kamēr tie nav uzvilkti 
uz skolu. 

DZEJA     DZEJA     DZEJA 

TENDENCES, DZEJA 
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 8.A KLASES KOPDZEJOĻI 

Kādā pavisam drēgnā un tumšā rudens dienā 8.a klases skolēni veica 
radošu uzdevumu un rakstīja dzejoļus, iedvesmu smeļoties gan no dažādu 
latviešu dzejas klasiķu, gan modernās paaudzes pārstāvju darbiem. Dzejoļi 
tapuši pēc kolāžas principa, tajos iemiesota trauksmaina pasaules uztvere 
un brīvības apziņa. 
 
Nakts pilsētā 

I 

Smiltis čīkst zem pēdām 
Līdz pašai naktij, kura tumsā raud. 
Un lugai pienāk gals. 
Ai, kaut varētu es tevi  
No debesīm noraut— 
Cilvēks te nav nācis. 
Laiks, bērni, celties ir laiks! 
Kā patīku jums, torņi žilbstošie? 
   
 
II 

Klusumi un atkal vēji. 
Daba ir noklususi 
Pie labākās sirdsapziņas. 
Vijoles apsnieg 
Nakts pilsētā. 
Tavā mājā, es zinu, man nepietiek vietas. 
 

Krītošas lapas 

Vētra, rudens vētra, atnes uz šejieni 
Dvēseles otru dabu 
Kurai nav vārda 
Ar šīs zemes vareniem kopā 
Varēji būt uz jaunā pontona tilta 
Vēl šajā pašā dienā 
Un kā atrastu brīnumskrotīti 
Visbiežāk izjūtu 
Rudeņos  krāsainos zemi  
Noglaudītu 
Caur zaļo un pelēko 
 
 
Gaiļi 

Kas tur nāk pa vārtiņiem? 
Putniņš kā puteklis klusi aizmieg— 
Kukainītis logā. 
Gaiļi. Gaiļi tik pie vistām. 
Es pamostos šai rītā pagaldē 
Aizsūtīts uz ziemeļiem. 
Bēniņos atvadu vīģes 
Pār divdesmito bezgalību krīt. 
 
 
Ganības 

te vēl nekas nav pļauts 
nav ganīts 
tagad dvēselē 
ganībniekiem pelēkās dienas 
ar priedēm kas ir pašas savējās 
triecoties gar krastu tālais pazūd 
kā gulbji balti padebeši  
iet  
pulkstenis 
nosit pieci 
nīdētas un kautas birst asaras vai ogas 
ganības 
 
 
Mīlestība  

Un kas tad tur nepareizs ir, ka Anna+Kārlis= 
Tāds apdullums jūtu narkomānija 
Mīlestība māsiņām brālīšiem 
Un tagad ir pats skumjākais— 
Aiz apvāršņa krasta kāpu 
Tikai skatīties naktsvijolē līdz  
Atminēt būtību 
Bet šausmīgais brīdis nav tālu, nav tālu 
Ar katru nākošo minūti 
Mūsu karogā 

Viltotais smaids 
 
Miglā asaro logs 
Un uz karuseļu pusi 
tā nu mēs slaukām un ciešam 
bet Guntis ir 
muļķis patiešām— 
viltotais smaids 
nozagtais smaids 
lūk saule atsitas pret jumtiem 
 
ar savējās dvēseles nospiedumu 
mostos arēnas rūkoņā— 
ticība cerība 
aukstums un bads 
 
 
Salauztā sirds 

vēl desmit divdesmit gadu 
pie viņu kopējā zārka 
katru rītu, katru rītu 
 
vienā ziņā piekrītu godam 
ka Zorro vairāk nav modē 
uz mirkli paceļu acis 
ak, miljoniem gabalos sabrukusi 
raudāja māte un arī meita 
par seno padošanos 
 
vēl viņu iemītajās pēdās 
vaimanā vēji 
 
 
Lietus 

lietus sašuj to 
kas saulē nolobījies 
zelta kviešus 
nākošo gadsimtu 
daudz tur ko teikt un nesaprast 
 
lietus izmisīgi un klusi skūpsta 
nesen vēl bijis pie glāzēm 
dzēris 
 
ūdenszāle no visa jāpasarga 
nezina kā lai izkļūst 
 
 
Slimības 

Kad guļu slims, es šķirstu kartes. 
Kāpēc es apvītu, kāpēc es apvītu? 
Bet tas ir klusums, kas aizmirsts no ciešanām 
sirdī tik žēli tik žēli iet kā krogā.  
 
Kad guļu slims, es šķirstu kartes. 
Ne vairs čīkstu, ne … čukstu. 
Slimība, slimība, liec mani mierā! 
Es jau spertu skaļu soli. 
 
Kad guļu slims, es šķirstu kartes— 
vējbakas, iesnas, 
klepus un 
nogurums. 
 
 
Zvaigznītes 

es tevi iemīlēju 
es visu vienkāršu ar savu sākumu  
ar savām beigām 
ar visu es tev piederu 
 
daudz varam runāt un spriest  
kāds uzdevums cilvēka dzīvei 
ka skumji top zilgano ieliņu krēslā 
 
nav ko prātot 
nav ko domāt 
kas tad šodien ir brīnums 
tāds apdullums 
es saku tev 
zvaigznē ir kaut kas no zvēra 

Sastādīja Sintija Kampāne-Štelmahere 

DZEJA 
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PIEDODIET PAR STUNDAS 
KAVĒŠANU! 

 SINTIJA DUNDURE, 7.B KLASES SKOLNIECE 

K 
ādu rītu es piecēlos. Saģērbos, iztīrīju zobus un devos uz skolu. Pa ce-
ļam satiku kādu zēnu, kurš prasīja, vai es nezinot, kur ir kapi. Es, pro-
tams, zināju. Atbildēju: ”Es zinu. Ejam, es tev parādīšu!”  
Mēs gājām uz pilsētas kapiem. Gribēju paskatīties laiku, bet sapratu,  

ka aizmirsu mājās telefonu. Nodomāju - nekas, noteikti nenokavēšu skolu. Kad 
bijām tikuši līdz kapiem, es teicu: ’’Es došos uz skolu. Bet tu uzmanies un neap-
maldies!’’ Mazais zēns uztraucies sacīja: ’’Lūdzu, neej! Man ir bail!” Es piekritu 
iet kapos ar viņu.  
 Kad parunājos ar zēnu, uzzināju, ka viņam ir nomiruši abi vecāki. Pui-
sēns dzīvo pie māsas. Viņas vārds ir Kristella, mazo puisīti sauc Alfrēds. Puisītis 
saviem vecākiem virs kapiem nolika lietas, kuras palikušas pie zēna kā piemiņa. 
Uz mammas kapa viņš uzlika skaistu džemperi, bet uz tēta kapa — mazu melnu 
mašīnīti. Tad zēns sāka raudāt. Viņš skaļi kliedza, ka mīl savus vecākus. Es, 
mierinādams mazo puisīti, teicu: ”Neuztraucies! Tas, ka tavu vecāki nav tev 
līdzās, nenozīmē, ka viņi tevi nemīl vai neatceras tevi. Viņi vēro un sargā tevi no 
debesīm!’’  
 Tad mēs aizgājām līdz tai vietai, kurā satikāmies. Atvadījāmies, un es 
devos uz skolu.  Jau sapratu, ka visdrīzāk kavēju stundu. Iegājis skolā un ierau-
dzījis pulksteni, sapratu, ka no pirmās stundas palikušas tikai desmit minūtes. 
Ienācis klasē iesaucos: ”Piedodiet par stundas kavēšanu!” 

KUKAIŅU STĀSTI 
SKOLAS MUŠA 

ŠONS, 3. KLASES SKOLNIEKS 

Reiz dzīvoja maza muša, kurai patika traucēt mācī-
bas skolēniem. Kādu rītu lidonei priekšā bija liela 
diena. Bet šī diena neizdevās, jo mušu pamanīja un 
nosita skolēni. Pirms muša nomira, tā ļoti bēdājās. 

PAR PRUSAKIEM 
ARTJOMS, 3. KLASES SKOLNIEKS 

Reiz dzīvoja kāda meitene, vārdā Annabella, kurai 
klasē zem galda bija daudz prusaku. Tie bija mazi, 
pretīgi un ātri. Annabella baidījās, jo domāja, ka 
prusaki līdīs pa viņas lietām, grāmatām un burtnī-
cām. Vienreiz tos ieraudzīja skolotāja. Viņa nobārās, 
un visi prusaki uzreiz pazuda. 

„Misis Dārlinga iekliedzās no pār-

steiguma; šajā brīdī atvērās durvis 

un parādījās Nena. Ieraudzījusi zē-

nu, viņa rūkdama metās tam virsū. 

Zēnu Nena nenoķēra, viņš paspēja 

izlēkt pa logu, pirms suns to attapās 

aizcirst. Bet Nena noķēra puikas 

ēnu un, zobos turēdama, pienesa to 

misis Dārlingai. Tā bija gluži parasta 

ēna, kas varētu piederēt kuram 

katram puišelim. Misis Dārlinga ēnu 

kārtīgi saritināja un noglabāja at-

vilktnē.” 

 

Konkursa noteikumi 

1.Izlasi teksta fragmentu un mēģi-
ni atrast grāmatu—tās autoru un 
nosaukumu!  

2.Izlasi grāmatu un ilustrē to A4 
formātā zīmuļu, krītiņu, tušas, 
ūdenskrāsu vai guašas tehnikā! 

Atbildes un ilustrācijas iesniedz 
19. kabinetā līdz 2020. gada 
14. aprīlim. Labākās ilustrācijas 
tiks izstādītas skolas gaitenī, kā 
arī publicētas avīzē.  

 

 
*** 
    Matemātikas stunda. Skolotāja runā 
ar klasi par vienādsānu trijstūriem un 
uzdod jautājumu: 
   – Kas tam raksturīgs? 
   Klasē izskan atbilde: 
   –  Vienādas malas. 
   Skolotāja vēlreiz jautā: 
   –  Tā! Cik mums ir sānu? 
   Kāda skolniece atbild: 
   –  Trīs! 
 
*** 
   Skolā rit pirmā semestra pēdējās 
nedēļas. Tikmēr Jānītis kopā ar ģimeni 
ir devies garākā ceļojumā. 
   Pēc jaunā gada ierodoties matemā-
tikas stundā, Jānītis mācās par para-
bolām. Skolotāja klasei rāda parabolu 
un jautā: 
   – Kā ir vērsti zari? 
   Jānītis sašutis atbild: 
   – Kas tie par zariem?! Es pirmo reizi 
par tādiem dzirdu! 

1  4  7   6  

  5     4  

  6 4    9 1 

4  7 1 3     

 1   4   3  

    8 5 4  2 

7 6    4 1   

 5     6   

 4   6  5  3 
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Izvieto 
ciparus tā, 
lai katrā 
mīklas rindā 
un kvadrāta 
iedaļā tie 
neatkārto-
tos!  
 

 Akcija „LABESTĪGĀ SIRDS” 
Līdz Valentīna dienai,  

14. februārim,   

skolēni un skolotāji  

aicināti  

izveidot sirdi  
(līmēt, zīmēt, šūt,  

gleznot vai mezglot u.tml.)  

un rakstīt pateicības vārdus  
mīļajiem cilvēkiem, draugiem,  

kolēģiem. 

  

Darbu noformēt un iesniegt līdz 14.02. 

(19.kab.). Darbi tiks izvietoti skolas 

2. stāvā gaitenī. 

AKTIVITĀTES UN STĀSTI 
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Entonijs Horovics „Alekss Rai-
ders: Pērkondārds” 

„Alekss Raiders ir ekstremāls div-
padsmitgadīgs zēns, kurš kopā ar 
ģimeni dzīvo kādā nelielā Franci-
jas pilsētā. Viņa labākais draugs ir 
Miks. Viņa draugi dažkārt no viņa 
baidās. Man šī grāmata patika, jo 
to bija interesanti lasīt.”  

(Daniels Bērziņš)

Kārlis Skalbe „Pasaka par vērdiņu” 

„Tā ir pasaka par zēnu, kurš bija naba-
dzīgs. Viņš bija atradis vērdiņu un mē-
ģināja to iztērēt. Vērdiņš bija ļoti vēr-
tīgs. Man bija interesanti lasīt šo pasa-
ku.”  

(Marģers Kanderāts) 

„Reiz bija kāds nabadzīgs pirtnieks, 
kam neviens nemaksāja naudu. Pie 
loga viņš atrada laimes vērdiņu, kuru 
nekad nevarēja iztērēt. Puisi pirka bul-
ciņas, kliņģerus un pat ķieģeļus mājai. 
Īstu pili viņš uzcēla tikai tad, kad palika 

vecs. Visbeidzot viņš nogāja pie upes, un velns viņam nozaga 
laimes vērdiņu.”   

(Kristiāns Geidāns) 

„Pasaka par vērdiņu ir pamācoša. Es no tās uzzināju, ka dzī-
ves jēga nav būt bagātam. Sapratu, cik svarīga ir ģimene un 
ka to nedrīkst pazaudēt. Iemācījos, ka jābūt paklausīgai.”  

(Elīna Doroša) 

„Senos laikos dzīvoja kāds vīrs, taču viņam nebija naudas. 
Viņš smagi strādāja, bet samaksu par to nedabūja. Viņš strā-
dāja pie dižciltīga kunga, kuram bija daudz naudas, bet kurš 
neko vīram nedeva. Mani apbēdināja, kā kungs izturējās pret 
nabaga vīru.”  

(Annija Žagare) 

Ingus Rubenis „Vecās Bekas baiļu 
stāsti. Dullas pasakas ne pārāk ma-
ziem bērniem” 

„Man patika „Pasaka par veco be-
ku”. Tā bija par bērzlapi un beku. 
Bērzlape apmaldījās un aizgāja pie 
bekas un runāja ar to. Saruna man 
bija ļoti interesanta.”  

(Elīna Aleta Ozola-Ozoliņa) 

Lūsija Hokinga, Stīvens Hokings 
„Džordžs un Lielais Sprādziens” 

„Grāmata ir par Džordžu un viņa pie-
dzīvojumiem. Viens no galvenajiem 
tēliem—Kosmosa dators, kas zināja 
gandrīz visu. Šo datoru izmantoja 
Džordža māsa. Džordžam ne visai 
patika, ka viņa māsa šo datoru lieto-
ja. Katrā ziņā mani aizrāva gan šīs 
grāmatas noformējums, gan arī 
stāsts.”  

(Dmitrijs Žukovs) 

Inese Ķestere „Skolas spoks” 

„Grāmatas sākumā Kaspars sāk 
dzīvot pie omes, jo viņa mamma un 
tētis paliek uz ilgāku laiku ārzemēs. 
Kaspara dzīvesvieta ir mainīta un 
viņam jāpierod pie tās. Man patika 
šī grāmata, jo tās sākums tika vei-
dots it kā no stāsta vidusdaļas.”  

(Kristiāns Kolosovskis) 

Lora Ovena, Korkijs Pols „Vinnija var vi-

su!” 

„Reiz bija Vinnija un kaķis Vilbūrs. Viņi 
dzīvoja ļoti draudzīgi un mīlīgi. Vinnijai pa-
tika dziedāt, un viņa vēlējās pieteikties 
korī. Viņa aizgāja uz mēģinājumu, taču 
diriģents pateica, ka viņa dzied slikti. Vin-
nija apvainojās un bija dusmīga. Tad ie-
ņaudējās Vilbūrs un diriģents teica, ka 
viņas kaķis gan ļoti skaisti ņaud.”  

(Samanta Ābele) 

Kornejs Čukovskis  „Dakteris Aikā-
sāp” 

„Dakteris Aikāsāp ārstēja dažādus 
dzīvniekus. Kādu dienu viņu izsauca 
uz salu, kur Dakteris palīdzēja žira-
fei. Savukārt vienam zilonītim bija 
izmežģīts deguns. Man patika, kā 
Dakteris Aikāsāp devās uz salu.”  

(Meldra Jaunušāne) 

Rolands Ūdris, Ivars Makstnieks, Nor-
munds Rutulis „Pasakas par Spociņu-
Jociņu, 1. daļa” 

„Galvenais varonis ir spoks, kuru sauc 
Spociņš-Jociņš.  Viņš dzīvo dzīvoklī—
slepenajā istabā. Par to, ka viņš tur 
dzīvo, neviens no dzīvokļa iemītnie-
kiem nezina. Kādu dienu, kad Spociņš
-Jociņš atkal jokoja, viņu pamanīja 
cilvēki. Kad ģimene aizbrauca uz zoo-
dārzu, Spociņš-Jociņš pārvērtās par 
Plakātu.”  

(Edmunds Maļcevs) 

Kornēlija Funke „Spoku mednieki 
šausmu pilī” 

„Spoku mednieki meklē spoku šaus-
mu pilī. Viņi ierauga spoku, un tas 
sauc: „Palīgā!” Vai viņi aizskrēja vai 
palīdzēja? Viņi palīdzēja un devās 
tālāk. Man patika tas, ka viņi ieraudzī-
ja spoku.”  

(Daniels Līdumnieks) 

Džeronīmo Stiltons „Siera krāsas 
kemperis” 

„Es iesaku šo grāmatu izlasīt. Tajā 
vēstīts par peli, kas nevēlas ceļot, 
taču vectēvs viņu pierunā. Grāmatai 
ir labas beigas.”  

(Iluta Kļaviņa) 

TENDENCES 


