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********************************************************************************** 

 PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS! 

Ziemassvētku egle  

Ziema, ziema ir jau klāt, 

Visiem laiks kopā nākt. 

Apkārt krāšņai eglītei 

Ziemassvētku dziesmas sākt. 

 

Visi sastājas ap egli, 

Prieku citiem dāvāt sāk.  

Baltais sniedziņš krīt uz zemi,  

Zelta zvani zvanīt sāk. 
                  (Annija Griķe, 6. kl)

 
*************************************************************************** 

TELPU ROTĀJUMI. MUMS PATĪK LOCĪT! 

Aptuveni mēnesi 

mūsu skolas 

bibliotēkā bija 

aktīvs grāmatu lapu 

locīšanas laiks. 

Grāmatas ieguva 

dažādas formas, 

savukārt skolēni – 

interesantu 

nodarbošanos. 

Visaktīvākie, kā 

atzina Informācijas centra vadītāja Inta, ir bijuši 1.klases skolēni. Idejas lapu locīšanai 

interesenti ieguva gan no Intas, gan no interneta. Daļu no grāmatām skolēni ir aiznesuši uz 

mājām, bet daļa vēl joprojām apskatāma bibliotēkā. Tapa izlocītas arī neparastas eglītes. 

Lai radītu svētku noskaņu mājās, gatavojam 

dažādus telpu rotājumus. Katram rotājumam, 

kas gatavots no niedrēm, salmiem, papīra vai 

cita materiāla, ir savs skaistums un nozīme. 

Piemēram, no niedrēm gatavotie puzuri attīra 

mājas auru.  



 
 

INTERVIJA 

Redz skolēnos sava darba augļus 

 

Pirmssvētku laikā aicinājām uz sarunu 

skolotāju, 2.klases audzinātāju BAIBU 

KOKLI. 

Kā Jūs izvēlējāties iegūt skolotāja 

profesiju? 

-Skolotājas profesiju apguvu nejauši – 

aizgāju līdzi draudzenei uz Rīgas 

pedagoģisko skolu. 

Vai Līvbērzes skola ir jūsu vienīgā 

darbavieta? 

-Nē, Līvbērzes skola nav mana vienīgā 

darbavieta. Pirms tam strādāju Līvbērzes 

pirmsskolas iestādē “Rūķītis” par 

audzinātāju. 

Kas Jums patīk darbā, kā gatavojaties 

Ziemassvētkiem? 

-Manā darbā man patīk tas, ka katra diena 

ir citādāka un ka redzu skolēnos sava darba 

augļus. Šogad ar savas klases skolēniem 

mācāmies apgūt jaunus rokdarbus, 

dekorējam klases telpu, mācāmies 

Ziemassvētku dzejoļus un dziesmas. 

Kā pavadāt savu brīvo laiku? 

-Brīvajā laikā apmeklēju koncertus, 

dažādus pasākumus, lasu grāmatas, vasarā 

esmu dārzā. 

Kur jūtaties vislabāk? 

-Vislabāk jūtos mājās uz dīvāna ar grāmatu 

rokās vai dārzā. 

Ar ko Jums saistās Ziemassvētki? 

-Ziemassvētki man saistās ar pīrāgu, 

mandarīnu un piparkūku smaržu. 

Ko novēlat kolēģiem un skolēniem 

svētkos?  

-“Mēs esam bagāti 

Ikreiz, kad svētki klāt, 

Jo varam savas sirdis 

Viens otram dāvināt 

Un vairāk jau nekas 

Mums daudz nav vajadzīgs,  

Jo viss, kas nāk no sirds, 

Nekad nav mazs un sīks.” 

  

                                                   /G.Račs/.( Paula Daņiļčenko, Kitija Viktorija Mihalovska, 

6.kl.). 

*************************************************************************** 

6. klase Ziemassvētku priekus un noskaņu meklē “Lido”. 

    -Lido man patika slidot, slidot un 

slidot.( Ņikita)  

-Bija tik labi, ka atkal gribētu braukt uz 

Lido. (Aigars). 

-Jā, derētu atkārtot. (Armands). --Patika, jo 

ilgi nebiju slidojis, iemācījos un bija tik 

jautri. (Viesturs). 

- Bet es pirmoreiz uz slidām, un - 

iemācījos! (Emīls).-Un es arī iemācījos 

slidot. (Kārlis). 

-Savukārt mēs kopā ar Anniju un Iritu iemācījāmies slidot. (Kitija). 

-Bija jauki, ka vārējām citiem pamācīt slidot. Es gribētu vēl un vēl, un vēl slidot. (Evelīna). 



 
 

“Latvijas skolas somas” projekta Līvbērzes pamatskolas 6.klases 

ekskursija uz Botānisko dārzu un Kara muzeju 18.12.2018. 

     Botāniskajā dārzā tika iepazīti ne 

tikai Latvijas dižkoki, bet arī tropu, 

subtropu un tuksnešu koki un augi.  

 

-Es uzzināju, ka granātābolā ir 612 

sēkliņas un biju pārsteigts, cik lielas 

lapas ir banānkokam. (Ņikita). 

-Uzzināju, kāds izskatās indīgais 

skujkoks īve. (Armands). 

-Nezināju, ka ir tik daudz indīgu augu. 

(Gabriels). 

-Biju pārsteigts, ka koks var izaugt 

150 metrus garš. (Kārlis). 

-Botāniskajā dārzā visvairāk patika skatīt 

un uzzināt informāciju par tropiem. 

Pārsteidza fakts, ka kādam kokam ir 10 kg 

smagi čiekuri vai augļi. (Artūrs). 

-Patika puķes lapa, kas atgrūž ūdeni. 

(Emīls). 

-Interesantas bija vēsturiskās leģendas par 

Ivanu Bargo un Napoleonu. (Adriana A.). 

-Man ļoti patika klausīties stāstus par 

augiem. (Annija). 

-Es nezināju, ka ir tik daudz kaktusu 

veidu un pat kaktusi ar lapām. (Irita).  

-Iesaku! Aizbrauciet uz Botānisko 

dārzu un jūs ieraudzīsiet pat  ļoti retus 

kokus no dinozauru laikmeta 

(Sk.Irisa). 

Kara muzejā 

Kara muzejā darbojāmies 

programmā “Kā kļūt par karavīru”, 

kur vajadzēja atbildēt uz 

vēsturiskiem jautājumiem, kā arī 

darboties praktiski. 

 

-Patika piepumpēties ar bruņu cepuri 

un gāzmasku, un vēl patika šaušana. 

(Aigars). 

-Patika likt lodes ložu lentē. (Kārlis). 

-Patika nodarbības vadītājs, jo viņam bija interesanta pieeja. Visinteresantākais uzdevums bija 

šaušana. (Paula). 

-Patika stafete. (Viesturs). 

-Lepojos, ka šaušanā dabūju 10 punktus. (Emīls).  

-Patika, ka izskrējām visu muzeju. (Kitija). 

Es nezināju, ka es māku pumpēties un šaut mērķī. Vēl es biju šokā, kad skolotāja Irisa trāpīja 

desmitniekā! (Evelīna). 

Bija jautri, kad gids dažiem solīja palikšanu pa nakti muzejā. (Irita). 

 (Pārdomas apkopoja audzinātāja: I. Eidaka). 



 
 

ANKETAS 

Ar ko Jums saistās Ziemassvētki? 

-Ar piparkūkām, egli, mandarīniem un 

dzejoļiem. 

- Ar sniegu, eglīti, baznīcu un dāvanām.  

- Ar gaišumu, mīļumu, sirsnību. 

-Ar ģimeni, mierīgām sarunām un 

dāvanām. 

-Ar sniegpārsliņām. 

-Ar saldumiem, brīvdienām un ģimeni.  

-Ar mandarīnu un piparkūku smaržu. 

-Ar Kevinu Makalisteru, mandarīniem un 

dāvanām. 

-Ar ģimenes kopā būšanu. 

-Ar citu iepriecināšanu. 

-Ar eglīti, piparkūkām, mandarīniem, 

ģimeni un dziesmu “Klusa nakts, svēta 

nakts”. 

 (no skolēnu un skolotāju atbildēm) 

*************************************************************************** 

Ziemas saulgriežu svinēšana ar bluķa vilkšanu 

 Ziemas saulgrieži ir laiks, kad gada vistumšākajā brīdī atgriežas gaisma – Saule.  

 Senais latvietis bluķi vilka vai nu tikai ap savu sētu, vai arī no sētas uz sētu, tādējādi apkārt 

visam ciemam vai apkārtnei, un pēdējā sētā bluķi sadedzināja.  

 

  

 

  
 


