
 

 

 

Līvbērzes pamatskolas avīzīte Nr.5 (2019. gada aprīlis) 

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

Priecīgas Lieldienas! 

 
Aprīlis, aprīlis ir jau klāt, 

Visiem laiks kopā būt. 

Pūpoldiena bija jau, 

Tagad laiks ir Lieldienām.  

 

 

Laiks ir krāsot oliņas, 

Krāšņas, raibas, strīpainas, 

Un ir laiks tās ripināt. 

Oliņ, boliņ, džimpā, rimpā 

Lai jums visiem jaukas Lieldienas! 

 

Aprīlis, aprīlis ir jau klāt, 

Visiem laiks kopā būt. 

Pūpoldiena bija jau,  

Tagad laiks ir Lieldienām. 

 

 

 
                                         Annija Griķe, 6. kl.                           

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

  TICĒJUMI  UN  TRADĪCIJAS 
 

 Ja Lieldienās ir skaidrs laiks, būs 

labs siena laiks; 

 Ja Lieldienu rīts ir skaidrs, būs 

karsta vasara. 

* Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svin 

par godu pavasara un saules atnākšanai, 

kuros ar rituālām darbībām mēģina 

palīdzēt zemes atmodai un jau laikus 

nodrošināt zemes auglību, kā arī veicināt 

tās svētību. 

* Lieldienu rītā ir agri jāceļas, lai redzētu, 

kā saulīte rotājas, un jāmazgājas tekošā 

ūdenī, kas tek pret sauli. Tas ir maģisks 

šķīstīšanās rituāls, kas palīdz iegūt 

možumu, gaišu prātu, veselību un 

skaistumu. 

* Kristiešiem šis ir Kristus krustā sišanas 

un augšāmcelšanās laiks. Mūsdienās 

kristīgo Lieldienu tradīcijas ir savijušās ar 

latviskajām. Lielajā piektdienā atceramies 

Jēzus Kristus nāvi pie krusta mūsu dēļ. 

Sestdienas vakarā ar vigilijas 

dievkalpojumu sāk svinēt Kristus 

augšāmcelšanos. Lieldienu rītā sākas 

dievkalpojumi ar procesiju, kas paziņo 

visai pasaulei priecīgo vēsti. 

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

 
 



 

 

INTERVIJA 

Krāso olas un meklē čības 

Uz sarunu aicinājām angļu valodas skolotāju Ingu Liepu. 

Kāpēc izvēlējāties kļūt par skolotāju?

-Vēl 

vidusskolas 

gados es īsti 

nezināju, ko 

vēlos nākotnē 

darīt. Atceros, 

kā 12. klasē 

man palūdza 

mācību pārzines 

vietā novadīt 

krievu valodas 

stundas 

pamatskolas klasēm, un, iepazīstinot 

skolēnus ar mani, mācību pārzine teica, ka, 

kas to zina, varbūt dienās Inga arī būs 

skolotāja, un es pie sevis nodomāju, ka 

nekad...bet, nepagāja gads, un es jau 

stāvēju klases priekšā - kā angļu valodas 

skolotāja.  

Man vienmēr valodas ir padevušās, tāpēc, 

vidusskolas beigās apmeklēju 

sagatavošanas kursus Ventspils augstskolā, 

lai kļūtu par tulku. Tad vasarā, iesniedzot 

dokumentus augstskolās, iesniedzu arī 

Latvijas Universitātē gan uz angļu valodas 

skolotājiem, gan angļu filologos. Kad 

pienāca brīdis izvēlēties no visām 

iespējām, jo tiku uzņemta visur, apskatīju 

programmas, un sapratu, ka tulkot, kas ir 

papīru darbs, es visu dzīvi negribu, 

Filoloģijas fakultāte arī mani īsti 

neuzrunāja, taču Pedagoģijas fakultātē bija 

tādi priekšmeti kā, piemēram, psiholoģija, 

dažādu vecumposmu pedagoģija, utt., kas 

patiesībā ir noderīgi arī reālajā ikdienas 

dzīvē. Tā nu mana izvēle “krita” par labu 

angļu valodas skolotājas profesijai. 

Vai angļu valoda bija Jūsu mīļākais 

priekšmets skolā? 

-Skolas laikā man nebija izteiktu mīļāko 

priekšmetu, taču bija tie, kas neprasīja 

piepūli, šķita viegli, un tās bija valodas - 

gan krievu, gan angļu. 

Kur Jūs strādājāt iepriekš? 

-Mans pedagoģiskais stāžs ir vairāk nekā 

13 gadi. Pa vidu esmu bijusi arī ārpus 

skolas dzīves, strādājot bankā ārzemēs, kā 

arī biju personāldaļas vadītāja privātā 

uzņēmumā. Bet, ja runājam par manu 

pēdējo darba vietu pirms šīs skolas, tad es 

biju angļu valodas skolotāja Jelgavas 

Tehnoloģiju vidusskolā. 

Kur Jūs pielietojat savas angļu valodas 

zināšanas? 

-Angļu valoda ir mana otrā ikdienas 

valoda. Un tas ir neskaitot darbu skolā, jo 

lielākā daļa manu draugu ir ārzemnieki, 

kuri ir satikti dažādās valstīs, kur dažādas 

situācijas mūs saveda kopā, tāpēc loģiski, 

ka saziņa notiek angliski. Arī TV, kuru 

skatos reti, un arī tikai internetā, es skatos 

angļu valodā. 

Kā Jūs vērtējat skolēnu angļu valodas 

prasmes? 

-Hmm... kā kuram skolēnam!  Patiesībā, 

ir skolēni ar ļoti labu angļu valodu, un ir 

skolēni, kuriem ir kaut kā izdevies no šīs 

valodas mūsdienu globālajā vidē izbēgt. 

Un tas man ir liels pārsteigums, ka 

mūsdienās vēl ir jaunieši, kuri neredz, 

kāpēc ir vajadzīga angļu valoda, kaut gan 

realitātē mūsu mazajā Latvijā, lai būtu 

konkurētspējīgs darba tirgū, trīs valodas ir 

pats minimums – latviešu, krievu, angļu. 

Kādi ir Jūsu iespaidi par mūsu skolu un 

skolēniem? 

-Skola man ļoti patīk! Draudzīga, saliedēta, 

aktīva. Un te es ietveru visus - gan 

skolotājus, gan darbiniekus, gan skolēnus. 

Par skolēniem – dažādi, dzīvi, patiesi, 

atklāti, emocionāli un labsirdīgi. 

Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā? 

-Man ļoti patīk ceļot, arī tepat pa Latviju, 

tāpēc brīvdienās regulāri kaut kur braucam 

pie dabas.Vēl man patīk gatavot, man tā ir 

sava veida meditācija, un veids, kā 

“atslēgties” no visa. Protams, pavasarī un 

vasarā to aktivitāšu ir krietni vien vairāk. 

Ar ko Jums saistās pavasaris? 

-Pavasaris man saistās ar putnu čivināšanu 

no rītiem, sniegpulksteņiem, sauli, 

Lieldienām un miegu . 

Kā Jūs svinat Lieldienas? 

-Protams, ka krāsojam olas, parasti 

iepriekšējā dienā. Tad, Lieldienu rītā, 

mums ir čību meklēšana. Tā ir tradīcija, 



 

 

kura manā ģimenē ir kopš es ar māsu bijām 

mazas, pie mums vienmēr Lieldienās 

ciemos nāca nešpetnais zaķis, kurš ne tikai 

nesa olas un mazus našķīšus, kurus lika 

čībās un koridorā atstātajos apavos, 

piedevām tos vēl arī slēpa. Šo tradīciju 

turpina gan māsa savā ģimenē, gan es savā. 

Kad visi pazudušie apavi ir atrasti, ēdam 

Lieldienu brokastis, kurās neiztrūkstoša to 

daļa ir olu kaujas. Dienā (parasti skatāmies 

pēc laikapstākļiem), ja ir labs laiks, 

dodamies kaut kur pie dabas, ja laiks 

nelutina, tad apciemojam radus. 

Kāds ir Jūsu mīļākais sporta veids? Vai 

bieži sanāk nodarboties ar sportu? 

-Es nekad neesmu bijusi liela sportiste, 

taču esmu dejotāja. Dejoju tautiskās dejas 

kopš 2 gadu vecuma. Šobrīd (dažādu 

apstākļu dēļ) uz laiku esmu “iepauzējusi” 

dejošanu. 

Kāda veida kultūras pasākumus Jūs 

apmeklējat biežāk? 
-Visbiežāk sanāk apmeklēt dažādus 

koncertus - gan mūzikas, gan deju. 

 

Paula Daņiļčenko, 6.kl. 

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

AKTUALITĀTES 

Skatuves runas konkurss 2019 

26.februārī Līvbērzes pamatskolā 

notika skolēnu skatuves runas 

konkurss, kurā piedalījās 14 skolēni 

(10 sākumskolas skolēni un 4 

skolēni no 5. un 6.klases).  Mazo 

klašu skolēni mūs priecēja ar savu 

runāto dzeju, bet vecāko klašu 

skolēni klausītājus iepazīstināja arī 

ar prozu. 

Runātājus vērtēja skolotāja Tatjana 

Bāliņa, Santa Rozenberga, Ineta 

Pitkēviča un kā viesi pieaicinājām 

Ievu Daņilāni, kura jau vairākus 

gadus skolēnus gatavo novada skatuves 

runas konkursam. 

Uz Jelgavas novada konkursu, mūsu skolu 

18. martā pārstāvēt devās 6 skolēni, kur arī 

guva labus rezultātus: Marta Daņiļčenko – 

I pakāpi, Adele Klūdziņa- II pakāpi, Sāra 

Dulberga – I pakāpi, Tīna Repša – I 

pakāpi, Jānis Pumpurs – II pakāpi, Paula 

Daņiļčenko - II pakāpi.  

Ne skolā, ne novadā žūrijai nemaz nav tik 

viegli izvēlēties skolēnus, kuri dosies tālāk 

uz nākamo kārtu, jo bērni ir centušies, 

mācījušies tekstus 

no galvas, 

pārvarējuši bailes 

un stājušies 

publikas priekšā. 

Bet interesanti ir 

klausīties tos 

bērnus, kuri redz 

šo stāstu un 

mēģina “aiznest” 

to līdz skatītājam, 

gan ar valodu, 

gan acu skatienu. 



 

 

 
 Priecājamies par mūsu skolas daiļrunātājiem! Arī milzīgs paldies visiem vecākiem, 

skolotājiem, citiem līdzjutējiem, kuri bērnus gatavoja konkursam, meklēja tekstus, 

nodrošināja transportu un visādi citādi atbalstīja. 

 

Skolotāja Santa Rozenberga 

 

Joku diena

1.aprīlī mūsu skolā tika atzīmēta 

Joku diena.  

Skolēni šajā dienā varēja radoši 

izpausties un ģērbties pavisam 

ačgārni, par ko visvairāk priecājās 

sākumskolas skolēni. Tā kā tā bija 

pirmdiena, daļa skolēnu to bija 

piemirsuši, līdz ar to palaida šo 

iespēju garām. Bet arī skolotāji 

nesnauda. Viņi sarīkoja skolēniem 

mazu pārsteigumu pirmajā stundā. 

Samainoties lomām, apmeklēja 

citas klases un mēģināja pārbaudīt 

viņu zināšanas neparasto mīklu 

minēšanā. Paldies visiem, kuri bija 

atvērti šīm “ēverģēlībām”,  lai 

dienu padarītu mazliet jautrāku!

 

 

 



 

 

 

 

 

                       Skolotāja Santa Rozenberga 

 

Līvbērzes pamatskolas 6.klases skolēnu atsauksmes par izrādi „Planēta 85” 

Ko tu uzzināji? Kā tu novērtē izrādi? 

 Izrādes laikā uzzināju, ka padomju laikā bija 

tukši veikali. (Ļoņa X no 6.kl) 

 Sapratu, ka padomju laikā var stāvēt rindā un 

neko nenopirkt, jo nav ko nopirkt. (Ņikita) 

 Uzzināju, ka padomju laikā nevarēja brīvi runāt 

un pieminēt coca colu, macdonaldu, ASV.  

 Man patika, kā mūsdienas sajaucās ar pagātni, 

un izrāde bija ļoti izzinoša. (Adriana O) 

 Man vislabāk patika Leonīds Brežņevs jeb Ļoņa, 

jo viņš bija ļoti smieklīgs. (Armands ) 

 Es uzzināju, kas ir stagnācija.(Gabriels) 

 Uzzināju, kas ir Brežnevs un kādi bija aizliegtie 

vārdi padomju laikā un ka pēc desas bija jāstāv 

garās rindās.(Evelīna) 

 Daudz jaunas informācijas, piemēram, kas ir 

dača (vasarnīca). (Adriana A) 

 

 

 Ļoti jauka teātra izrāde un lieku 10 balles! 

Varētu vēlreiz aizbraukt, jo bija ļoti jautri! 

 (Ļoņa X no 6.kl) 

 Ļoti, ļoti patika izrāde! (Adriana O) 

 Lieku 10 no 10! (Armands) 

 Man patika izrāde, jo tā bija jautra un forša. 

 No visiem tēliem man vislabāk patika 

Čeburaška. (Ņikita ) 

 Izrāde bija lieliska, jautra, ļoti laba, tāpēc 

lieku 11 no 10.(Gabriels) 

 Izrāde bija ļoti jautra ar smieklīgiem tēliem 

un teikumiem, tāpēc tā bija uz 10 

ballēm.(Artūrs) 

 Izrāde man lika smieties līdz asarām un tā 

bija ļoti interesanti veidota.(Evelīna)  

 Man tik ļoti patika teātris, ka labprāt 

neateiktos skatīties atkārtoti!(Adriana A) 

 

Skolotāja Irisa Eidaka 



 

 

Līvbērzes pamatskolas 1. -4. klases skolēnu kino seansa “Jēkabs, Mimmi un 

runājošie suņi” apmeklējums 

Programmas „Latvijas skolas soma” 

ietvaros, 11. februārī 1. -4. klases skolēni 

devās uz Multikino, lai skatītos  animācijas 

filmu “ Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi.” 

Šī multfilma ir tapusi Nacionālā kino centra 

programmas “Latvijas filmas Latvijas 

simtgadei” ietvaros sadarbībā ar Polijas 

animācijas studiju “Letko” un ir 

saņēmusi  Nacionālā kino centra, Polijas 

filmu institūta un “Radošā Eiropa” 

programmas MEDIA finansējumu. 

Pirms  brauciena klasēs iepazināmies arī šīs 

filmiņas recenziju, jo izrādījās, ka lielākā 

daļa skolēnu nebija dzirdējuši par multfilmu. 

Skatījāmies video, kur interviju sniedza 

režisors un multfilmas ierunātāji. Mēģinājām 

izskaidrot vietu nosaukumus – kas ir 

“Maskačka” jeb  Maskavas forštate? 

Pārrunājām uzvedības noteikumus kinoteātrī. 

Prieks, ka bērni  multfilmu varēja skatīties 

īstā kinoteātrī, jo ne visiem bērniem ir 

iespēja doties uz Rīgu.  

Pēc multfilmas skatīšanās pārrunājām bērnu 

iespaidus par redzēto, izjusto. Bija bērni, 

kuriem filmiņa likās par īsu, vai gribēja 

mazliet spraigāku sižetu. Bērni priecājās par 

Jēkaba spējām un runājošiem suņiem. Kā arī 

par to, ka multfilmas beigās viss veiksmīgi 

atrisinājās. 

 

 

Skolotāja Tatjana Bāliņa 

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

PASAKA 

Mazais akmentiņš Džims un viņa ceļojums 

   Reiz dzīvoja mazs akmentiņš vārdā 

Džims. Džims vienmēr ir sapņojis apceļot 

pasauli. Tad vienu dienu viņa draugs viņu 

izaicināja, lai apceļo pasauli, un Džims 

pieņēma izaicinājumu. 

   Džims lēnu garu ripoja iekšā jūrā. 

Diemžēl zivtiņa ieraudzīja Džimu un 

mēģināja norīt, bet akmentiņš iesprūda. 

Zivs mēģināja dabūt akmentiņu laukā, bet 

pēkšņi sacēlās vētra, un sacēlās arī lieli 

viļņi, un akmeni izsita no zivs mutes. Un 

Džims turpināja ceļu.  

   Džims izpeldēja krastā, kur bija putni, 

kas meklēja barību. Tad kāds putns 

paņēma Džimu knābī un aizlidoja ar viņu 

uz ligzdu, kur putnam bija mazuļi. Bet 

Džims izkrita caur zariem no ligzdas. Un 

Džims krita no viena zara uz otru zaru, līdz 

tika uz zemes, kur Džimu noķēra ezis viņa 

adatās. 

   Un ezis Džimu pārnesa mājās. Un tā visi 

Džimu uzskatīja par varoni. 

 

                                  Annija Griķe, 6. kl.                                                                                                                              

 


