
 

 

 

Līvbērzes pamatskolas avīzīte Nr.4 (2019. gada februāris) 

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

SIRSNĪGS SVEICIENS VALENTĪNDIENĀ! 

   Ar 

Valentīndienu 

saistās daudz 

dažādu 

leģendu. Diena 

ir nosaukta par 

godu svētajam 

Valentīnam, 

mīlētāju 

aizbildnim, kurš 14. februārī miris mocekļa 

nāvē.  

Novēlam sirds siltuma un prieka pilnu 

februāri – mīlestības mēnesi! 

                           Sirsniņa, sirsniņa 

Tu mana mīļā sirsniņa 

Tik skaista un mīļa, 

Tik maza un jauka. 

Tu citiem sasildi sirsniņas. 

Kad ir bēdīgs laiks, Tu visu padari labu. 

Tu kā Dievs mūs visus vēro, 

Tu mana mīļā sirds. 

 

                                  Annija   Griķe, 6. klase

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

KĀ SVIN VALENTĪNDIENU

 Anglijā – ar kartiņu, šokolādes, ziedu 

un citu dāvanu sūtīšanu. Vēl mīlestības 

apliecinājumus sūta arī saviem 

dzīvniekiem, īpaši suņiem un zirgiem. 

 Itālieši dāvina saldumus. Tāpēc arī šo 

dienu Itālijā dēvē par Saldo dienu. 

 Francijā savukārt iecienīti mīlestības 

sūtījumi - četrrindes. 

 Japānā rīko konkursu par pašu 

skaļāko mīlestības apliecinājumu. 

Jaunieši kāpj uz tilta un pēc kārtas no 

visa spēka izkliedz visu, ko vēlas savai 

otrai pusītei.  

 Amerikā dāvina sarkanas rozes un 

konfektes. 

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

Aktualitātes skolā 

 Barikāžu aizstāvju diena 

 Virves vilkšanas sacensības 

 Lekcija par cieņu 

 E-klases diena-konkurss 

 Velo tiesību likšana 

 Sveču izstāde  

 Valentīndienas ballīte   

 
 



 

 

INTERVIJA 

Uz sarunu aicinājām mūzikas skolotāju Aneti Valtenbergu. 

Kāda ir Jūsu darba pieredze? 

-Savas darba gaitas esmu sākusi Rīgā, jau 

studiju gados. Tur strādāju bērnudārzā par 

skolotāja palīgu, paralēli vēl vadīju bērnu 

vokālo ansambli. Iegūstot augstāko 

izglītību, uzsāku strādāt Zaļenieku 

Komerciālajā un amatniecības vidusskolā 

par mūzikas skolotāju 1.-9.klasēm, kā arī 

pasniedzu mūziku pirmsskolas vecuma 

bērniem. 

Kāpēc Jūs izvēlējāties savu darbu saistīt 

ar mūziku un skolēniem? 

-Jau kopš bērnības vēlējos kļūt par 

skolotāju, jo mamma strādā šajā profesijā. 

Ar mūziku sāku nodarboties jau 2. klasē, 

mācījos mūzikas skolā klavierspēli. Kad 

sasniedzu aptuveni 12 gadu vecumu, 

zināju, ka būšu mūzikas skolotāja. Darbs ar 

bērniem man nav svešs, jo esmu izaugusi 

ar jaunāku māsu un brāli ģimenē, kuru 

pieskatīšana un rotaļāšanās – laika 

pavadīšana kopā ar viņiem – man deva 

pozitīvas emocijas un prieku.  

Kādu mūziku Jūs labprāt klausāties? 

-Gaumes ir dažādas. Manai sirdij tuvāka un 

mīļāka mūzika ir mūsu pašu latviešu 

komponistu radītā māksla. Tās ir R.Paula, 

I.Kalniņa un citu komponistu dziesmas. 

Labprāt paklausos arī kaut ko no džeza 

instrumentālās mūzikas, jo esmu 

mācījusies saksofona spēli, kas ir ļoti 

sasistīta ar šo mūzikas stilu. 

Vai, Jūsuprāt, katrs bērns var dziedāt? 

-Muzikalitāte piemīt mums visiem jau kopš 

dzimšanas. Jābūt gribasspēkam un 

uzcītībai apgūt kādu prasmi. Dziedāt 

varam mēs visi, bet ne visiem uzreiz 

parādās pareiza mūzikas un skaņu izjūta,  

dažkārt ir ļoti ilgstošs un smags darbs, lai 

iemācītos dziedāt, citam tā vienkārši ir 

Dieva dota dāvana. 

Kādi ir Jūsu vaļasprieki? 

-Brīvajā laikā labprāt nodarbojos ar 

rokdarbiem – adīšanu, tamborēšanu u.c. Ja 

sanāk laiks, pievēršos arī sportiskām 

aktivitātēm, patīk volejbols, peldēšana. 

Reti, bet kādu reizi ir arī vēlme 

paeksperimentēt virtuvē, lai iemācītos 

gatavot ko vēl nezināmu un jaunu.  

Vai Jūs ģimenē svinat Valentīndienu? 

-Valentīndiena ir svētki, ko mūsu ģimenē 

neatzīmē. Protams, cenšamies atcerēties 

apsveikt vai pateikt ko jauku viens otram 

tieši šajā dienā, bet īpašas ballītes vai kas 

tamlīdzīgs netiek rīkots. 

Kāds ir Jūsu mīļākais gadalaiks?  

-Daba Latvijā visu gadu ir neaptverami 

skaista un baudāma. Tā kā esmu dzimusi 

ziemā, tad par savu mīļāko gadalaiku 

uzskatu ziemu. Bet, vai tas tā tiešām ir, par 

100% nevaru apgalvot. 

Vai Jums patīk ceļot? Kādās valstīs esat 

bijusi, kas tajās Jums patika? 

-Ar ceļošanu esmu uz “Jūs”. Netīk izbraukt 

ārpus Latvijas robežām, vienkārši nejūtos 

komfortabli ārpus dzimtenes. Viens no 

iemesliem ir arī valodas barjera. Kopumā 

visas savas šīs dzīves laikā esmu bijusi 

pietiekami daudz kur, kā, piemēram, 

Baltijas valstīs, Somijā, Norvēģijā, Čehijā, 

Polijā, Austrijā. Visi šie izbraukumi uz 

ārzemēm saistīti tikai ar mūziku (dziedot 

konkursos ar koriem, uzstājoties ar deju 

kolektīvu). 

Vai Jūs bieži apmeklējat kultūras 

pasākumus? Kādus no tiem apmeklējat 

biežāk? 

-Man kā mūzikas skolotājai būtu ļoti 

vajadzīgs apmeklēt kultūras pasākumus, lai 

gūtu pieredzi un bagātinātu savu 

radošumu. Pēdējā laikā nav sanācis aiziet, 

jo mājās audzināju meitiņu, bet vispār ļoti 

patīk apmeklēt teātra izrādes, arī kora 

mūzikas koncertus. Taču vislabāk ir tad, ja 

pats vari uzstāties un sniegt emocionālu 

piepildījumu citiem.  

P. Daņiļčenko un K. V. Mihalovska, 6.kl. 



 

 

AKTUALITĀTES 

AKCIJA “Pasniedz roku ķepai” 

No 21. līdz 28. 

janvārim mūsu skolā 

norisinājās Kanclera 

nama rīkotā akcija 

“Pasniedz roku ķepai”, 

kuras laikā skolēniem 

bija iespēja padomāt 

un parūpēties par mūsu 

mazajiem draugiem, 

kuriem nav dzīvē 

paveicies, tādēļ nonākuši patversmē.   

Lai atvieglotu patversmes darbinieku 

ikdienu, bērni atnesa uz skolu sedziņas, 

dvieļus, barību un citas dzīvniekiem 

noderīgas mantas, lai tās nogādātu uz šo 

dzīvnieciņu mājvietu - LLU VMF mazo 

dzīvnieku patversmi Jelgavā.  
 Šāda veida akcijā jau piedalāmies trešo 

gadu. Šogad atsaucība bija mazliet mazāka 

kā citus gadus, bet mēs priecājamies par 

katru sarūpēto lietu, kas iepriecinātu 

patversmes dzīvnieciņus. Visaktīvākie 

ziedotāji bija tieši mazajās klasēs: 1.klasē -

Elīna, 2.klasē - Samanta, Daniela, Artūrs 

Ļ., Linards, Deniss, Markuss M., Roberts, 

3.klasē – Erita, Marta, Rebeka, Vanesa, 

4.klasē – Sanija, Tīna, Madara, Sāra, Emīls 

S., Paula, Evelīna, Henrijs, 6.klasē – Paula 

un Kitija. Vēlreiz gribētu teikt PALDIES 

visiem, kuriem bija iespēja palīdzēt, kuri 

nepalika vienaldzīgi.  

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

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS AKCIJA 

 

 Par mūsu skolas tradīciju jau kļuvusi Tīrai 

Latvijai kampaņa, kurā skolēni un viņu 

vecāki var nodot makulatūru.  

Parasti šī kampaņa notiek visa gada 

garumā, bet šogad skolēnu pašpārvalde 

nolēma rīkot makulatūras vākšanas akciju 

divu nedēļu garumā no 26.11. līdz  30.11.,  

lai mobilizētu skolēnus un aktīvāk rosinātu 

padomāt par papīru šķirošanu.   

Skolā makulatūras vākšana tomēr 

noslēdzās tikai 11. janvārī.  

Šajā akcijā piedalījās 17 skolēni un viens 

pirmsskolas audzēknis, kā arī skolotāji. 

Šogad kopā esam savākuši ap tonnu 

pārstrādājamā papīra. Šoreiz visvairāk 

makulatūras uz skolu bija atvedis Emīls 

Strods no 4. klases un mūsu skolas 

direktore Daiga. Mācību gada beigās 

akcijas dalībnieki parasti dodas kādā 

izbraucienā uz “Zaļās jostas”  rīkoto 

pasākumu.  

Paldies visiem, kuri iesaistījās! Arī 7. un 9. 

klases puišiem, kuri palīdzēja pie 

makulatūras kraušanas.  

 

                       Skolotāja Santa Rozenberga 



 

 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  

Jauno ķīmiķu pulciņš 5. klase

Līvbērzes pamatskolas 5. klases 12 skolēni četras piektdienas devās uz Jelgavu Pasword mācību 

centru, lai  iepazītu ķīmiskos elementus, vielu īpašības, iedarbību un pārvērtības. Mācījās 

izprast dažādus ķīmijas pamatprincipus, veica interesantus eksperimentus ķīmijā. Skolēnu 

atsauksmes par Jauno ķīmiķu nodarbībām: 

- Bija ļoti interesanti klausīties un 

darboties, eksperimentēt, jaukt vielas un 

taisīt slaimu.  (Artjoms) 

- Man patika ķīmijas pulciņš, jo ieguvu 

jaunas zināšanas. (Venija) 

- Nodarbības ļoti patika, jo darbojamies ar 

bīstamām vielām, uzzinājām, kas ir pH, 

kas ir skābes, gāzes, bāzes. Mēģinājām 

tās noteikt un atšķirt. (Santa) 

- Man patika taisīt slaimu, jaukt vielas, bet 

pietrūka pacietības pildīt tabulas. 

(Valentīna) 

- Man patika ķīmijas nodarbības, jo guvām 

priekšstatu par ķīmiju, tas noderēs 

nākamajās klasēs. Arī skolotājas bija ļoti 

jaukas. (Justīne) 

- Uzzinājām daudz ko jaunu. Patika 

darbošanās ar dažādām vielām - etiķi, 

ziepēm un pat Kurmi. Arī nākošgad 

gribētu Jauno ķīmiķu skolu. (Artur M) 

- Es iemācījos jaukt vielas mēģenēs, 

gribētu, ka turpinātos tādas stundas. 

(Jānis) 

-  

- Man patika lapas ar uzdevumiem, kurus 

mēs pildījām soli pa solim. Visas lapas 

mājās es rādīju mammai, arī pati vēlreiz 

izskatīju nodarbībā pildīto. Man patika, 

ka varēju uz mājām paņemt indikatoru 

lapiņas. Visas nodarbības bija foršas. 

(Melānija) 

- Man visvairāk atmiņā palikuši 

eksperimenti ar ledu, kurš gabaliņš ātrāk 

izkusīs. Vēl patika rēķināt. Nodarbību 

sākumā biju satraukusies, kā viss 

izdosies, bet viss izdevās labi. (Natālija) 

- Es ar lielāko prieku atkal brauktu uz 

ķīmijas nodarbībām. Cerams, ka tas, ko 

iemācījos, sapratu, noderēs mācībās 

tālāk. (Diāna) 

- Tur bija jaukas un smaidīgas skolotājas. 

Man patika eksperimenti ar dažādām 

vielām. Ļoti patika taisīt slaimu. (Ance) 

- Es sapratu, ka ķīmija ir grūta, bet 

vienlaikus arī interesanta. (Emīlija) 

Pedagoga palīgs: Irisa Eidaka

 

Redaktore: Paula Daņiļčenko. 

Redkolēģija: Kitija Viktorija Mihalovska, Annija Griķe. 

Aicinām skolotājus un skolēnus iesūtīt informāciju un/vai foto par skolā notikušajiem pasākumiem. 

 


