
 

 

 

Līvbērzes pamatskolas avīzīte Nr.6 (2019. gada maijs) 

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

SAULAINU VASARU! 
Dzidra Rinkule-Zemzare 

Vasariņai skaisti rīti 

 

 

Vasariņai skaisti rīti – 

Saules staru zeltā tīti. 

Agri mostas mežs un lauks – 

Mīļā saule visiem draugs. 

Puķēm rasas vainadziņi, 

Zālei pērļu zābaciņi; 

Kadiķīšu puduros 

Skujas vienos vizuļos. 

Ezers viegli šūpo vilni, 

Meži putnu dziesmu pilni. 

Kokos saule ausmu vērpj, 

Zemi gaismas rotā tērpj. 

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

APTAUJA 

Kā plānojat pavadīt vasaru? 

 Apmeklēšu deju pulciņus un 

koncertus, labi pavadīšu laiku ar 

draugiem un ģimeni, peldēšos.  

 Palīdzēšu mammai, ēdīšu 

saldējumu, svinēšu savu 

vārdadienu, peldēšos, krāšu naudu.  

 Mamma apsolīja, ka brauksim uz 

Vāciju un Dāniju, centīšos 

iemācīties dažādus trikus ar riteni, 

apciemošu savu tēti. 

 Peldēšos, braukšu kopā ar ģimeni 

uz Tērveti, lasīšu grāmatas.  

 Peldēšos, skatīšos seriālus, zīmēšu, 

ciemošos pie omes. 

 Lasīšu grāmatas, peldēšos, 

ciemošos pie draudzenes, braukšu 

ar riteni, iespējams, kopā ar ģimeni 

brauksim ceļojumā. 

 

 

 Ceļošu. Iespējams, lidošu uz 

Brazīliju un Turciju. 

 Gaidīšu ciemos māsīcu, brauksim 

uz Jūrmalu, iespējams, arī uz 

Spāniju, spēlēšos ar citiem 

bērniem, svinēšu dzimšanas dienu. 

 Piedalīšos divās nometnēs, lieliski 

pavadīšu laiku kopā ar ģimeni.  

 Braukšu uz Rīgu un Poliju, dejošu 

koncertos, ciemošos pie tēta. 

 Vasaru pavadīšu Rīgā, apmeklēšu 

kino, zoodārzu. 

 Piedalīšos nometnē, ciemošos pie 

māsas Anglijā, būs jāizlasa vismaz 

viena grāmata.  

 

(no 5. klases skolēnu darbiem) 

 
 



 

 

INTERVIJA 

Nekur nav tik labi kā mājās 

 

Uz sarunu aicinājām skolotāju 

Karlīnu Veidi.                                        

 

Kā Jūs izvēlējāties kļūt par bioloģijas 

skolotāju? 

-Es no sākuma mācījos par informātikas 

skolotāju, līdz sapratu, ka tas nav 

domāts man, tādēļ pārgāju studēt 

bioloģiju. 

 

Kā Jums izdodas apvienot studijas ar 

darbu? 

-Nav viegli, bet tajā pašā laikā nav arī 

grūti. Šajā ziņā ir jāspēj plānot savu 

laiku. 

 

Kas Jums bioloģijā patīk visvairāk? 

-Man patīk būt dabā, tādēļ ir interesanti 

izpētīt to, kas atrodas mums apkārt. 

Ģeogrāfija un bioloģija viena otru 

papildina.  

 

Kas mūsu skolas skolēniem visvairāk 

patīk bioloģijā? 

-Nav konkrētas lietas, katram tas ir kaut 

kas savs. Bet noteikti patīk pētīt to, kas  

 

 

ir apkārt, patīk praktiskas lietas, kur 

katrs pats var iesaistīties, it īpaši būt 

laukā. 

 

Kāds ir Jūsu vaļasprieks? 

-Man patīk lasīt grāmatas, zīmēt, 

dziedāt, minēt krustvārdu mīklas.  

 

Vai plānojat, kā pavadīsiet vasaru? 

Un vai vasarā Jums noderēs 

bioloģijas zināšanas? 

-Šobrīd ir grūti kaut ko plānot, jo notiek 

tik daudz dažādu lietu, tāpēc ir 

jāpadomā, vai  

to es varu paspēt. Vasarā man noteikti 

noderēs iegūtās zināšanas. 

 

Ja Jūs nedzīvotu Latvijā, tad kuru 

valsti un kāpēc izvēlētos? 

-Tā būtu Šveicē, jo tur ir skaistas dabas 

ainavas, it īpaši kalni. Kā arī, 

atskatoties vēsturē, to nav skāris karš, tā 

vienmēr bijusi neitrālā zona. 

 

Kura vieta Latvijā Jums ir 

vismīļākā? Kāpēc? 

-Mājas Augstkalnē, jo tur ir klusums, es 

varu baudīt veselīgu dzīvesveidu, kā arī 

tur ir skaisti, it īpaši mežā. Nekur nav 

tik labi kā mājās! 

 

Jūsu novēlējums skolēniem un 

kolēģiem vasarā? 

-Izbaudīt to, kas mums ir dots. 

Dodieties vasaras pārgājienos pa 

Latviju, jo mums nekur tālu nevajag 

braukt. Skolēniem jāatgādina, ka arī pa 

vasaru vajag mācīties, ne jau no 

grāmatām, bet gan no tā, kas mums ir 

apkārt! 

Paula Daņiļčenko, 6.kl. 

 



 

 

Kārtīgākās klases nav no cukura! 

Visa mācību gada laikā Līvbērzes pamatskolā norisinājās neredzama sacensība par nomināciju 

„Kārtīgākā klase”. Visām klasēm tika piešķirtas  dienasgrāmatas, kurās skolotājas vērtēja 

skolēnu uzvedību stundā. Liela nozīme bija tam, cik apzinīgs skolēns atbildēja par 

dienasgrāmatu. 8.klasē šo pienākumu apzinīgi pildīja Dāvis Salmiņš. Katru nedēļu vērtējumu 

kopsavilkumu veica skolotāja Irisa Eidaka. Rezultātā 1.vieta netika piešķirta, 2.vietu ieguva 

8.klase ar vidējo vērtējumu 3,8 balles, 3.vieta 6.klasei ar 3,7 ballēm. 

Abas klases balvā ieguva ekskursiju.  Ekskursijas laikā apmeklējām Jaunmoku pils 

Meža muzeju, priecājāmies par senatnīgajām telpām, sakopto apkārtni, Sabilē sasveicinājāmies 

ar lupatu lellēm. Zviedru cepurē viena daļa brauca ar bagijiem, citi izmēģināja rodeļu trasi. Pēc 

tam braucām uz Pedvāles Brīvdabas mākslas parku. Tagad visi zina, kas ir Pedvāle un kas ir 

instalācija. Skolēniem tika dots uzdevums sadalīties grupās un sacensties, kurš safotografēs 

vairāk selfiju ar mākslas darbiem, 1.vietu ar 68 selfijiem ieguva komanda, kurā bija Artūrs 

Mūrnieks, Gabriels Smiltnieks, Ņikita Krupeņins.   

Mākslas baudīšanu papildināja lietus, slapja zāle, kritieni, objektu meklēšana un apziņa, 

ka esam iepazinuši vēl kādu Latvijas jauko  stūrīti. Paldies, jaukajiem ekskursantiem! 

 

8.klases audzinātāja I.Pitkēviča 

 

 



 

 

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

AKTUALITĀTES 

Eiropas diena

 

 

9. maijā mūsu skolā tika atzīmēta 

Eiropas diena. 

 Skolas bibliotēkā bija skatāma 

suvenīru, kas iegādāti dažādās 

Eiropas valstīs, izstāde. Vislielāko 

atsaucību, piedaloties izstādē, 

izrādīja 1.-5. klašu skolēni. 

Kopumā izstādē bija skatāmi 

vairāki desmiti suvenīru. 

Interesentiem bibliotēkā bija arī 

iespēja salikt Eiropas puzli. 

  *************************************************************** 
LITERĀRĀ JAUNRADE 

PASAKA 

Kur divi, tur trešais lieks 

   Reiz sen senos laikos dzīvoja sliņķis vārdā Sids, panda vārdā Edijs un 

ledus lācis vārdā Djēgo. Viņi visi bija draugi, vismaz Sidam tā likās. Edijs un Djēgo draugi 

bija jau kopš bērnības, viņiem nelikās, ka viņiem vajadzēja trešo draugu, jo, kā saka “Kur 

divi, tur trešais lieks”.  

   Tad viņu klasē ieradās jaunais skolēns vārdā Sids. Sids gribēja, lai viņam ir draugi, bet 

neviens ar viņu negribēja draudzēties. Viņš izdomāja, ja neviens ar viņu nedraudzēsies, tad 

viņš draudzēsies ar citiem. Viņš piegāja pie Edija un Djēgo un teica: “ Es ar jums gribu 

draudzēties un man vienalga, ja jūs negribat”. Edijs un Djēgo nedomāja, ka viņi grib 

draudzēties. Edijs un Djēgo piekrita, bet viņi tā nedomāja.  

   Edijs un Djēgo visu darīja kopā, bet Sids visu laiku bija iztumtais, jo kur divi, tur trešais 

lieks. 

   Tā viņi visu laiku izlikās par draugiem, bet īstenībā viņi nebija draugi. 

 Adriana Ovsjanko, 6.klase. 


