
Sveicināti, lasītāji! 

Novembris ir pelēks mēnesis – koki paliek 
kaili, debesis apmācas, krāsainās lapas 
sabrūnē un novīst, tomēr drīz mēs to ie-
krāsojam sarkan-balt-sarkanajās krāsās, 
svinot Latvijas mēnesi. 

Vīrusa laiks mums skolā nemaz netraucēja 
būt vienotiem, jo paudām savas domas 
attālināti, sacerot prezidenta runas Latvi-
jas dzimšanas dienai un pieminot tautas 
varoņus, kas ļāvuši latviešiem dzīvot neat-
karīgā valstī. Lai Latviju uzturētu, ir svarīgi 
saglabāt tās kultūru, ziedot darbus valstij, 
ticēt tās spējām un būt vienotai tautai. 
Latviešu stāsts ir jānodod nākamajām 
paaudzēm, jo nākotnes tautieši ir vienīgie, 
kas spēs saglabāt valsti, tādēļ jāmāca viņi-
em, kā to izdarīt. 

Nu esam sasnieguši Adventes jeb 
gaidīšanas laiku, kas jāpavada mierā, 
klusumā un pārdomās. Katram cilvēkam 
šis laiks ir svarīgs, jo, skatoties svecītes 
liesmā, var padomāt, kādus labus darbus 
esam paveikuši pa gadu un ko darīsim 
tālāk. 

Gaidot Ziemassvētkus, novēlu jums 
pārvarēt savas negatīvās īpašības, darīt 
labus darbus un ievērot saticību, lai Ad-
ventes miers sildītu sirdi aukstā ziemas 
laikā. 

Matīss Dailīdens  

 Notikumu apskats 

 No 26.oktobra līdz 4.decembrim pirmsskolas grupiņas bērni, speciālās 
klases skolēni, kā arī 1.-6.klašu skolēni individuāli apmeklēja 
kanisterapijas nodarbības. Skolēni ar prieku darbojās un nepacietīgi 
gaida atkalredzēšanos. 

 10.novembris – Mārtiņdiena. Mārtiņdiena tiek uzskatīta par ziemas 
sākumu . Tas ir laiks, kad zeme dodas atpūtā  un vairs nav apstrādājama.    
Mārtiņos sākas jautrie masku gājieni, kas šogad izpaliks. Šajā dienā galdā 
ceļ ceptu gaili vai vistu ar piedevām-sautētiem burkāniem un zirņiem, ēd 
kāļus, ar mizu ceptus kartupeļus, zirņus, biezpienu, sviestu, raušus. Šajā 
dienā iet jautrās rotaļās un min dažādas mīklas. (Ieva Dailīdena 4. Klase). 

 11.novembris – par godu Lāčplēša dienai tika noliktas svecītes Visagala 
kapos pie O.Kalpaka pieminekļa. Pēcpusdienā aktivitātes sporta laukumā 
„2 X 2”, ievērojot visus drošības pasākumus. 

 17.novembris – Latvijas dzimšanas diena. Skolēniem bija iespēja 
uzrakstīt savu kā valsts prezidenta runu. 

 Sekojot līdz situācijai valstī, uz pašreizējo brīdi skolā mācās 1.-4.klases un 
speciālās klases skolēni, kā arī pirmsskolas grupiņa “Kāpēcīši”.                
No 7. – 18.decembrim mācības attālināti uzsāka 5,-6.klašu skolēni, bet  
7.-9.klašu skolēni attālināti mācās jau no 26.oktobra. Mācības attālināti 
disciplinē skolēnu pie kārtības un sava laika plānošanas. 

 Skola piedalās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā. 
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Mārtiņdienas pasākums 

     Mārtiņdiena tiek uzskatīta par ziemas sākumu . Tas ir 

laiks, kad zeme dodas atpūtā  un vairs nav apstrādājama. 

    Mārtiņos sākas jautrie masku gājieni. Iecienītākā 

Mārtiņdienas maska ir gailis. 

     Mārtiņos galds vienmē  ir bagātīgi klāts. Galdā ceļ ceptu 

gaili vai vistu ar piedevām-sautētiem burkāniem un 

zirņiem, ēd kāļus, ar mizu ceptus kartupeļus, zirņus, 

biezpienu, sviestu, raušus. 

Mārtiņam gaili kāvu 

Vaskotām kājiņām, 

Lai aug mana rudzu druva 

Zeltītām vārpiņām. 

    10. novembrī mēs skolā svinējām Mārtiņdienu. Mazpulcēni un 

sākumskolas skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus- dziesmas un 

tautasdziesmas. 

    Tad mēs gājām rotaļās, minējām mīklas un veicām dažādus 

uzdevumus. Noslēgumā mielojāmies ar 4.klases cepto gardo ābolmaizi. 

    Mārtiņdiena bija ļoti jautra un interesanta! 

 

Ieva Dailīdena 4. Klase  
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Mana kā valsts prezidenta runa. 

 Ir atkal novembris.. Šis ir laiks, 
kad vēl izteiktāk paužam savu piederību 
un mīlestību mūsu dzimtenei - Latvijai. 
Mēs paši esam tie, kas rada savu valsti - 
sākot ar sevi, savām ģimenēm, 
līdzcilvēkiem un sabiedrība kopumā. 

Mūsu valsts otrā simtgade nav iesākusies 
viegli. Mūs ir sagaidījuši daudz 
pārbaudījumi un, iespējams, daudz vēl 
priekšā. Bet mums jābūt stipriem, 
vienotiem un mērķtiecīgiem. Mums ir 
jāturpina augt un tiekties uz saviem 
sapņiem. Tikai kopā mēs varam izveidot 
stipru un drošu valsti, - ko saukt par 
savām mājām un būt laimīgiem. 

 Šodien mēs godinām Latviju un 
godinām tos, tik daudzos cilvēkus, kas 
cīnījās par brīvu, neatkarīgu, 

demokrātisku valsti – mūsu Latviju! 
Paldies arī tiem, kuri sadevās rokās, 
apvienojās, ticēja un izveidoja Baltijas 
ceļu, izcīnija Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. 

 Es lepojos ar savu tautu! 
Lepojos gan šķirot vēstures lappuses, gan 
tagadnē. Mēs nedrīkstam padoties pie 
grūtībām, mums jāturpina augt  gaišai un 
laimīgai nākotnei! Nelaidīsim negatīvo 
mūsu ikdienas solī. Liela valsts sākas ar 
mazu cilvēku. Es turpināšu rūpēties, lai 
mūsu valsts būtu droša, pilnveidotos un 
ikkatrs Latvijas iedzīvotājs justos 
piederīgs un saprasts. 

Daudz laimes Latvija    

Markuss Grahoļskis 4. Klase 

“Mana kā Valsts prezidenta uzruna 
Latvijas dzimšanas dienā” 

 Sveicu visus, iedzīvotājus, 
pilsoņus un tautiešus, Latvijas dzimšanas 
dienā! Šī diena ir svarīga katram, katram 
Latvijas iedzīvotājam un arī cilvēkiem, kas 
varbūt nedzīvo Latvijā, bet pēc tautības ir 
latvietis. Šodien, pirms 102 gadiem, tika 
pasludināta šīs valsts neatkarība, un 
mūsu senči pierādīja, ka mūsu ideja par 
neatkarīgu Latviju nav tikai ideja. Šo 

notikumu dēļ mēs dzīvojam brīvā valstī 
un runājam paši savā valodā, ko citas 
tautas gadsimtiem ir centušās apspiest. 
Redzot to, ka ideja par mūsu brīvo tautu 
un tauta pati ir izdzīvojusi tik ilgi - 102 
gadus, pierāda, ka mūsu tautai ir 
nākotne. 

 18.novembris ir svarīgākais 
datums visā Latvijas vēsturē. Šis datums 
mums ir svarīgs, jo šodien pirms simt 
diviem gadiem tika pasludināta mūsu 
neatkarība. Neatkarības pasludināšana 
bija viens no svarīgākajiem soļiem tās 
iegūšanai, tas deva motivāciju cīnīties par 
brīvību un sargāt to, kas mums jau ir, tā 
vispār deva jēgu visai idejai par brīvu 
Latviju, jo bez jēgas, motivācija ātri 
pazustu, bet ar to tā tikai kāpj augstāk un 
augstāk. 18.novembris bija diena, kad 
mēs parādījām citiem, ka paši vēlamies 
valdīt pār savu zemi. 

 Šis notikums ir svarīgs, jo bez tā 
mums nebūtu brīvas valsts, un mēs būtu 
pakļauti citiem paši savā zemē. Mūsu 
valoda pazustu, tāpat kā liela daļa mūsu 
kultūras. Vārdi “Latvija” un “latvieši” 
lēnītēm izzustu ēnās un 

kļūtu par pagātni. Be,t pateicoties tiem, 
kas karoja par mūsu brīvību un tiem, kas 
cīnījās par tās atjaunošanu, tas nenotiks, 
viņi upurējās, lai mums būtu nākotne. 

 Skatoties uz visu, kas noticis un 
visu, kas notiek, var teikt, ka Latvijai ir 
redzama nākotne, kurā tā var augt un 
attīstīties. Protams, ir bijuši savi kāpumi 
un kritumi, bet nākotne šobrīd izskatās 
bagāta ar potenciālu lielam valsts 
uzplaukumam, tikai to var nodrošināt, ja 
mēs visi kā tauta strādājam kopīgi kā 
vienots organisms. Mēs, latvieši, esam 
stiprāki un spējīgāki kā domājam, mums 
tikai tas jāapzinās. Ar šo domu prātā mēs 
bez šaubām nonāksim tālu ar saviem 
sasniegumiem savas valsts robežās un arī 
pasaulē. 

 Secinājums par šo visu ir tāds – 
mēs esam neatlaidīga un stipra tauta! 
Neviens nav spējis mūs noturēt zemē un 
neviens nekad mūs arī nenoturēs zemē, 
jo esam varena un stipra tauta. Dievs 
svētī Latviju! 

Kaspars Skudra, 9.klase 



Mēs par Latviju.  

 Neapšaubāmi, kopā būšanas un 

vienotības sajūta ir pirmais, kas nāk prātā, 

ja domājam par Latvijas dzimšanas dienu. 

Šogad esam kopā...  domās. 

Un tomēr...17.novembrī  sūtījām 

sveicienu Latvijai nedaudz 

netradicionālākā formā- izmantojot 

alternatīvas mācību formas.  

5.-9.klašu skolēni ar pašu sagatavotiem 

un norunātiem vārdiem konkursa "Mana 

kā Valsts prezidenta runa Latvijai 

dzimšanas dienā". Vairākas uzrunas 

dzirdējām klātienē, citas- video sveicienā. 

Sākumskolas, 5. un 8.klases skolēni un 6., 

7. klašu teātra pulciņa dalībnieki 

atgādināja, ar ko tad mums visiem 

nozīmīgs 1918.gada 18.novembris, kā 

lepojamies ar saviem novadiem, dabu un 

cilvēkiem, skaitīja dzeju un 

tautasdziesmas. "Kāpēcīši" un speciālās 

klases bērni sūtīja muzikālus sveicienus 

svētkos. Latvieši ir dziedātāju tauta, un 

ikvienam būtu jāzina mūs sirdsdziesmas 

"Mazs bij' tēva novadiņ(i)s ",  "Nāk 

rudens apgleznot Latviju" un  "Virs 

galvas mūžīgs piena ceļš".  Varam 

lepoties, ka mums patīk dziedāt 

 Vēlāk, sadalījušies grupiņās pa 

3, skolēni darbojās radošajās darbnīcās: 

iemēģināja roku lielajā "Riču- raču" 

spēlē,  atbildēja uz jautājumiem par 

Latviju kahoot testā, atpazina latviešu 

dziesmas muzikālā konkursā, rādīja savas 

zināšanas par latviešu rakstniekiem un 

dzejniekiem, minēja vārdus ar aizsietām 

acīm, sakārtoja latviešu tautasdziesmas un 

atzīmēja pilsētas Latvijas kartē un, 

protams, klāja svētku pusdienu galdu no 

"A-Z ", uz tā liekot pašu iepriekšējā dienā 

gatavoto. Īpaši šajos konkursos skolotāji 

uzteica Ievas un Andra komandas. 

Kristiāns un Sintija precīzi atpazina mūsu 

novadniekus- dzejniekus J.Gavaru, 

B.Martuževu. Viszinošākie un 

ātrākie  viktorīnā izrādījās Kaspars, 

Andris, Daniels un Kristiāns. Bet 

Samanta lieliski mācēja mobilizēt savu 

komandu darbam.  

Pēc labi padarīta darba prieks pašiem 

sēsties pie svētku galda, baudīt salātus, 

uzkodas, pīrāgus, saldo un  torti un 

priecēt acis ar pašu gatavotiem dekoriem, 

galda kartēm, "Mazpulcēnu" locītām 

salvetēm.  

Lai mūsu labie darbi un vārdi "izgaismo" 

Latviju!  

Ilze Stirā 
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Sunīši skolā. 

 Kopš novembra mūsu skolā piektdienas ir īpašas. Pie mums ir Marta un Nika... Nē, tās nav parastas 

meitenes. Tās ir suņu meitenes. Kopā ar kanisterapeiti Ingūnu Tihomirovu viņas ienes skolā prieku un pārmaiņas... 

Re, ko bērni dara nodarbībās ... un visi vienā balsī saka: "Gribam ļoti, ļoti, ļoti turpināt!"  

 


