
 

 
Kurš skolas pasākums šogad jums visvairāk patika? Kāpēc? 1. Man patika 

Skolotāju diena, patika, ka Laura mūs mācīja. (Signe, 4.kl.) 2. Skolotāju diena, jo 
beidzot bija stundas bez skolotājiem un arī tāpēc, ka mēs, skolēnu padome, 
piestrādājām pie tā.(Henita, 6.kl.) 3. Karjeras nedēļa, tāpēc ka apskatījām Kuldīgas 
novada uzņēmumus.(Liene, 8.kl.) 4. Man personīgi ļoti patika Skolotāju diena, bija 
interesanti. (Sk. Irina.) 

Vai piedalījies karjeras nedēļā? Ko tu darīji? 1. Nebija man šogad iespējas 
piedalīties karjeras nedēļā, jo mana klase uz karjeras pasākumiem nebrauca. 2. 
Nepiedalījos, zīmēju tikai savu karjeru. 3. Jā, braucu uz Kuldīgas uzņēmumiem. Uz 
"Milzu pārslām" un "Zigzagu" Bija ļoti jautri. 4. Es piedalījos. Es koordinēju visu. 

Kā iesācies šis mācību gads? Vai viss iecerētais izdodas? 1. Labi. Īpaši slikti 
neiet, bet kā vienmēr – var labāk. 2. Labi, tikai matemātika sliktāk iet. Domāju, būs 
labākas atzīmes, bet centīšos to piepildīt.3. Iet labi, bet vienmēr var būt labāk. 
Pagaidām viss izdodas. Cerams, ka tā turpināsies turpmākais mācību gads. 4. Nē, 
viss nav izdevies, un kā negaidīts nepatīkams jaunums bija apvienotās stundas.  

Vai mājasdarbu skaits ir samazinājies? Vai tomēr ir vairāk? 1. Domāju, 
mājasdarbu skaits ir īpaši samazinājies. 2. Ir samazinājies, pagājušo gadu bija 
vairāk. 3. Manuprāt, mājasdarbu skaits nav samazinājies. Citās mācībās ir nedaudz 
vairāk. 4. Nezinu, kā citos mācību priekšmetos, bet es pati cenšos uzdot mazāk.  

Kāda tava attieksme pret Skolotāju dienu? Vai devītie prata iejusties skolotāju 
lomā? 1. Labi, kā jau teicu, man ļoti patika. Manuprāt, Laura padarīja ļoti labi savu 
pienākumu.2. Es klausīju. Izskatās, ka mācīt ir ļoti grūti. 3. Patika, bija interesanti. No 
mana viedokļa, 9.klase neizdarīja īpaši labu darbu, jo mūsu klasi mācīja Raivo. 4. 
Skolotāju dienā man bija pozitīva attieksme. Domāju, 9. klase tika galā ar savu 
pienākumu.  

 

Intervēja Ēriks un Laura, 9.kl.   

 

 
 

SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA 
 

SEPTEMBRIS 
 

 

1.09. Zinību diena. Pirmā skolas diena. 
Sveika, skola!  

 Galerija šeit: http://ej.uz/Zinibu_diena_Kabile  
2.09. Sporta diena. Olimpiskā sešcīņa 

skolā. Esam stipri! 
Galerija šeit: http://ej.uz/Sporta_diena_Kabile  

5.09. Uzsākam Dzejas dienu nedēļu.  
7.09. Liekam ziedu paklāju.  

Galerija šeit: http://ej.uz/Ziedu_paklaji_Kabile  
9.09. Skolas talantīgākie dzejnieki vie-

sojas Kuldīgā dzejas dienu pasā-
kumos. 

Galerija šeit: http://ej.uz/Dzejnieki_Kuld_Kabile  
12.09. Kopīgā dzejas stunda, klausā-

mies jauno dzeju. (Sīkāk 2.lpp.) 
13.09. Vieglatlētikas sacensības nova-

dā. Šogad mums veiksmīgs gu-
vums – 17 medaļas!  
Galerija šeit: http://ej.uz/Sportisti_Kabile  

19.09. Lepojamies! Saņemam Starptau-
tisko Ekoskolu Zaļo karogu!  

26.09. Skolas priekšā iekārtojam Miķeļ-
dienas ražas izstādi.  

Galerija šeit: http://ej.uz/Mikelis_Kabile  
30.09. Piemiņas brīdis R. Fīlholdam 

kapos. (Sīkāk 2.lpp.) 

OKTOBRIS 
3.10. Skolotāju diena. Jaunie skolotāji 

no 9.klases iemēģina profesiju. 
Skolotāji dodas ekskursijā uz 
Aizputi. (Sīkāk 2.lpp.) 

Galerija šeit: http://ej.uz/Skolot-d-2_Kabile  
4.10. Futbola sacensības. Godam spē-

lējam un aizstāvam skolas vārdu! 
5.10. 5.-9.kl. ekskursija uz Pūres šoko-

lādi, Ķemeru Nacionālo parku un 
Ziemassvētku kauju muzeju 
Mangaļos.  

Galerija šeit: http://ej.uz/Ekskursija-10_Kabile  
10.10. Sākas Karjeras nedēļa. Uzņēmu-

mu spēle novadā 8. un 9. kl. 
skolēniem.  

11.10. 9.klase apmeklē KTTT un KBJC 
nodarbības. 2.klase apmeklē tiesu 
un sporta skolu.  

12.10. Skolā viesojas NVA darbiniece S. 
Heminga un stāsta par profe-
sijām.  

Galerija šeit: http://ej.uz/NVA_Kabile  
13.10. 8. klase apmeklē dažādus uzņē-

mumus, 3.klase apmeklē Kuldīgas 
novada muzeju.  

14.10. Karjeras nedēļas noslēgums 
novadā. Skolotāji apmeklē teātra 
izrādi ‘’Bezkaunīgie veči’’. 

21.10. Pirmie un otrie apmeklē Klaunu 
muzeju Talsos.  

Galerija šeit: http://ej.uz/Ekskursija-10m_Kabile  
24.10.-29.10. Rudens brīvlaiks. Ceturk-

snis beidzies.  
 

LAI MUMS VEICAS ARĪ TURPMĀK! 
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PPēēddēējjaaiiss  rruuddeennss  
  
UUnn  ppiieennāāccaa  rruuddeennss  aarr  kkrrāāssāāmm  uunn  mmīīlluu,,    
TTuurr  zziieeddii  ppaavveeddiieennāā  ssmmaaiiddaamm  ppaarr  ķķīīlluu..    
IIrr  llaappaass  jjaauu  zzeellttāā,,  uunn  ggaaiissss  ppaalliieekk  vvēēssss,,    
BBeett  ssiirrddiijj  iirr  ssiillttii,,  jjoo  ssiirrddīī  vvēēll  mmāājjoo  bbēērrnnss..    
  
SSeepptteemmbbrriiss  jjaauu  aattkkaall  iirr  kkllāātt,,    
KKookkiieemm  llaappaass  kkrrāāssoott  nnuu  ssāākk..    
KKaauutt  vvēējjii  ssiitt  llooggooss,,  uunn  lliieettuuss  llīīsstt,,    
MMaann  nnaavv  ppaarr  kkoo  bbēēddāātt,,  kkaass  ssāāppēējjiiss  ––  ddzzīīsstt..    
  
NNeevvaarr  aaiizzmmiirrsstt  mmīīlleessttīībbuu  ppiirrmmoo,,    
TTāāppaatt  kkāā  ddiirreekkttoorreess  ppiirrmmoo  mmaattuu  ssiirrmmoo..    
SSkkoolloottāājj,,  llūūddzzuu,,  ppiieeddoodd  uunn  nneeaappvvaaiinnoojjiieess,,    
JJaa  ssaabboojjāāttiiee  nneerrvvii  nneeaattjjaauunnoossiieess!!    
  
SSeepptteemmbbrriiss  iirr  kkllāātt,,  uunn  ssmmaaiiddss  vvēēll  sseejjāā,,    
PPēēddēējjāā  sskkoollaass  ddiieennāā  mmeettīīssiimmiieess  ddeejjāā..    
TTāāss  bbūūss  aattvvaaddaass  nnoo  sskkoollaass  uuzz  mmūūžžuu,,    
AAkk,,  nneeppaazzaauuddēētt  ttiikk  ttaaggaadd  ddūūššuu!!  ......    
  

AAnneettee  NNeeiillaannddee,,  99..kkllaassee..    
((DDzzeejjaass  ddiieennaass  22001166..))  

Fotografēja sk.Eduards 
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Dzeju un ziedus kamolā tinām 
 

Dzeju kamolā tīsim, ziedus pavedienā vīsim. Ar šādiem vārdiem iesākās mūsu skolas „Dzeju dienas”. 
Dzejas dienas ir viena no mūsu skolas tradīcijām, kura ilgst jau gaidiem ilgi. Šīs dzejas dienas bija īpašas ar to, ka 
aprit 20 gadu, kopš mūsu skolā tiek izdots Dzejas dienu literārais pielikums. 

Dzeju raksta skolēni, sākot no piektās klases, bet mazākie šogad rakstīja pasakas, šajā pasākumā neviens 
netiek aizmirsts un, protams, piedalās visi skolēni. Kad esam beiguši rakstīt, tad paveikto nododam, un tad ir 
darbiņš skolotājiem, jāizvirza no katras klases labākie darbi. 

Šogad varējām rakstīt, par ko tik vien sirds kāro – mīlestību, tauriņiem, sauli, skolu utt., kas ienāk galvā, 
par to tik rakstām. Šogad daudz dzejoļu bija par skolu un tauriņiem.  

Gandrīz aizmirsu pateikt pašu galveno. Kas tad rīko mums šīs dzejas dienas un ir atbildīgs par svētku 
norisi? Protams, ka neviens cits kā skolotājs Eduards Skabis, mūsu skolas lielākais dzejnieks. Bez viņa šo svētku 
visticamāk nemaz nebūtu, un es tagad nerakstītu šo rakstu. Dzejas dienas nav iedomājamas arī bez ziedu 
paklājiem, kurus arī veidojam mēs visi, katra klase savu. Nav bijusi tāda reize, kad nebūtu skaisti ziedu paklāji – 
vienmēr ir prieks par padarīto darbu gan pašiem, gan skolas ciemiņiem un garāmbraucējiem.  

Nav tādu dzeju dienu, kurās kaut kas atkārtotos, jo mēs, skolēn,i šos svētkus padarām katru gadu 
orģinālus ar saviem dzejoļiem un ziedu paklājiem.  

Ceru, ka šī tradīcija turpināsies tik ilgi, cik ilgi pastāvēs mūsu skola. Tagad teikšu jums uzredzēšanos, 
gaidīsim nākamās dzejas dienas!  

Galeriju aplūko šeit: https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64238056  
 

Norgita, 8.kl. 

Sveiciens skolotājiem! 
 

Rudens kā rudens, arī šī gada rudenīgajā 3. oktobra dienā sveicām mūsu jauko un atsaucīgo skolotāju 
kolektīvu! Galvenais darbs un pūles bija skolēnu padomei un devītajai klasei. Skolēnu padome jau nedēļu 
iepriekš parūpējās, lai diena būtu līdz galam izdevusies, bet devītklasnieki iejutās jauno skolotāju ādā.  

Dienas pirmajā daļā no plkst. 09.00 līdz 12.00 jaunie skolotāji pasniedza pirmās 3 stundas savai 
audzināmajai klasei. Devītie atzīst, ka nav bijis ļoti viegli, taču Anete piebilst, ka varētu arī padomāt nākotnē par 
skolotājas profesiju! Tajā pašā laikā skolotāji varēja atpūsties, bet ne uz ilgu laiku, jo tos uz stundu aicināja 
Anete. Stundas laikā tika uzrakstīti paskaidrojumi, dažs pat nav mācējis uzvesties.  Tā laikam ejot, nonācām līdz 
svinību zālei, kur mūzikas pavadījumā sagaidījām skolotājus. Zālē tos sagaidīja loterija, bija jāatbild uz āķīgo 
jautājumu, lai varētu piereģistrēties šai loterijai, beigu beigās atbildēja visi pareizi un pat visi laimēja loterijā! 
Loterijas balva bija ceļojums apkārt zemeslodei! Tad katra klase ar jauno skolotāju bija izveidojuši mazu 
priekšnesumu, tā sveicot skolotājus. Pasākums aizritēja ļoti ātri, jo pēc tam skolotāji devās savā laimētajā 
loterijā! Šoreiz ne apkārt zemeslodei, bet nākamreiz noteikti! Šoreiz skolotāji devās uz ekskursijā uz Aizputi, 
aplūkot dažādas vietas. Vakara pusē izstaigāja Kuldīgu. Domāju, ka diezgan izdevusies diena gan skolēniem, 
gan skolotājiem.  

Ļoti jauks pasākums ir izdevies visiem kopā! Saudzēsim skolotājus ne tikai Skolotāju dienā – viņu svētkos, 
bet arī ikdienā!  

Galeriju aplūko šeit: https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64385781  
Ieva, 9.kl. 

 

Ko rādīja Karjeras kompass? 
 

10.-14.oktobrī skolas dzīve tika pakārtota Karjeras nedēļai, kas 
Dažādos pasākumos izglītojamie, pedagogi un pat vecāki tika 
iesaistīti gan mūsu skolā, gan arī Kuldīgā. Uz novada sarīkotajiem 
pasākumiem šogad devās 2., 3., 8. un 9.klase. Karjeras nedēļa 
aizsākās ar Karjeras kompasa veidošanu skolas priekšā un ar Ingas 
Bērziņas uzrunas noklausīšnanos, un braucienu uz Kuldīgu, tur 
startēja divas mūsu skolas komandas un orientējās pa Kuldīgu, 
meklējot tur esošos uzņēmumus un iestādes. Braucot uz pasākumu, 
mēs netīkojām pēc godalgotām vietām, bet tik un tā pildījām šo 
uzdevumi ar degsmi. Neviens mūsu skolas skolēns nebija vīlies šajā 
pasākumā. 

Otrdien devītā klase devās uz Kuldīgas tehnikumu, kur notika 
dažādas nodarbības. No sākuma skolas direktore mazliet pastāstīja 
par pašu tehnikumu, izglītības iespējām. Bet pirms tam bijām katrs 

izvilkuši uzlīmīti, pēc kurām sadalījāmies un devāmies uz nodarbībām. 
Trešdien septītā, asotā, devītā klase tikās ar Nodarbinātības valsts ağentūras pārstāvi. Nodarbības laikā 

izrunājām dažādas lietas par izglītības iespējām un ko mēs jau tagad varam darīt, lai mūsu nakotne spīdētu. 
Ceturtdien astotā un trešā klase devās uz Kuldīgu. Mazajiem bija nodarbība BJC un muzeja apmeklējums. 

BJC mazie pildīja dažādus uzdevumus, kuri saistīti ar informātiku. Muzejā berniem stāstīja par dažādām 
profesijām. Astotie devās uz sevis izvēlētu uzņēmumu noskaidrot ko vairāk par tā darbību un profesiju kā tādu. 
Astotie saka, ka esot bijušas gan ļoti garlaicīgas, gan interesantas profesijas. 

Uz karjeras nedēļas noslēguma pasākumu devās trīs mūsu skolēni, kuri klausijās Ernesta Vīgnera mūzikas 
skolas koncertu.  

Šāda bija mūsu skolas karjeras nedēļa, interesanta un pilna dažādu izglītojošu pasākumu.  
Fotogaleriju aplūko šeit: https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64448300  

Markuss, 9.kl. 
 

 ĪS-ZIŅAS  
 

 30.septembrī, Skolotāju dienu sagaidot, ar piemiņas pasākumu noslēdzās novada konkursa “Darīsim paši” 
mūsu skolas projekts “Skolas pārziņa Roberta Filholda piemiņas vietas sakārtošana Kabiles kapos”. 
Projektu īstenoja skolotāju un darbinieku grupa, iesaistot arī pārējos pedagogus un skolēnus.  

Sīkāk lasi šeit: http://www.kurzemnieks.lv/Uzspodrinata-vestures-lappuse-Kabile  
Fotoreportāžu skati šeit: https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64359775 un 

šeit: http://kabile.lv/gallery/projekta-darisim-pasi-noslegums-30-09-2016/   
Skolas korespondentu pulciņš 

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze „Kabata”. Kabiles pag., Kuldīgas novads. Iznāk reizi 2 mēnešos. Redakcijā 5.-9.kl. jauno 
korespondentu pulciņa dalībnieki. Korespondentu pulciņa vadītājs skolotājs Eduards Skabis. Meklē mūs arī tīmeklī: 
http://kabile.lv/izglitiba/  un www.draugiem.lv/group/16014683/kabata-kabiles-skolas-avize/  

LASĪTĀJU APTAUJA 

 
 

 
 

Aptaujā par šī numura aktuāliem 
tematiem iesaistījās 48 lasītāji. Pal-
dies visiem par atsaucību!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Šogad mūsu skola pirmo reizi sa-
ņēmusi Zaļo karogu.  
a)ar to varam lepoties, jo visi bijām 

centušies (33); 
b)tas uzliek pienākumu turpināt tikpat 

sparīgi (30); 
c)varam iztikt arī bez tāda goda (2). 

 

2.Vai, tavuprāt, mājasdarbu apjoms 
ir samazinājies? 
a) manāmi samazinājies (5) 
b) mazliet samazinājies  (16) 
c) mājasdarbi tomēr ir vajadzīgi, lai 
nostiprinātu zināšanas (14) 
d)mājasdarbi vispār nav vajadzīgi (7) 
d) tikpat kā pagājušo gadu(2); nav 
samazinājies(3), mājas darbus 
uzdod vairāk nekā pirms tam(3); 
nekas nav mainījies(4) 
 

3.Skolas interešu pulciņu skaits ma-
nāmi samazinājies.  
a)žēl, nav vairs kur pavadīt brīvo 
laiku (18) 
b)man pietiek ar tiem pašiem, kas ir (12) 
c)atrodu citas nodarbības brīvā laika 
pavadīšanai (13) 
d)atliek vairāk laika nedarbiem… (5) 
e)nu tas ir slikti; žēl, ka nav 
darbmācības pulciņš. 

4.Kā Tev iesācies šis mācību gads 
mācību ziņā? 
a)normāli, cenšos (25); 
b)vajadzētu tomēr vairāk 
pacensties… (18) 
c)īpašu uzmanību tam nepievēršu (3); 
d) gan jau līdz semestra beigām 
izlabošu…(0);  
e)pat labākas atzīmes nekā 
pagājušo gadu.  

5. Kā Tu seko mūsu skolas aktivitā-
tēm internetā?  
a)”Draugiem.lv” domubiedru grupās (43); 
b)mājaslapā „Kabile.lv/Izglītība” (17). 

 

Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā 
no skolas septembra vai oktobra 
pasākumiem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcija uzskatīja par labākajiem šos 

zīmējumu autorus: Rūbens (6.kl.), Alise, 
Sabīne (7.kl.), Angelika, Rainers, Paula 
(8.kl.). Apsveicam uzvarētājus! Viņu darbi 
šinī numurā.   

Apkopoja Kenija un Norgita, 8.kl. 
 

Zīm. Paula, 8.kl. 

Zīm. Alise, 7.kl. 

Zīm. Rūbens, 6.kl. 

https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64238056
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64385781
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64448300
http://www.kurzemnieks.lv/Uzspodrinata-vestures-lappuse-Kabile
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64359775
http://kabile.lv/gallery/projekta-darisim-pasi-noslegums-30-09-2016/
http://kabile.lv/izglitiba/
http://www.draugiem.lv/group/16014683/kabata-kabiles-skolas-avize/
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 JAUTĀJUMI 9.KLASEI 
 

 

1.Kādas ir sajūtas, mācoties pēdējo gadu šajā skolā?  
2.Kura, tavuprāt, ir īstā panākumu atslēga visai dzīvei? Vai Tev 

tāda jau ir?  
3.Kā Tu vienā teikumā reklamētu mūsu skolu?  
4.Ko Tu mūsu skolas dzīvē vēlētos mainīt?  
5.Pats mīļākais kaktiņš mūsu skolā, mājās, dzīvē, virtuālajā 

vidē.  
6.Spilgtākais bērnības notikums. Kāpēc to vēl atceries? 
7.Mīļākā grāmata, ko Tu ieteiktu izlasīt arī pārējiem.  
8.Kur Tev dzīvē noderēs mūsu Ekoskolas realizētie un 

apmeklētie Karjeras nedēļas pasākumi? 
9.Kurš gadalaiks vislabāk patīk, kura diennakts stunda?  
10.Tavs vaļasprieks un tā saistība ar karjeras izglītību. 
11.Kāds varētu būt Tavs ieteikums skolas Ziemassvētku 

uzvedumam? 
12.Tavi novēlējumi “Kabatai” un tās lasītājiem.  
 

 
 

 
 

 

Pirms šķiramies – IEPAZĪSIMIES! Protams, ar devīto 
klasi jau esam pazīstami, bet tomēr... Šinī ViesKabatā 
esam uzaicinājuši savējos – Ievu un Lauru, kuras Kabatiņu 
veido nu jau vairākus gadus. Jautājumus uzdod kabatieši, 
atbild kabatietes...  
 

Laura Spruģe, 9.klase 
1.Man jau 

liekas, ka 
nekas daudz 
nav 
mainījies. 
Vienīgais ir 
tas, ka 
eksāmenu 
gads un 
esam 
vecākie 
skolēni 
skolā. 

2.Es domāju, 
panākumu 
atslēga ir zināšanas. Gan tās, ko 
mums dod skolā, gan tās, ko mums 
dod dzīve. Un tās mēs iegūstam visu 
dzīvi. 

3.Skola ar atsaucīgiem un izpalīdzošiem 
skolotājiem un draudzīgiem 
skolēniem. 

4.Es noteikti gribētu izmainīt to 
atmosfēru starpbrīžos, jo tas troksnis 
tiešām citreiz nav izturams.  

5.Gribētu teikt, ka mīļākais kaktiņš man 
ir mājās. Un tā noteikti ir mana gulta. 
Jo kur gan citur var justies vislabāk kā 

mājās. 
6.Visa bērnība 
man ir bijusi 
spilgta. Bet vēl 
aizvien atceros, 
kad, spēlējot 
paslēpes, es 
nekad 
negribēju 
meklēt un 
teicu, ka 
nespēlēšu. 
7.Tā noteikti ir 
"Mūsu zvaigžņu 
vaina". 
Grāmata tiešām 
ļoti mani 
aizrāva un 
nevarēju beigt 
lasīt. Un beigu 

beigās šī grāmata jums "salauzīs sirdi" 
Labākā grāmata, ko esmu izlasījusi. 

8.Savu nākotnes profesijas izvēli. Tas 
noteikti man mazliet palīdzēja 
izdomāt, ko darīšu tālāk. 

9.Gadalaiks - vasara. Jo es mīlu to silto 
laiku. Diennakts stunda – 22:00, jo 
tad viss ir paveikts un varu atpūsties. 

10.Ja ar karjeru saistīts, tad tā ir 
grāmatu lasīšana.  

11.Lai paliek tikpat pārdomāti un 
interesanti uzvedumi.  

12.Novēlu, lai 
"Kabata" 

paliek 
tikpat 
interesanta! 
Un 
lasītājiem – 
lai viņi 
paņem un 
izlasa skolas 
avīzīti.  

Ieva 
Dubāne, 9.klase 
1.Pašā mācību gada sākumā likās, ka 
viss ir kā parasti, bet, nākot uz skolu 

katru dienu vismaz reizi (ja ne pat 
vairākas), dzirdi vārd rus ‘’eksāmens’’ 
vai ‘’eksāmenā tas var būt prasīts’’ 
manī sāk ieviestiestāds kā 
satraukums, arī mazliet bailes. 
Mazliet jau arī tā skumji ap 
sirdi, ka jāpamet mīļā 
skola! 

2.Man dzīves panākumu 
atslēga vēl nav atrasta, bet 
pagaidām pieturos pie tā, 
ka jāizdara viss, lai mērķis 
tiktu sasniegts. Noteikti, ja 
man būtu sava panākumu 
atslēga, nedalītos ar to! 

3.Skola tiem, kam garšo ēst! 
4.Mainīt neko, gribētu, lai 

bibliotēkā ierīko vēl kādu 
ērtu dīvāniņu. Tā būtu kā 
atpūtas vieta visiem.  

5.Skolā noteikti tas ir 
bibliotēkas dīvāns. Mājās 
mans kaktiņš ir mans mācību galds, 
pie tā pavadu daudz laika ikdienā. 
Dzīvē mīļākais kaktiņš ir draugu lokā, 
patīk atrasties sabiedrībā. Virtuālajā 
vidē ne īpaši patīk uzturēties. 

6.Spilgtākais bērnības notikums ir tāds, 
ka lēkāju pa gultu ar metāla bļodiņu 
un ar blīkšķi izlidoju ārā. Ar bļodiņu 
biju izsitusi zobam robu. Atceros 
tāpēc, ka uz zoba ir labojuma vieta 
redzama. 

7.Neesmu īpaša grāmatu fane (vairāk 

skatos filmas), lasu grāmatas, kad 
dzīvē uznāk tāds posms. Nav tādas 
mīļākās grāmatas. Ieteiktu citiem pa 
laikam palasīt grāmatas kādā citā 
valodā, tas attīstīs arī svešvalodas 
prasmes. 

8.Domāju, ka noderēs nākotnes 
plānošanā. Ļoti patika saruna ar NVA 
darbinieci, varēju mazliet saprast, pie 

kādas cilvēku 
grupas pielikt sevi, 
uz kādām 
profesijām 
skatīties. 
9.Patīk rudens, bet 
sausais (bez 
lietavām un 
dubļiem) un 
krāsainais. Bet, ja 
tāda nav bijis, ļoti 
izbaudu ziemu, 
iespējams tāpēc, 
ka esmu dzimusi 
decembrī. 
Decembris – ne 
rudens, ne kārtīga 
ziema. Patīk 

ainavas, lampiņas, siltie dzērieni un 
tie trīs džemperi, kas mugurā, kad ir 
auksti! Patīk vakari un naktis, jo 
saulrietu un zvaigžņu cilvēks esmu. 

10.Vaļasprieki man ir dziedāšana 
ansamblī, korespondenti, valodu 
mācības. Man patīk iemācīties to, ko 
nemāku, tas ir jau kā hobijs. Savam 
vaļaspriekam var atrast piemērotu 
profesiju, tā lai tavs darbs nākotnē 
būtu tavs vaļasprieks. 

11.Man patīk skolas Ziemassvētku 
uzvedumi, tā jau ir kā tradīcija. Patīk, 
ka klases saliedējas. Ieteiktu izdomāt 
pašiem savu uzvedumu vai, balstoties 
uz kāda darba motīviem, piedomāt 
klāt savu versiju.  

12.Kabatai daudz izdarīgas rokas 
nākotnē, lai labi rakstās! Noteikti, 
lasītāji, turpiniet lasīt Kabatu, lai 
zinātu, kādi tad īsti darbi un nedarbi 
atrodas tajās mūsu kabatās!  

 

Paldies par atbildēm! 
 

 



«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2016.gada 31.oktobris 4.lpp. 

 
 

 

 
 

 Ja kļūdu var labot, tad tu vēl tā īsti neesi 
kļūdījies. 
 

 Dēlēns, atnācis no skolas, stāsta: Zini, tēt, 
šodien zēni uz tāfeles skolā sarakstīja 
lamuvārdus. Ienāca skolotāja un bija 
dusmīga- teica, lai rīt vecāki visiem būtu 
skolā!  

Tēvs: Vai  tas nozīmē, ka man arī  jāierodas?! 
Dēls: Nē, tēt, es taču nerakstīju!  Es tikai 

diktēju...  
 

 Māte dēlam: 
- Andrīti! Vai es tev esmu laba mamma? 
- Mammu, es esmu Jānis!  
 

 Sludinājums: 
Steidzami! Tiek meklēts milzīgs, melns suns. 
Īpaša pazīme - saitē velk līdzi septiņgadīgu 
zēnu.  
 

 Mūsdienu šausmu filmās ir jauna 
šausminoša tendence - kad upuris bēg no 
varmākas, viņi ik pa brīdim apstājas un taisa 
kopīgus selfijus!  
 

 Neuzmācies klusētājam ar jautājumiem! Ja 
nu viņš klusē par tevi? Ja nu vēl ar necen-
zētiem vārdiem?  
 

 Omīte vairs necerēja, ka mazdēls viņu 
apciemos, bet te pēkšņi viņas virtuvē parādījās 
rets pokemons.  
 

 – Skolotāj, man šodien galva kaut kā 
nestrādā... Ne visa – ēst es varu.  
 

 Vecāki! Neaudziniet bērnus, tik un tā viņi 
līdzināsies jums. Audziniet sevi!    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No skolēnu izteiktiem un 
neizteiktiem burkšķiem rīta 
līnijās. Savādi gan...  

 

... ka J kl. šo mācību gadu tik 
vieglprātīgi uztver. Laiks kļūt 
pieaugušākiem.  
... ka skolēni šogad nav vairs tik 
aktīvi skolas pasākumos... 
... toties dažas I kl.meitenes gan 
kļuvušas tik aktīvas dažādu in-
trigu un nomelnojumu radīša-
nā. Žēl, ka ne īstajā virzienā...   
... ka paši mazākie ir arī tie 
skaļākie. Laikam jau maz-
vērtības kompleksi.  
... ka dažam liekas, ka 
mājasdarbu apjoms nevis 
samazinājies, bet palielinājies.  
... ka skolēns atbrīvots no 
stundām, bet pat nepaintere-
sējas, kas bijis uzdots.  
... ka puiši meitenēm izrāda 
simpātijas, apšļakstot ar krāsu 
un slēpjot somas.  
... ka mazie ignorē skolēnu 
padomes aizrādījumus. Vai tad 
jau lieli jūtas?  
... ka viena klase lasa ābolus, lai 
piepelnītos, bet citi zog tos no 
maisiem.  
... ka G kl. zēni brūķē lielas 
mutes. Kad citu neko nevar...  
... ka atsevišķi skolēni atļaujas 
telefonus izmantot stundu 
laikā, kad tas nav atļauts.  
... ka 2 meitenes no vecākajām 
klasēm šad tad pazūd aiz 
mūriem. Labi vēl, ka atrodas!  
... ka skolā atkal parādījies 
zaglēns. Senāk tādiem saīsināja 
pirkstus.  

No skolas folkloras krājumiem 

Skolotāju 

IZTEICIENI 
 

 Gadās visādas šaižītes ar 
tiem komatiem. 

 Tūkstots astoņi simti 
vells zin kurā gadā.  

 Tas jau ir stipri labs 
gadījums.  

 Kaut kāds sviests!   
 Ei nu! Kur tu tāds 

gadījies!  
 Es esmu nēģeru dejotāja 
 Man trūkst vārdu....visi 

rupji. 
 Profesionāls kretīnisms.  
 Izņēmumi apstiprina 

patiesību.  
Man tik un tā ir taisnība. 
 Tu tur pārāk 

neaktivizējies! 
 Matemātika nav cirks! 
 Kas var būt labāks par 

2 matemātikām? – 3 
matemātikas! 

 Viņai pofig... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Šeit kādreiz bija KONKURSS. Šoreiz (un arī turpmāk), 
mūsu cienījamo lasītāj, Tu vari sacensties ar... sevi un risināt 
uzdevumus, ka sagatavojusi Anželika.  
 

1.uzdevums. Šajā septembrī tika vaļā vērts 
Kabatas pielikuma “Dzejas dienas” 20. jubilejas 
numurs. Tavs uzdevums ir uzrakstīt visu dzejoļu 
nosaukumus, kas doti – tikai burti sajauktā secībā. 
Saliec tos pareizi! 
Laskos kails. Akols. Muškuts valgā. Āmdozi, arp 
ok. On jezdas nu simnāmāka muķēp. Urniseta. 
Nisretau. Nama ļāmī sāma. Kusim nu čusir. 
MBW. Rādmasop. Nedurs silavs. Adēpējis 
densur. 
2. uzdevums.  Kurš dzejoļa nosaukums atkārtojas 
divreiz? Veiksmīgu risināšanu!  
 

Es Dzejas dienās.  
 Zīmēja Rainers, 8.kl.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Uzminiet, ko es tagad daru!   

Es ekskursijā.  

 Zīmēja Sabīne, 7.kl.  

SALŌNĀ viesojās Norgita no 8.klases. Kura frizūra viņai labāk piestāv? Iesaki to!   

https://www.draugiem.lv/groups/anekdotes_16003351/?f_tid=6321689

