
SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA
MARTS

07.03. Sākas PROJEKTU NEDĒĻA. Pēc 3.stun-
das visas klases uzsāk darbus pie izvē-
lētā projekta par šīgada tēmu „Ūdens”.

08.03. Skolas vīrieši sagatavojuši svētku svei-
cienu savām kolēģēm. Arī dažu klašu
zēni pārsteidz savas meitenes.

09.03. Projektu nedēļas Pārgājienu diena.
10.03. Jaunāko klašu bērni dodas uz tikšanos

Kuldīgā ar to princesi, kas uz zirņa.
11.03. Bet vecāko klašu izglītojamie dodas

karjeras ceļojumā ar „Tehnobusu”.
11.03. Pedagogi sagaida ciemiņus no kaimiņu

Vānes skolas, lai dalītos pieredzē.
14.-18.03. PAVASARA BRĪVLAIKS. Protams,

tikai skolēniem, jo skolotājiem semināri,
MA, konferences, sēdes...

15.03. Mūsu skolotāji piedalās Kuldīgas nova-
da pedagogu veselības dienā jeb Veselī-
gās Dzīves Uztveres Akadēmijā. Sacen-
sībās izcīnīta 3.vieta.

22.03. Novada vieglatlētikas sacensības 1.-5.kl.
22.03. Pie vecāko klašu skolēniem ciemiņi no

Kandavas Valsts lauksaimn. Tehnikuma
23.03. Projektu nedēļas noslēgums. Klases

ziņo un atrāda paveikto. Ūdens dienai
veltītas komandu sacensības.

24.03. Pirmsskolēniem pēcpusdienas pasā-
kums „Raibās Lieldienas”.

31.03. Astotie un devītie dodas karjeras pārgā-
jienā pa Kuldīgas vidusskolām.

31.03. Bet sestie dodas uz Rīgu, lai LNT vērotu
lugu „Maija un Paija”.

APRĪLIS
01.04. Joku dienas pasākums skolā Dvīņu sali-

dojums, bet vakarā „Sencī” pulciņu
sagatavotais koncerts „Aprill, aprill!”

04.-08.04. Matemātikas olimpiāde sākumskolā.
07.04. Novada 4.kl. angļu valodas konkurss

Kabiles Biotopā.
11.04. Mūsu 1.-5.kl. koris novada skatē izcīna

1.pakāpi. Apsveicam!
19.04. Lieli un mazi dodas uz orientēšanās

sacensībām, atgriežas ar medaļām.
21.04. Tautisko deju kolektīvu skatē mūsu 5.-

7.kl. ansamblis izcīna 1.pakāpi.
21.04. Lielās talkas maratonu uzsāk 9.klase.

Pēc tam jau arī pārējie dodas talkot.

22.04. Mūsu koris piedalās Kurzemes koru
konkursā „Tauriņu balsis 2016”.

26.04. Uz novada pavasara krosa olimpiādi
dodas 18 mūsu sportisti.

27.04. „Bērnu žūrijas” noslēgumā Kuldīgā pie-
dalās 8 mūsu skolas čaklākie lasītāji.

28.04. Mūsu jaunsargi pārbauda rūdījumu un
piedalās 3 dienu pārgājienā.

Ka tev patika šogad 1.aprīļa dvīņu pasākums skolā? Vai vajadzētu turpināt šo tradīciju?
Vai pats biji ar kādu dvīnis?

1. Jā patika. Varētu arī turpināt. Biju dvīnis, bet neuzstājos. Biju dvīnis, jo lai būtu jautri un
gribēju redzēt vai kāds pamanīs. (Henita, 5.kl.) 2. Mana attieksme neitrāla, nekas interesants
nebija. Nebiju ne ar vienu dvīnis. Diez ko nepiesaistīja.(Alise, 6.kl.) 3. Šī gada aprīļa
pasākums bija citādāks, bet tik un tā bija labi. Protams, ka vajadzētu. Diemžēl nepiedalījos,
nebija ideju.(Norgita, 7.kl.) 4. Bija interesanti un smieklīgi. Domāju, ka nē, jo bērni īpaši
neatbalstīja. Es nepiedalījos, jo mana klase neuzskatīja šo pasākumu par nopietnu.(Daniels,
9.kl.) 5. Patika. Domāju, ka to nevajadzētu turpināt kā tradīciju. Jā, piedalījos ar savu māsu, jo
gribētu ar viņu būt dvīņu māsa. (Sk. Agnese.)

Kā tu domā, vai ir vajadzīga popiela? Kāpēc? Pats piedalīsies?
1. Mūsu klase jau laikam divus vai trīs gadus taisām popielu, tas varētu sākties kā tradīcija, lai
mēs būtu lepni ar savu skolu. Bija uzrakstīts pieteikums, bet viena meitene aizgāja prom un
tagad laikam nepiedalās. 2. Jā, ir vajadzīga, jo tas saliedē klasesbiedrus un pašam
interesanti. Jā, piedalīšos, jo ir interese. 3. Jā, popiela ir vajadzīga. Tas ir pasākums, kurā tu
vari izsmieties un pavērot, kādas ir tavas skolu biedru idejas. Pati nepiedalīšos, bet atbalstīšu
savus draugus un klasesbiedrus. 4. Es domāju, ka popiela nav vajadzīga katru gadu, bet,
piemēram, ik pēc pāris gadiem. Mana klase nav izdomājusi, vai piedalīsies. 5. Jā, jo patīk
paskatīties un, lai būtu ko paskatīties, pēc iespējas vairāk jāatbalsta. Piedalīšos, mēs
organizējam pārsteigumu.

Kādas ir tavas domas par Lielo talku, vai tā ir vajadzīga? Pats piedalījies?
1. Domas ir labas, jo tu tīri savu pilsētu un neslinko. Jā, ir vajadzīga, jo daudzi piemēslo
apkārtni un, ja kāds tūrists atbrauc, tad viņš vairs negribēs šeit braukt un to neieteiks
draugiem. 2. Labas domas, jo ir interesanti ar klasi iet un talkot, un talkas beigās pie
ugunskura ir interesanti visu pārspriest. 3. Lielo talku vajag, jo vismaz reizi gadā vajag piekopt
to visu, ko esam piesārņojuši. Piedalījos, sakopu mājas apkārtni, kopā ar klasi sakopām
ceļmalas. 4. Viennozīmīgi Latvijai ir vajadzīga Lielā talka. Es piedalījos, savācot atkritumus
savā sētā un tās apkārtnē. 5. Manas domas ir tādas, ka tādas talkas nebūtu vajadzīgas, ja
katrs aiz sevis savāktu. Piedalījos, jo bija pienākuma sajūta pret šo pasākumu.

Ko esi paveicis saistībā ar ekoskolas tēmu „Ūdens”? Kāds guvums?
1. Gājām uz Kabiles ūdens tilpnēm, ņēmām ūdens paraugus, ieguvu jaunas zināšanas. 2.
Izpētījām Riežupi, uzzināju daudz ko jaunu par šo upi. 3. Izveidoju rakstu par projektu nedēļu,
ar klasi kopā veidojām plakātu, secinājām par Desas grāvja ūdens kvalitāti. 4.Kopā ar klasi
veidojām pētījumu par akām, dziļurbumiem un ūdens apgādi Kabilē. Vācu tautas ticējumus
par ūdeni. 5. Veicām aptauju un noskaidrojām, cik kabilnieki mēnesī patērē ūdeni. Mani
pārsteidza tas, ka dzeramais ūdens Kabilē tiek attīrīts un maksa par to ir zema.

Ko tu sagaidi no maija?
1. Es domāju, ka būs atskaites koncerts un klases vakars. 2. Labu liecību, un interesantu
ekskursiju. 3. Veiksmīgi pabeigt mācību gadu un veiksmīgi piedalīties pēdējos koncertos. 4.
Saulainu un siltu laiku. 5. Ka 9.klase sekmīgi pabeigs skolu un ka veiksmīgi norisināsies
pēdējais zvans, un vēl ka angļu valodas eksāmenu noliks labi.

Intervēja Kintija, 9.kl. un Laura, 8.kl.

Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas avīze «KABATA». Iznāk kopš 1997.gada 1. septembra. Nr. 144. 30.04.2016.

NNootteeiikkuummii cceeļļāā
uuzz sskkoolluu
NNeebbrraauucc aarr rriitteennii,,
LLiiddoo aarr lliiķķeennii!!
NNeesstteeiiddzziieess kkāājjāāmm,,
GGaaiiddii bbuussuu mmāājjāā!!

NNeeppaalliieecc ppēēddēējjaaiiss,,
PPaasstteeiiddzziieess ppiirrmmaaiiss!!
DDoommaass ppaarr sseevvii
PPaasstteeiiddzziinnāāss tteevvii..

PPiieennāākkuummss jjaauu ggaaiiddaa,,
UUnn ddaarrbbii kkllāātt nnāākk..
PPaasstteeiiddzziieess āāttrrāākk
LLaaii ddaarrbbuuss vvaarr ssāākktt!!

ĀĀttrrāākk uuzz sskkoolluu nnāācc
UUnn ddzzeejjoollii ddzzeejjoott ssāācc!!
DDoommaass ppaarr ddzzeejjuu
LLiiddooss aarr vvēējjuu..

JJoollaannddaa BBaallooddee,, 77..kkllaassee..
((DDzzeejjaass ddiieennaass 22001155))
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Ar tiem jokiem joki mazi...
... Pazīstamākie no indikatoriem ir metiloranžs,

fenolftaleīns, universālindikators. Ir noskaidrots, ka ne
tikai ķērpju, bet arī daudzu citu augu uzlējumi. APRILL,
APRILL! Jūs jau nodomājāt, ka šis raksts būs par
indikatoriem, vai ne? Ja jā, tad jūs viegli uzķeraties uz
aprīļa jociņiem, bet, ja jūs gribējāt jau sūdzēties
redakcijai, tad jums pietrūkst humora. (Lai uzņemtu
nepieciešamo humora devu, viesojieties sadaļā Klabata.)

Kā jau visiem zināms, aprīlis ir joku mēnesis, kad
var iznest cauri pilnīgi visus jebkādā veidā. Jokošanās
skolā sākās jau 1. aprīļa rītā, kad satikām daudz dvīņu
pārīšus Dvīņu dienas salidojumā. Šāda veida 1. aprīlis
skolā bija pirmoreiz, cerams, ka arī ne pēdējo.

Vēlāk „Sencī” koncerta „Aprill, aprill!” noslēgumā
kārtīgi mūs izjokoja salavecītis, kurš bija kaut ko sajaucis, vai arī visticamāk GPS bija izgājis no aprites.
Bet, lai vai kā, salatēvs jau sāka gandrīz vai vilkt žagarus ārā, kad pēkšņi ieradās vakara glābējs –
Lieldienu zaķis un izglāba dažus skolēnus no kārtīga pēriena!

Viss pirmais aprīlis pagājis vienos jociņos, lielos un mazos. Ceram, ka jūs tikāt izjokoti un, ka paši
arī kādu izjokojāt, bet ja nē, tad vēl viss maijs priekšā! Aprill, aprill, maijs ir visnopietnākais mēnesis
skolēniem, pat nemēģiniet jokoties!! Līdz nākamajām joku dieniņām!

Ieva, 8.kl.

Padomājām par... ūdeni
9.martā mūsu skolas skolēni devās izpētīt plašāk savus

pētāmos objektus – Kabiles ūdens tilpnes.
Arī paši mazākie, pirmsskolēni, devās pētīt Riežupīti. Viņi

ne tikai to apskatīja, bet paņēma ūdens paraugus, tas viņiem likās
aizraujoši, un viņi uzzināja daudz ko jaunu tieši par Riežupi un
tās apkārtni.

Pirmās klases sīkāk izpētāmais objekts bija skolas dīķis, ar
soļiem iemācījās mērīt, uzzināja, kas ir kondensēšanās un
iestudēja mazu teātri par kondensēšanos dabā.

Otrā klase pētīja dažādas ūdenstilpnes, kuras atrodas
Kabiles pagastā, piemēram, Vecāsmuižas dīķi., uzzinot par to

daudz kā jauna.
Trešā klase pētīja tautasdziesmas par ūdeņiem. Devās pie iedzīvotājiem, veica aptauju par

pazīstamākajām un sirdij tuvākajām tautasdziesmām. Līdz ar to, ka astotā klase veica katrs individuālus
pētnieciskos darbus, viņi pārgājienā kopā devās ar trešo klasi.

Ceturtie pētīja Moderes dīķi jeb Kabiles centra dīķi un veica sīkākus pētījumus par to.
Piektās klases skolnieki devās izpētīt vairākas ūdenstilpnes – Riežupīti, Desas dīķi, Moderes dīķi.

Skolnieki apstaigāja apkārtni, paņēma ūdens paraugus un pēc tam izdarīja secinājumus.
Sestie apstaigāja un izpētīja Grauzdupes kreisā krasta piekrasti.
Septīto pētāmais objekts bija Desas dīķis. Ceļu uzsākām no paša Desas grāvja sākuma. Kā jau

lielākā skolēnu daļa arī mēs paņēmām ūdens paraugus. Kad bija vajadzība nomērīt Desas grāvja
platumu, un pārgalvīgi lika kāpt grāvi tam, kuram visgarākie zābaki, un upure bija Anželika, kura
pētnieciskā darba labad iekrita Desasgrāvī!

Mūsu devītie veica nopietnākus pētījumus, viņi
pētīja dziļurbumus un akas Kabilē. Aptaujāja Kabiles
iedzīvotājus un veica apkopojumu. Tikšanās laikā ar
pagasta pārvaldes vadītāju Tālvaldi Bergmani uzzināja
par pagasta ūdens apgādes sistēmu. Noskaidroja, ka
Kabiles pagastā ir 43 dziļurbumi, kuru vidējais
dziļums ir 105 metri. Aptaujātie centra iedzīvotāji
atzina, ka vidēji mēnesī patērē 5,55 m3 ūdeni.

    Paldies katrai klasei par interesantajām
prezentācijām, stāstot un rādot par paveikto projektu
nedēļas laikā! Atcerēsimies, ka dzeramais ūdens ir
mūsu bagātība! Lietosim to taupīgi!

Skolas ekopadome

 ĪS-ZIŅAS
NOVADA PASĀKUMS KABILĒ
7.aprīlī Kabiles ozolu biotopā tika rīkots novada ceturto klašu skolēnu konkurss „Angļu valoda

mežā”. Pasākumu uzņēmās rīkot mūsu skolas angļu valodas skolotāja Agnese Ozoliņa. Kāpēc tieši
Kabilē? Uz šo jautājumu skolotāja atbildēja: „Kolēģi bija dzirdējuši daudz labu vārdu par Kabili un
vēlējās to apskatīt, tad nu šāda iespēja bija un tika izmantota.” Arī skolas kolektīvs palīdzēja skolotājai
tikt ar visu galā un arī mēs, 7. un 8. klases skolēni. Konkurss tiešām bija liela mēroga, 14 komandas no
visa Kuldīgas novada, tai skaitā arī mūsu skolas trīs skolēni – Dana, Jonatans, Alens.

NEAIZMIRSĪSIM PAR MAIŅAS APAVIEM !
Ir iestājies siltāks laiks, un daudzi domā, ka apavi nav jāmaina, taču tā nepavisam nav. Cienīsim

apkopējas, skolas tīrību un arī paši sevi!
Skolēnu padome

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://kabilesskola.lv/index/skolas_avize/0-18 un www.draugiem.lv/group/16014683/kabata-kabiles-skolas-avize/

LASĪTĀJU APTAUJA

Aptaujā par šī numura aktuāliem
tematiem iesaistījās 68 lasītāji.
Paldies visiem par atsaucību!
1.Kāda Tava attieksme pret jokiem

un izjokošanu?
a) viss kārtībā – patīk gan jokot, gan tikt
izjokotam – 38.
b) joki patīk tikai normas robežās – 26;
c) ne visai patīk – 5;
d) varu iztikt bez jokiem – 4.

 Savs var.: kā nu kurš; ja nav slikti;
nepatīk jokot.

2. Vai Tu atbalsti talkošanas ideju?
 protams, pats (-ti) arī piedalos

talkās – 35;
 reizi gadā jau var patalkot – 19;
 esmu par tīrības un kārtības

uzturēšanu visu gadu, tad tādas
talkas nebūs vajadzīgas – 10;

 tikai tad, ja tas ir obligāti – 2;
 neatbalstu, izvairos – 1.

Savs var.: talkoju, bet ne pie skolas;
es gribēju piedalīties; nu es īsti
nezinu; ir labi kopā pastrādāt.

3. Skolas interešu pulciņi gatavojas
parādīt, ko gada laikā paveikuši.
Vai Tev ir ar ko palepoties?

 lepojos ar jebkuriem sasniegumiem,
kas saistīti ar mūsu skolu – 47;

 mans pulciņš jau skatē ieguvis
augstu novērtējumu – 12;

 nopietni gatavojamies pasākumam
„Cita spēle” – 10;

 Savs var.: jā; nelielos; nē, īsti nav; ar
ļoti labiem zīmējumiem; nelepojos;
man patīk skola; neeju nekādos
pulciņos.

4. Ko labu esi paveicis saistībā ar
skolas šīgada eko-tēmu „Dzera-
mais ūdens”?

 pārgājienā ar klasi pētījām Kabiles
pagasta ūdens tilpnes – 64;

 esmu sapratis, ka dzeramais ūdens
ir jātaupa – 52;

 īpašu uzmanību tam nepievēršu –
5;

 Savs var.: jā, ūdeni taupām; cenšos
mazāk lietot tīrīšanas līdzekļus.

5. Kā Tu seko mūsu skolas aktivitā-
tēm internetā?

 ”Draugiem.lv” domubiedru grupās –
56;

 mājaslapā „Kabile.lv/Izglītība” – 27;
 vietnē „Facebook.com/Kabata

Avīze” – 20;
 Savs var.: turpmāk sekošu; nesekoju;

neinteresējos; reti eju internetā.

Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā
no skolas marta vai aprīļa pasākumiem.

Redakcija uzskatīja par labākajiem šos
zīmējumu autorus: Samantu un Alisi (6.kl.),
Jolandu, Paulu un Anželiku (7.kl.) un
sk.Eduardu. Apsveicam uzvarētājus! Viņu
darbi šinī numurā.

Apkopoja Kenija un Norgita, 7.kl.

Dvīņu diena 1.aprīlī.
Zīm. Samanta, 6.kl.
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JAUTĀJUMU DUCIS
1. Kāda ir tava dzīves devīze? Kā tu to īsteno?
2. Vai esi apmeklējis atvērto durvju dienas citās skolās? Kā tās iespaidojušas tavu

karjeras izvēli?
3. Kas tev parasti asociējas ar pavasari? Kāda tava attieksme pret sulu tecināšanu,

kūlas dedzināšanu? Vai tev piemīt ekoloģiskā domāšana?
4. Kā tu citus parasti izjoko 1.aprīlī? Kā – tevi? Kurš ir bijis, tavuprāt, vislabāk

izdevies joks? Kāda tava attieksme pret jokiem? Kur un kad tiem tomēr ir
robeža?

5. Vai tev patīk brīvais laiks? Kā tu to izmanto? Kādi ir tavi vaļasprieki?
6. Vai smēķēt tavu vienaudžu vidū ir stilīgi? Kāpēc? Vai pats pīpē (esi pamēģinājis)?
7. Kuri skolas pasākumi tev īpaši patīk? Kāpēc? Ko jaunu tu vēlētos ieviest mūsu

skolā?
8. Kā tev garšo skolas ēdiens? Ko tu ieteiktu pavāriem?
9. Kādā mērā esi savas valsts, pagasta, skolas patriots? Kā tas izpaužas?
10. Vai kādreiz vēlētos nokļūt uz neapdzīvotas salas? Ko tu tur darītu vispirms?
11. Tavs ekstrēmākais piedzīvojums. Jau notikušais un vēl paredzamais.
12. Ko novēli sev, klasesbiedriem un citiem mūsu skolā?

Laipni lūdzam „ViesKabatā”! Kā jau pēc
tradīcijas – tuvāk iepazīstam šīgada
absolventus. Šoreiz un arī turpmāk – tikai
zēni, jo nav citas izvēles – visas (abas)
meitenes viesojās pie mums pirmajā numurā.
Tad nu, Aleksi un Renār, saturieties!
Jautājumi mūsu, atbildes jūsu. Ieguvums –
visiem. Taču rādās, ka šoreiz ar to ieguvumu
būs tā, kā būs... jo zēni izrādījās daudz
mazrunīgāki, nekā mums visiem likās līdz šim.

Aleksandrs Krasins, 9.kl.
1. Mana dzīves devīze ir: Dari, ko gribi, jo tu dzīvo

tikai vienreiz!
2. Jā, esmu apmeklējis atvērto durvju dienu citās

skolās, bijām ar 8. klasi uz Kuldīgas vidusskolām.
Neviena no skolām mani neietekmēja, jo negrasos
mācīties Latvijā.

3. Man ar pavasari asociējās tas, ka drīz vien skola
beigsies. Jā, piemīt ekoloģiskā domāšana. Mana
attieksme pret sulu tecināšanu ir pašsaprotama, jo
pats tecinu sulas jau 3. gadu, bet pret kūlas
dedzināšanu... Atbalstu tikai tad, ja tas ir vajadzīgs.

4. Es personiski 1. aprīlī nemēģinu nevienu izjokot,
bet jā... Mani ir izjokojuši draugi daudzas reizes.
Mana attieksme pret jokiem ir tāda, ka... ...es
izjokoju pretim.

5. Jā, man patīk brīvais laiks, izmantoju kā varu, mani
vaļasprieki ir makšķerēšana, basketbols un laiks ar
draugiem un ģimeni.

6. Es domāju, ka vairs NAV stilīgi smēķēt! Really
Nigga? Protams, ka esmu mēģinājis.

7. Man patīk daudzi skolas pasākumi, īpaši patīk tie,
pēc kuriem ir balles! Labāku sporta zāli.

8. Man skolas ēdiens garšo garšīgi XD. Iesaku pavāriem, lai
tā tik turpina!

9. Esmu tik liels patriots, cik esmu – gan
pagasta, gan novada, gan valsts, jo es piekrītu
daudziem viņu likumiem un daru arī, lai kaut
kas mainītos.
10. Jā, es vēlētos būt uz neapdzīvotas salas,
mēģinātu izdzīvot.
11. Nav vēl bijuši ekstrēmi notikumi, bet
vēlos uzlīst kaut kur ļoti augstu.
12. Novēlu visai savai klasei, lai noliek
eksāmenus sekmīgus! Lai kārtīgi mācās,
citādāk dzīvē neko nepanāks.

Renārs Saulgriezis, 9.kl.
1. Dzīvot godīgi, cenšos visus darbus un
pienākumus padarīt godīgi.
2. Jā, esmu apmeklējis atvērto durvju dienas,
mani iespaidoja karjera par ceļa būvtehniķi.
3. Tecināt sulu patīk, jo garšo viņa, kūlu
dedzināt var ik pa laikam, lai smukāka zāle
pēc tam aug.
4. Parasti nevienu īpaši 1. aprīlī neizjokoju.
5. Patīk ļoti brīvais laiks, parasti spēlēju
basketbolu, futbolu, florbolu u.c.
6. Nav īpaši stilīgi, jo bojā veselību, esmu
pamēģinājis.
7. Patīk ļoti diskotēkas mūsu skolā, varētu vēl
visādus pasākumus biežāk.
8. Garšo ļoti skolas ēdiens, parasti visus
apēdu, varētu vairākas porcijas.
9. Īpaši skolai neko patriotisku tādu vēl
neesmu darījis, eju jaunsargos tikai.
10. Negribētu nokļūt uz neapdzīvotas salas.
11. Mans ekstrēmākais piedzīvojums ir bijis

tāds, ka esmu ielecis no 5m augstuma ūdenī, nezinu, kāds
būs paredzamais.

12. Klasesbiedriem novēlu, lai noliek labi eksāmenus, citiem
skolēniem novēlu, lai turpina labi mācīties.

Paldies par atbildēm!Foto-
attēlos:
Augšā, pa kreisi.
Pirmā aprīļa
Dvīņu dienā
Aleksis un Renārs
no sevis cenšas
izspiest dvīņus.
Vidū. Izskatās, ka
zēni izaugs ļoti
apdāvināti. Ar
runas dāvanām,
...diemžēl
nepartēmu.
Lejā. Draugu foto

1.septembrī.

Frazeoloģismi par ūdeni (latviešu valodas stundai savāca Aleksis)
 Daudz ūdeņu aiztecējis – pagājis ilgs, notikumiem bagāts laiks.
 Duļķot ūdeni – tīši sagrozīt faktus, radot nesapratni.
 Gaidīt kā uz ūdens kustēšanos – gaidīt ilgi, nepacietīgi, kā uz glābiņu.
 Iztek kā ūdens caur pirkstiem – nenovēršami ātri aiziet, zūd, viegli iztērēts.
 Kā ar aukstu ūdeni apliets – nepatīkami pārsteigts, satriekt, vīlies, apkaunots.
 Kā pīlei ūdens – neņemt vērā, nereaģēt uz teikto.
 Kā ūdeni mutē ieņēmis – klusēt, neteikt ne vārda, neko neizpaust.
 Kā ūdenī iekritis – bez vēsts pazudis, neatrodams.
 Kā ūdens uz karstiem akmeņiem – ļoti ātri pazust, tiek ātri izlietots, iztērēts.
 Liet kā ūdeni – ļoti veikli, bez aizķeršanās runāt.
 Liet ūdeni uz (kāda) dzirnavām – darboties kāda labā.
 Turēties virs ūdens – pastāvēt, neaiziet bojā.
 Ūdens smeļas mutē – lielas, gandrīz nepārvaramas grūtības.
 Pēc (kāda) kaut ūdensplūdi – rīkoties, nedomājot par tālāko.



«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2016.gada 30.aprīlis 4.lpp.

 Tad, kad jālabo atzīmes: – Vakar bija par
agru, rīt būs par vēlu, šodien nav laika.
 – 75 procenti cilvēku patiesībā nemāk
matemātiku. Labi, ka mani var pieskaitīt
atlikušajiem 18 procentiem.
 Uzraksti kāpņu telpā Ilzītes vecākiem
norādīja, ka viņu meitai tomēr ir puisis, un
ne viens vien.
 - Šorīt kaķis mani pamodināja pēc vecā
laika, kā viņam galvā pulksteni pārgriezt?
- Ar čību.
 Sarunājas divi bijušie klasesbiedri.
– Ar ko nodarbojies?
– Esmu ainavu dizaina speciālists.
– Vareni! Un ko īsti tu dari?
– Stūrēju buldozeru.
 - Mīļā, es nolikšu tev pasauli pie kājām!
- Tas ir ļoti mīļi, bet noliec, lūdzu, globusu
atpakaļ uz galda.
 Pamatskolas absolventa atmiņas. -
Atceros, kā mamma mani aiz rociņas pirmo
reizi veda uz skolu un kā pēc vairākiem
gadiem tētis mani pārnesa mājās no
izlaiduma...
 Uz ielas vīrieti uzrunā jauna sieviete:
- Man šķiet, jūs esat tēvs vienam no maniem
bērniem! – Ko? Es?! – Neuztraucieties, es
esmu skolotāja.
 Ar saviem stulbajiem jautājumiem jūs mani
dzenat Googlē!
 It kā no zināšanām vēl neviens nav nomi-
ris, bet skelets bioloģijas kabinetā liek
aizdomāties.

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

... ka tūlīt jau beigsies mācību
gads, bet vēl tik daudz jāpaveic...

... ka vairāki izglītojamie jau
nopietni gatavojas pagarināta-
jam mācību gadam vasarā...

... ka Pēdējais zvans devītajiem
šogad iekrīt 13.datumā, piekt-
dienā...

... ka daži skolēni mūsu skolā
uzskata, ka viņu vienīgais pienā-
kums ir bezmaksas pusdienas
skolas ēdnīcā. Pat vairākas
porcijas...

... ka tomēr vairākiem skolē-
niem arī stundu laikā spiedoša
vajadzība pēc telefoniem...

... tāpēc kāda meitene no I kl.
WhatsApp’ā tieši stundu laikā
pamanās sasūtīt visādas bildes...

... ka tie skolēni, kuri nav
iesaistījušies nevienā interešu
pulciņā, labprātāk noblandās pa
parku u.c. un sastrādā neģēlības...

... ka dažs labs grib tecināt
bērza sulas no ...ozola vai apses...

... ka skolā atkal parādījušās
problēmas ar matiem – laikam
tie par gariem un nesavāktiem...

... ka G kl. daži skolēni prot
klausīties tikai ar muti, nevis ar
ausīm, tāpēc maz ko nedzird...

... ka H kl. tik nesaticīgi skolēni...
No skolas folkloras krājumiem

Tā raksta mūsu

SKOLĒNI
Pupulārzinātniskais valo-
das stils.

Gribu būt interjere.
Bezbēdīgs – bezdzīvīgs
(sinonīms).

 Stūrgalvaini sirmgalvji.
Pavasarī visi putni sāk
lidot mājās.

Mana mamma mani no-
rāja, tomēr es izdzīvoju.

Kleopatra – skaistākā
sieviete, Marka Antonija
un Cēzara brūte.

Meitu baro ar krējuma
ķērnēm.

Manai tantei bija kāzas.
Mēs viņu nosvinējām Si-
guldā.

Cilvēki pieturas pie vecā
apģērba.

 J.Klīdzējs dzīvoja ASV,
Kalijornijā.

Māklnieks. 

1.uzdevums.  Atpazīsti, kurš viesojies
„Klabatas” ekstrēmajās pārvērtībās! Raksturo viņu
vienā teikumā!
2.uzdevums.  Burtu režģī sameklē Kabiles
ūdens tilpņu nosaukumus (dīķus, ezerus, upes).
3.uzdevums. Atšifrē 1.aprīļa „dvīņu” vārdus:
Kilaežna-Gelikana; Laupa-Neile;
Dalojna-Ajinesa; Nātere-Retese;
Esenga-Etane; Lijila-Vesta; Aive
-Janina; Alnes-Būrens; Aīnebs-
Atamans; Tadi-Tesere; Ajidnis-

Nasita; Risktiāna-Arne; Mots-
Tresirks; Bīnesa-Avīlene; Abiba-
Restere; Darama-Zaīla; Neilads-

Deilans.

S I Ķ Ī D S A L O K S V
M R Ū P J U P E N E S I
R O Z C E P U Ž E I R Š
E Ļ D C Ā Ļ U U P E O Ļ
Z U P E K A S B U K A U
D J E P R S T G Č S U P
L P Ū Ļ A E U P Ī T E Ī
E I Š A M D S A L A S T
V S I N E B I D Z E B E

„Kā es
 mērīju
 Desasgrāvja dziļumu...” Zīm. Anželika, 7.kl.

Tā neveiklā situācija, kad tu 1.aprīlī ieraugi salaveci...

„Es aprīļa pasākumā.”
Orientēšanās sacensības.

Zīm. Jolanda, 7.kl.

Atbildes līdz 20.maijam. Neaizmirsti par noformējumu!


