
Kas tev asociējās ar 9.klasi?
1. Man viņi liekās jautri.. (Kristiāna, 2.kl.) 2. Vecākā klase skolā. Viņi ir ļoti skaļi.(Agnese,
3.kl.) 3. Slinki, satiek ar meitenēm, bet ir nesportiski.(Anželika, 7.kl.) 4. Puišu klase, tikai divas
meitenes, jautra klase. Emocionāli un strādīgi, bet dažkārt arī sliņķi. Man liekas, kopumā
saprātīga klase.(Kenija, 7.kl.) 5. Prātīgā, bet lēnīga klase. Zēni tādi vīrišķīgi. (Sk. Laimdota.)

Kādos pulciņos tu piedalies? Ko tev tas dos nākotnē?
1. Piedalos līnijdejās un teātrī. Tas man nākotnē dos izglītību. 2. Piedalos līnijdejās un korī. Es
vēlos kļūt par slavenu dziedātāju un dejotāju. 3. Līnijdejās, ansamblī un korespondentos. Man
tas dos nākotnē to, ka varbūt kādreiz strādāšu par žurnālisti un būšu daudz ko jau
iemācījusies. 4. Tautiskajās dejās, ansamblī, vizuālās mākslas pulciņā, korespondentos. Tas
man dod dzīvē gandarījumu, ka esmu daudz kur piedalījusies, daudz ko jaunu iemācījusies,
sasniegusi labus rezultātus un varēšu ar to lepoties arī nākotnē. 5. Es pati vadu pulciņu
līnijdejas. Uzskatu, ka bērniem tā ir lietderīga laika pavadīšana un tiek sasniegti augsti
rezultāti.

Kā tu domā mūsu skola iegūs EKO skolas karogu?
1. Jā, jo mēs vācām baterijas un makulatūru. Ceru, ka viss izdosies. 2. Domāju, ka jā, jo es
uzskatu, ka mūsu skola ir ļoti zaļa. 3. Domāju – jā, jo mūsu skola aktīvi darbojas, lai būtu vēl
zaļāki.. 4. Domāju, ka iegūs, jo mūsu skola ir daudz ko darījusi EKO skolas saistībā. Daudz
ieguldījuši darbu un ļoti labi visu darīto prezentējusi EKO skolas vadībai. 5. Jā, tāpēc ka skola
ir daudz darījusi, lai to iegūtu. Un mums ir aktīva EKO padome.

Kā plāno pavadīt vasaru?
1. Braukšu visur un pavadīšu vasaru pēc iespējas labāk. 2. Domāju vasaru pavadīt kopā ar
ģimeni, atpūsties un peldēties. 3. Braukšu uz Rīgu, iešu peldēt, laiku pavadīšu ar draugiem
un, protams, strādāšu. 4. Tādu konkrētu plānu nav, bet noteikti pavadīšu laiku ar draugiem,
iespējams, braukšu uz nometnēm. Domāju, ļoti labi atpūtīšos. 5. Pavadīšu daudz laika dārzā
un pie jūras. Vadīšu arī nometnes.

Vai tevi apmierina šinī gada paveiktais?
1. Jā, jo esmu daudz ko iemācījusies un sapratusi. 2. Jā, mani apmierina, jo man ir labas
atzīmes un lepojos ar to. 3. Jā, jo atzīmes paliek labākas. Pasākumos un konkursos esmu
piedalījusies. 4. Apmierina, daudz kas nozīmīgs izdarīts, iegūtas vairāk zināšanas, labākas
sekmes šajā gadā. viss ir ļoti labi. 5. Vienmēr var vairāk un labāk

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

SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA
MAIJS

02.05. Astotie un devītie brauc uz Kuldīgas KC
noskatīties jauno dokumentālo filmu
„Īvāns”. Pēc tam diskusija.

03.05. Uz pieņemšanu pie Kuldīgas novada
domes priekšsēdētājas I.Bērziņas
dodas mūsu čaklākās skolnieces Alise
(6.kl.) un Annija (9.kl.), kā arī mūsu
tautiskie dejotāji.

03.04. Pēc stundām Svinību zālē komandu
sacensības par godu Latvijas svētkiem
„Pirms baltu galdautu klāj...”

05.05. Skolotāji dodas uz tasi tējas Kuldīgas
novada muzejā. Tā ir balva, kas izcīnīta
pedagogu Veselības dienā.

06.05. Beidzot! Beidzot ilgi gaidītā POPIELA.
Žūrijas un skatītāju priekšā stājas
mākslinieki ar dažādiem 8 latviešu
mūzikas priekšnesumiem. Skatītāju
simpātiju balva 6.klases „Krūmiņu
ģimenei”, žūrijas balva – 8.klases
„Tranzītam”. Pēc tam diskotēka.

10.05. Uz interešu pulciņu prezentāciju pasā-
kumu „Cita spēle” Kuldīgas BJC dodas
mūsu līnijdejotāji, kokapstrādes un
korespondentu pulciņa pārstāvji.

12.05.Pedagoģiskās padomes sēde par 9.klasi.
12.05. Mūsu dejotāji dodas uz tautas deju

kolektīvu svētkiem Kuldīgā.
13.05. PEDĒJAIS ZVANS 9.klasei „No bērnības

uz nākotni”. Pārējo klašu kolektīvi
sagatavojuši apsveikumus. Pēc tam
absolventu, vecāku un skolotāju kopīga
spēle „VIP”.

17.05. Skolā ierodas Vides fonda ekoskolu
programmas koordinatori, lai izvērtētu
mūsu padarīto šī gada laikā. (Skat.2.lpp.)

18.05. Devītajai klasei pirmais eksāmens!
Latviešu valodā.

18.05. Mūsu koris dodas uz Kuldīgu, lai
piedalītos novadu koru salidojumā „Ar
tauriņu balsīm”.

19.05. Piektajiem vēstures nodarbība Kuldīgas
novada muzejā.

23.05. Pedagoģiskā sēde lemj par 1.-8.klašu
skolēnu pārcelšanu vai mācību gada
pagarinājumu.

24.05. Skolā viesojas cirks „Oki-doki” ar
klaunu šovu.

25.05. Paši jaunākie audzēkņi dodas ekskursijā
uz Kalvenes ZOO un Skrundu.

26.05. Pārgājienu diena – veselībai.

27.05. Sporta sacensību diena – veselībai.
Skolēnu pašpārvalde dodas uz Ēdoli, lai
piedalītos sporta spēlēs.

30.05. Mācību gada noslēgums: liecības,
klases stunda, teātra izrāde, koncerts,
izstādes.
SAULAINU VASARU TEV!

Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas avīze «KABATA». Iznāk kopš 1997.gada 1. septembra. Nr. 145. 30.05.2016.

GGaadduu ggaarruummāā
GGaaddii nnāākk,, uunn kkllaasseess iieett,,
JJaauu uuzz ddeevvīīttoo llaaiikkss sskkrriieett!!
SSvviieeddrrii tteekk,, bbeett bbiieeddrrii nnāākk ––
VViissuu kkooppāā ddaarrīītt ssāākk..

MMeettuu ggrrāāmmaattaass ppaa ggaaiissuu,,
NNooddeerrīīggaass ddoommaass lliieekkuu mmaaiissāā!!
TTuuvvoojjaass mmūūssuu ppēēddēējjāāss ddiieennaass,,
LLīīddzz nnoonnāākkuu ppiiee ddoommaass vviieennaass..

GGuuddrruuss vvāārrdduuss tteeiiccāāmm,,
LLiieelluuss ddaarrbbuuss kkooppāā vveeiiccāāmm,,
AAttvvaaddīīssiimmiieess nnoo sskkoollaass vveeccāāss,,
NNoovvēēlloott,, llaaii vviissiieemm vveeiiccaass!!

AAnnttrraa AAnnnniijjaa ZZaauueerree,, 99..kkllaassee..
((DDzzeejjaass ddiieennaass 22001155))
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No bērnības uz nākotni
Skolā ievziedi griezīgi smaržo, sabiruši ābeļziedi un puķu smaržas maisās gaisā, tātad skaidrs, klāt ir

9.klases lielā diena – Pēdējais zvans. Pēdējais zvans ir tā diena, kad pateikties skolotājiem, vecākiem un
audzinātājai par ieguldīto darbu pamatu ielikšanā, lai katrs no bērna izaugtu parkārtīgu cilvēku.

Šī gada Pēdējais zvans iesākās ar 9.klases skolēnu izdomātajām atrakcijām. Viņiem tika izrotāts skolas
autobusu ar baloniem un piestiprinātu uzrakstu „No bērnības uz nākotni”, kurā paši metās iekšā un devās pakaļ
audzinātājai sk. Agnesei. Devītklasnieki bija sarūpējuši uzdevumus arī skolotājai, tikai tos izpildot, viņi devās
atpakaļ uz skolu.

Nonākuši skolā, viņi devās pa pieneņu ceļu uz skolas Svinību zāli, lai ieņemtu vietas zāles priekšā.
Laikam ritot, 9.klases skolēni pateicās vecākiem un skolotājiem, bet pārējie skolēni sveica un motivēja devītos
eksāmeniem. Piemēram, 5.klase uzdeva pārtulkot no krievu valodas anekdoti, bet 8.klase uzdeva ļoti āķīgus
jautājumus. Pēc devīto smaidiem spriežot, domājams, ka pasākums ir izdevies.

Pēc svinīgā pasākuma, devītie uzaicināja skolotājas un vecākus uz prāta spēli VIP (Veiksme. Intuīcija.
Prāts.), kuras laikā bija jāpakustina pelēkās smadzeņu šūniņas. Ik pa laikam arī atcerējās pagātni, vecos, labos
laikus, kad zāle bij’ zaļāka un debesis zilākas!

Ieva, 8.kl.

Žūrija vērtē mūsu ekoskolu
Otrdien, 17. maijā ieradās Vides fonda ekoskolu programmas koordinatori Daniels Trukšāns un Edmunds

Cepurītis, lai tiktos ar mūsu skolas ekopadomi. Tikšanās laikā viesi izvērtēja mūsu aktivitātes un rekomendēja,
lai mums darbs turpmāk būtu veiksmīgāks.

Mēs, ekopadome, stāstījām par mūsu aktivitātēm skolā. Piemēram, kā 7. klases skolēni izveidoja Ūdens
dienas pasākumu, arī to, kā darbojāmies projektu nedēļā. Pastāstījām, kā mūsu šī gada tēmu „ŪDENS”
iesaistām skolas dzīvē. Lepojāmies ar mūsu jaunajām dobēm, puķu podiem, pasākumiem, aktivitātēm, kā arī
par makulatūras un bateriju vākšanu. Pēc sarunas tikšanos turpinājām pa skolas teritoriju. Aizgājām līdz skolas
dabas parkam, līdz lielajam dīķim. Vedām arī apskatīt mūsu dižvītolu, pa ceļam parādījām sastādītos īrisus,
ceriņus un izveidoto matemātikas dabas klasi. Viesus interesēja, vai ir izveidota klase, kur var mācīties laukā –
tad arī pastāstījām par darbošanos pie matemātikas klases.

Visas dienas laikā tika doti ieteikumi turpmākajam darbam:
 savienot skolas un ekopadomes darbu, veidot pasākumus, kuros iekļautas gada tēmas idejas;
 pēc katra pasākuma klasēs organizēt aptaujas par pasākumu plusiem un mīnusiem, izvērtējot

pasākuma ieguvumus vides domāšanas attīstībā;
 radoši izgatavot vides kodeksu, lai tas darbotos ikdienā; varbūt arī katrā klasē pie stenda ir izlasāms

vides kodekss;
 izlikt atgādinājumu zīmes un atkritumu urnas pie skolas dīķa un parkā.
Galu galā, žūrija atzina, ka ekopadomē darbojas aktīvi skolēni. Aicināja piedalīties vasaras eko forumā.

Un piebilda par vienotību! Ņemsim vērā visus ieteikumus, būsim vienoti un gaidīsim nākamo tikšanos!
Skolas ekopadome

DARBOJAMIES INTEREŠU PULCIŅOS
Ārpusskolas interešu nodarbības tiek organizētas katrā skolā. Citā skolā vairāk, citā mazāk. Mūsu skolā

darbojas 9 pulciņi, ekopadome un skolēnu padome.
 Teātris.  /I. Romanovska./ Skolas teātra pulciņam šī gada novada teātra skatē izdevies izcīnīt trešo

vietu. Sk.Inga stāsta: „Mums šajā gadā ir atklājušies jauni talanti, bērni ir kļuvuši drosmīgāki. Bērniem ir ļoti
laba dikcija. Ļoti labi sanāca teātris pavasara koncertā "April, april!" Šeit piedalījās paši mazākie.”

 Koris un 2 ansambļi. /A. Siltāne./ Koris šogad ir ieguvis pirmo pakāpi ne tikai novada skatē, bet arī
reģiona, kura norisinājās Talsos. Pulciņā piedalās 1. – 4. kl. skolēni. Daudzi ir bērni, kas dzied arī ansamblī.
Vecāko klašu ansamblim izdevies novada skatē iegūt pirmo pakāpi.

 Kokapstrādes pulciņš /R. Lasmanis./ Šogad mājturības olimpiādē pulciņa dalībnieks T. Polis
ieguva 3.vietu. Pulciņš piedalījās arī pasākumā „Cita spēle”. No pasākuma skolotājs atceras: „Tur bija izlikta iz-
stāde ar skolēnu darbiem, pēc pasākuma pienāca dažas skolotājas un jautāja, kāpēc esmu atvedis savus darbus.”

 Tautiskās dejas /S. Bergmane./ Tautisko deju pulciņš novada skatē ieguva pirmo pakāpi.
 Līnijdejas. /L. Radionova./ Līnijdeju pulciņš dalīts divās grupās (5.-9.kl. un pirmssk.-4.kl.) Šī gada

augstākie sasniegumi ir M. Zagorskim (1.v.), I. Dubānei (2.v.) sacencībās „Rīgas kauss”. Līnijdejotāji priecē
skatītājus pagasta koncertos un brauc uz sadejošanām citos pagastos.

 Vizuālās mākslas pulciņš. /I. Fogele./ Pulciņam ir daudz sasniegumu. Karjeras dienās atzinību
ieguva A. Zauere, K. Leimane un L. Pētersone. Darbi ir sūtīti arī uz ārvalstīm. Pulciņa veikumus var vērot gan
skolā, gan Kabiles bibliotēkā.

 Korespondentu un mājaslapas veidošanas pulciņš. /E. Skabis./ Pulciņā darbojas labākie 5.-
9.kl. skolēni. Jaunie korespondenti veido skolas avīzi „Kabata”, izveidota arī skolas mājaslapa vietnē
„Kabile.lv”. Jau nākamgad aicinām ikvienu kļūt par jauno korespondentu, jo tas taču ir jautri!

 ĪS-ZIŅAS
Skolēni, kuri skolu pārstāvējuši novadā / Kurzemē/ valstī/ 5≤ reizes.

5x  Daniels Ralfs Dubilovičs, Ēriks Pētersons, Rainers Žilinskis, Dāvis Zauers
6x Annija Antra Zauere, Tomass Polis, Ņikita Boravikovs, Ance Podkalne, Amanda Rama-nauskaite,

Anabella Roze Medne , Linards Podkalns , Jānis Ešenvalds, Samanta Ridere
7x Kristaps Zīle, Jonatāns Meisters, Sanija Hermane

8x Kenija Leimane, Norgita Līga Horste, Liene Pētersone, Markuss Junkars, Raivo Zauers, Kristiāns
Bekmanis, Erna Ozoliņa

9x Kintija Tīruma, Paula Ozoliņa, Jolanda Balode, Martins Zagorskis. 10x Signe Signija Žežulka
11x Ieva Dubāne, Sindija Žežulka. 12x Henita Podkalne. 14x Markuss Zagorskis, Elīna Putniņa
17x Dana Lība Blūma

DARBS PIE SKOLAS: 9.kl. (10.06.,31.08.);8.kl. (16.06.,11.08.);7.kl. (30.06.;18.08.);6.kl. (21.07.,23.08.);5.kl. (7.07.,16.08.).

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/

Pēdējais zvans.
Zīm. Sabīne, 6.kl. LASĪTĀJU APTAUJA

Aptaujā par šī numura aktuāliem
tematiem iesaistījās 56 lasītāji.
Paldies visiem par atsaucību!
1.Kurš šī mācību gada skolas pasākums

tev paliks atmiņā visspilgtāk?
 Popiela-35
 Pēdējais zvans-27
 Ziemassvētku pasākums-13
 Dzejas dienas-9
 Skolotāju diena-8
 Valentīndienas diskotēka-7
 Dvīņu diena-7
 Zinību diena-5
 Ledussveces-4
 Pārgājiens-4
 Lieldienas-4
 Čību balle-3
 Cita spēle-3
 Projektu nedēļa-2
 Dejotāju skate-2
 Ūdens dienas pasākums-2
 Ziedu paklājs
 Karjeras diena
 Skolas ekskursijas
 Mācības
 Miķeļdiena
 Adventes koncerts
 Noslēguma koncerts
 Sporta diena
 Nometne
 Mārtiņi
 Aprīļa koncerts
 Lāčplēša diena
 Tēja muzejā
 Droša interneta diena
 Pieņemšana
 Talka
 Jaunsargu ekskursija
 Sporta diena

2. Kā, tavuprāt, šogad skolā pietrūka?
Nekā, viss bija labi (9), laiks mācībām,
vairāk pasākumu (3),diskotēkas vairāk
(7),labāk mācīties, telefoni (2), pagājušā
devītā klase (4), atraktivitātes (2),daži
skolēni, rosīgāki skolēni, klasesvakaru,
sadziedāšanās ar vecākiem vai skolotā-
jiem, nezinu, saldējums, klusums (2), skolā
ir visi apstākļi, lai labi mācītos; svaru zāle;
končas; jautruma (3); draudzīgums; atbildī-
bu mācīties; vairāk skolēnu; stingrākus
skolotājus; mīlestības; ekskursijas; sports;
viss pietrūka; brīvdienas; disciplīnas;
aktivitātes.
3. Ko tu sagaidi no nākamā mācību gada?
Labas sekmes (9); atļaut telefonus(4); labā-
ku nekā šogad (2);vairāk skolēnu (4);būsim
draudzīgāki un viens otram palīdzēsim;
zinātni; nevienu sūdzību; jautrību; nezinu;
neko (2); gudrākus skolēnus; mierīgumu,
labākas atzīmes; foršu skolu (Kabile, lūdzu
mainies!) ;ka devītie ies prom; jaunu lielisku
sākumu; lai Ksenija aiziet, jo viņa spēra
skolotājai; daudz atraktīvus skolēnus
pašpārvaldē un skolēnus ar foršām idejām;
jautrību, veiksmi; darbu, algu, gandarījumu;
vairāk diskotēku; atraktīvākus bērnus un
labas atzīmes; kad mūsu klasē būtu labi;
jaunu klasi; nopietnāku attieksmi pret
mācību darbu; projektu darbu matemātikā;
lai man nav vasaras darbu (2);vairāk
pasākumu ;lai nometnes notiek visu laiku;
mierīgākus skolēnus; paklausīgākus bēr-
nus; labākus skolēnus; veselību; veiksmīgu
uzņemšanu jaunā skolā; neko īpašu; jaunus
draugus, skolotājus, skolu; draudzīgāku
klasi; daudz ko.

Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā
no skolas maija pasākumiem.

Redakcija uzskatīja par labākajiem šos
zīmējumu autorus: Sabīne, Līva un Alise
(6.kl.), Aleksis (9.kl.). Apsveicam uzvarē-
tājus! Viņu darbi šinī numurā.

Apkopoja Kenija un Norgita, 7.kl.

http://kabile.lv/izglitiba/
www.draugiem.lv/group/16014683/kabata-kabiles-skolas-avize/
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JAUTĀJUMI 9.KLASEI
1. Vai tevi skolā pamanīja?
2. Kādi, tavuprāt, ir mūsu skolas plusi, kādi mīnusi?
3. Ko tu dzīvē paņemsi sev no šīs skolas?
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Rimants 6 5 1 0 1 2 13 5 7 7 47
Daniels 3 10 20 0 2 2 0 1 14 9 61
Aleksandrs 0 3 3 3 1 1 23 6 3 3 46
Normunds 0 1 1 35 1 4 4 8 0 0 54
Aivis 1 13 15 0 5 5 2 0 7 13 61
Tomass 7 5 7 0 6 21 1 0 7 3 57
Raimonds 4 9 11 4 2 0 7 6 8 9 60
Renārs 1 4 5 7 3 6 16 3 3 2 50
Kintija 27 10 2 0 6 18 0 4 6 8 81
Annija 25 21 14 0 43 2 1 0 14 14 134

Pirms šķiramies – IEPAZĪSIMIES! Protams, ar devīto
klasi jau esam pazīstami, bet tomēr... Kā devītie paši
novērtē savu līdzdalību skolas dzīvē? Tad nu lai viņi visi
šoreiz atbild tikai uz 3 jautājumiem. Bet tie visiem vienādi.

Rimants Balodis
1.Es domāju, ka pamanīja, jo es bieži

skolā runāju un cenšos nebūt kautrīgs.
2.Skolas „+” ir daudz piedalīšanās

ārpus skolas, ļoti patīk sporta zāle un
skolotājas. Skolas „–” ir tas, ka vasarā
nevar tikt sporta zālē, un tas, ka citreiz
skolotājas skaļi kliedz un neļauj ņemt
telefonus.

3.No šīs skolas es paņemšu līdzi
zināšanas, labās atmiņas no skolas un
visu, kas ir bijis labs šajā skolā.

Ralfs Daniels Dubilovičs
1.Jā, mani skolā pamanīja, jo man skolā

ir daudz draugu.
2.Mūsu skolas pluss ir tas, ka mums

nav ļoti daudz skolēnu; mīnuss ir tāds,
ka ir tikai deviņas klases.

3.Noteikti izglītību, dzīves pieredzi.

Aleksandrs Krasins
1.Mani pamanīja skolā, jo esmu

savārījis diezgan daudz mēslus un
esmu visiem pazīstams.

2.Sporta zāle un sporta laukumi, un vēl
ēdnīca.

3.Visas zināšanas, kas ir uzkrājušās
gadu garumā.

Normunds Krišjānis
1.Biju nesekmīgākais skolēns.
2.Labas pusdienas, labs autobuss, maz

skolēnu.
3.Zināšanas.

Aivis Pargausks
1.Mani skolā, manuprāt, īpaši

neievēroja, jo neko tādu neizdarīju, lai
pievērstu visu uzmanību.

2.Skolā ir forši skolotāji, garšīgas
pusdienas, sporta zāle. Mīnusus īsti
nesaskatu, ja vien to, ka maz skolēnu.

3.Dzīvē šo skolu es atcerēšos kā skolu,
kuru pabeidzu, un vietu, kur es daudz
ko iemācījos.

Tomass Polis
1.Manuprāt, jā, jo esmu draudzīgs.
2. „+” maz skolēnu = labāk var

iemācīties. „–” maz skolēnu = nav tik
interesanti. Nav moderna skola.

3.Izglītību…

Raimonds Rumbenieks
1.Nu es nezinu, vai mani īpaši kāds

pamanīja, jo ko tad es tādu izdarīju?
Vienīgais, es eju jaunsargos.

2.Plusi: skolas izskats un apkārtne,
ēdnīca.

3.Zināšanas, atmiņas.

Renārs Saulgriezis

1.Jā, mani skolā pamanīja, jo man šajā
skolā ir daudz draugu un es ar
daudziem runāju.

2.Mūsu skolai pluss ir tas, ka mūsu
skola ir ekoskola, mīnusu nav.

3.Es no šīs skolas paņemšu daudz
atmiņu, zināšanas u.c., kur tas
noderēs.

Kintija Tīruma
1.Jā, domāju, ka mani skolā pamanīja,

jo piedalījos dažādās olimpiādēs.
2.Viens no plusiem ir tas, ka mūsu

skola ir maza. Vēl mūsu skolā ir
daudz interešu pulciņu, kuros var
piedalīties. Skolā ir garšīgs ēdiens.
Mūsu skolā mīnusu nav.

3.To, ka vienmēr ir jācenšas, lai kaut ko
sasniegtu, un, lai to panāktu, ir
jāpieliek savas pūles.

Antra Annija Zauere
1.Kā nu ne. Aktīvi darbojos daudzos

pulciņos, un neesmu viena no tām
klusākajām.

2.Skolas plusi noteikti ir gardie ēdieni,
plašā sporta zāle, daudzie pulciņi, kur
pēc stundām var piedalīties. Skolas
mīnusi varētu it kā būt tas, ka nevar
izmantot telefonus, bet, no vienas
puses, tas ir labi, ka prāts nav
aizņemts ar citām lietām.

3.No skolas es dzīvē noteikti paņemšu
tās milzum daudzās zināšanas, kuras
skolotāji mums ir iemācījuši. Un,
protams, atmiņas.

Bet ko mēs domājam
par devītajiem...
1.Kādi īpašības vārdi mums nāk

prātā vispirms, domājot par devīto
klasi?

Jautri (11),klusi (1), runīgi, skaļi (5),slinki (10), draudzīgi (8),
pacietīgi, labākie (5), nosvērti, kruti (3), forši (5), gudri (3),
aktīvi (7), jocīgi, lielākie (2), puiciski, smieklīgi, prātīgi,
izpalīdzīgi, dīvaiņi, smaržīgi, saprātīgi (2), mierīgi, ātri, čakli,
mīlīgi, iedomīgi, interesanti, atjautīgi, kūtri (2), nopietni (2),
pieklājīgi, diženi, zinīši, pašpārliecināti, stiprākie, humorīgi,
lēni.
2. Ko mēs viņiem novēlam, šķiroties

no šīs skolas?
Lai viss izdodas, veiksmi dzīvē (12);lai neaizmirst savu skolu(5); nedzert; laimi; lai izdodas piepildīt sapņus; sekmīgu turpmāko gadu un veselību; veiksi un
drosmi; lai veicās eksāmenos; lai veicas nākošajā skolā; labi mācīties; labu draudzību; lai labas sekmes citās skolās; nepalieciet tādi kādi esat tagad; lai
jums viss dzīvē izdodas; atvadieties no skolas; lai vienmēr viss izdodas; novēlētu, lai vienmēr visiem veicas un lai ir labas sekmes nākošajā skolā; lai atrod
jaunus foršus draugus; veiksmi eksāmenos; atrast tikpat labu skolu kā šo; labu ceļa vēju; lai viņi paliktu šinā skolā; lai viņi neaizietu no šīs skolas; būt
draudzīgiem turpmāk; izpalīdzēt viens otram; lai viņiem iznāktu laba dzīve; ar pozitīvām domām; lai paliek labas atmiņas; dzīvot saskaņā ar savu
sirdsapziņu; labu veiksmi mācībās un atcerēties par vecajiem skolas biedriem un klasesbiedriem; neaizmirst šo skolu un skolotājus; neizmirst par mums un
būt tikpat foršiem kā līdz šim; lai neaizmirst par šīs skolas draugiem; veiksmi, intuīciju, prātu; lai dzīvē viss izdodas; lai paliktu atmiņas no skolas; lai izdodas
nokārtot eksāmenus; lai jūs neviens pirmajā kursā neapceļ; atā!
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 Lai tavi darbi neatšķirtos no vārdiem,
klusē un neko nedari!
 - Tēti, tu tumsā rakstīt māki?!?
- Māku.
- Nu tad izslēdz gaismu un paraksti liecību.
 Tēvs raksta dēlam studentam īsziņu:
- "Dēls, ziņo nekavējoties, kā gāja eksāmenā".
Dēls atbild: "Gāja spīdoši. Komisijai tā
iepatikās, ka tā lūdza atkārtot rudenī... "
 - Cik tev gadu?
- Būs divdesmit, bet pagaidām 14.
 Ķīmiķis, fiziķis, datoriķis brauc ceļojumā,
un viņiem saplīst auto.
Ķīmiķis saka: - Laikam mums ir par maz
eļļas.
Fiziķis saka: - Mums ir saplīsis starteris.
Datoriķis saka: - Labāk izkāpjam ārā no auto
un iekāpjam atpakaļ - būsim veikuši
RESTART...
 - Ko domā dators, krītot no 9.stāva?
- Eh, nebūtu tagad slikti uzkārties...
 Topošais elektriķis Edgars atklāja
meitenēm gan plusus, gan mīnusus.
 Bērni, saudzējiet vecākus! Neļaujiet viņiem
nākt uz skolas vecāku sapulcēm!
 Laiki mainās! Kādreiz bērni zaga kaimiņa
ābolus, tagad – WiFi.

9.klases X-faili
Šoreiz par devītās klases

skolēnu nedarbiem skolas
laikā. „Kabata” BRĪDINA:
nemēģiniet tos atkārtot!
Apgāzu vairākus puķupodus.
Ņēmu uz stundām telefonu.
Salauzu apkopējai grīdas
mazgāšanas spaini. Ar
papīrīšiem sašaudīju griestus.
Izgāzu kastīti ar krītiem.
Saplēsu palodzi. Meloju.
Izlecu pa logu ārā. Sakāvos
ar klasesbiedru. No eņģēm
izņemu durvis. Salauzu
krēslu. Pīpēju aiz sporta
zāles. Klasē izšķaidīju
limonādes pudeli (netīšām).
Paņēmu uz skolu
elektrošoku. Izdarīju tā, ka
sporta zālē var tikt kaut vai
3:00. Uzkāpu uz jumta.
Kaitināju skolotājus. PD
laikā špikoju. Izlēju krāsu pa
galdu. Mētājos ar kaktusu.
Saplēsu mācību grāmatu.
Bieži bastoju skolas
pasākumus. Ripināju
cementa akas grodu. Apcēlu
mazos. Salauzu galdu. Liku
penāli svešās somās. Stundā
speciāli neko nedarīju.
Nozagu končas no kabineta.
Kliedzu virsū skolotājām.
Vazājos skolas teritorijā, kur
nedrīkst. Lauzu puķes.
Šefoju. Ēdnīcā izgāzu sulu
pa grīdu. Skolas teritorijā
dzēru alu. Salauzu vāzi.

No skolas folkloras krājumiem

Tā rakstīja mūsu

DEVĪTIE
 Izēdināt istabu.
Daudzi kops savu te-
ritoriju, bet ne visur
varēs savākt, jo zem
sniega vēl ir sniegs.

No darbības vārda „sē-
dēt” radies apstākļa v.
„gulēt”. (6.klasē.)

Adrenalīns ir paaugsti-
nāts pašnovērtējums.

 Lauksaimniecība ir
interesanta profesija.

 Lai negarlaikotos, ir jā-
lieto daudz svaiga gaisa.

Nepārvarami kartupeļi.
 Latvijas tradīcija – griezt
pulksteni, kad pāriet no
vasaras laika.

Daudzas un dažādas
dažādības. (7.klasē.)

 Šī ļoti daiļā dzejnieka
dzeja ir ļoti daiļrada.

Bija grūtības ar informā-
ciju. Tās bija samērā
daudz, bet tā bija skopa.

 Sunim pašam jābūt
atbildīgam.

Pulkvedis ar savu pulku
vairojas.

Nedz, vai rīt būs skola?
(8.klasē.)

1. un vienīgais uzdevums. Atpazīsti devītos pēc viņu pašportretiem.

Popielā.
 Zīmēja
Aleksis, 9.kl.

Ak, dārgās meitenes, mums drīz jau jāšķiras...


