Zīm.Kitija, 3.kl.

Zīmēja Alise, 7.kl..
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Pārdomas
SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA

Un pagāja gads ar krāsām un mīlu,
Sekundes, stundas, dienas un naktis...
Dzīves spēlītes ļaunumam piever acis.
Palaidi par kādu baumas?
Tikai atceries – tā netiksi pārāk
augstu.
Tu tagad dodies tālāk un smaidi,
Bet vai no citiem tagad labsirdību lai
gaidi?
Un, kad karma uzsāks darbu,
Tad sapratīsi dzīves jēgu.
Tad apdomā, ko darījis esi –
Ka tik nesāc nožēlot pēkšņi.
Tad pienāks citu kārta smaidīt,
Un tev tikai laimi gaidīt...

NOVEMBRIS

2.11. Devītie dodas uz Kuldīgu veikt
karjeras Vīnes testu.
7.11. Uzsākam Globālo Ekoskolu Rīcības
nedēļu.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Glob-ric-2016

7.11. Rotājām klašu durvis ar latviskām
zīmēm.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-durvis-2016

8.11. Uz palodzēm sējam un stādām
garšaugus.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-garsaugi-2016a

8.11. 3.un 5.kl. uz novada sporta
sacensībām Kuldīgā.
9.11. Veselības stunda jaunāko klašu
skolēniem. (Sīkāk 2.lpp.)

Laura Spruģe, 9.klase.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-vesel-2016

(Dzejas dienas 2016.)

10.11. Mārtiņdienas budēļi un tirdziņš.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Mart-2016

11.11. Lielgājiens uz Ažu dižozolu un
vēstures stunda pie Skolas dīķa.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-lielgaj-2016

Fotografēja sk.Eduards.
Zīm. Dāvis, 7.kl.

14.11. PATRIOTU NEDĒĻA. Konkurss
“Mana Latvija”. Tautas rotaļas ar
dziesminieci Agritu Pilenieci.
Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-rot-2016m

17.11. Noslēguma pasākums “Mana
Latvija”. “Gaismiņas Latvijai.”

(Sīkāk 2.lpp.)
Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Patr-2016v

1.Kā veicās šajā semestrī? Izdevās viss iecerētais? 1. Šis semestris nav bijis īpaši
veiksmīgs, esmu palaidusies mācībās slinkuma dēļ. Vienīgais šī gada mērķis bija
paaugstināt atzīmes. (Agnese, 4.kl.) 2. Labi. Visu plānoto apmēram esmu paveikusi
un atzīmes arī ir diezgan labas. (Elīna, 6.kl.) 3. Ir labi, bet varēja būt labāk. It kā
izdevās, tikai mācībās drusku palaidos. (Norgita, 8.kl.) 4. Labi, tika izveidoti daudzi
brīnišķīgi pasākumi un cita aktivitātes. (Sk. Laimdota.)
2.Ko tu sagaidi no šiem Ziemassvētkiem? Kādi mērķi jaunajam – 2017.gadam?
1. Atpūsties ar draugiem un ģimeni. Labi pavadīt laiku. Es ļoti vēlētos nākošo gadu
uzsākt labi, atsakoties no sava slinkuma un uzlabojot atzīmes. 2. Dāvanas un
ģimenes klātbūtni. Neesmu vēl nospraudusi nevienu mērķi. 3. Daudz dāvanu, un lai
uzsnieg balts sniedziņš. Vēl neesmu nospraudusi mērķus, bet vajadzētu. 4. Vēlētos,
lai izdotos šī gada Ziemassvētku koncerts. Vēlos, kaut nedaudz uzsnigtu baltais
sniedziņš. Īpaši nekādu lielu mērķu nav.
3.Vai esi Latvijas patriots? Kā tu to apliecini? 1. Jā esmu, man interesē, kas
norisinās politikā un kā sportisti pārstāv Latviju. Piedalos dažādos pasākumos, kuri ir
saistīti ar patriotismu. 2. Vairāk jā, nekā nē. Esmu bijusi uz pasākumiem 18.
novembrī un pie krūtīm nēsāju Latvijas karodziņu. 3. Protams, ka esmu. Es piedalos
visos pasākumos, kas saistīti ar mūsu dzimteni. Cerams, ka tā turpināsies
turpmākais mācību gads. 4. Esmu Latvijas patriote, piedalos un atbalstu visus ar
patriotismu saistītos pasākumus.
4.Vai līdzdarbojies ekopadomē un atbalsti mūsu skolu, kura cenšas kļūt zaļāka?
1. Palīdzu uzturēt augus klasē zaļus un mēģinu taupīt elektrību skolā. 2. Jā, esmu
atnesusi baterijas. 3. Ja varu kā palīdzēt, tad palīdzu, protams, ka atbalstu skolu. 4.
Protams, atbalstu garšaugu audzēšanu klasēs, tas mums palīdzēs tikt pie svaigiem
produktiem.
5.Vai tumšajā diennakts laikā tu izmanto atstarotājus? 1. Lietoju pati un iesaku
citiem lietot atstarotājus. Atstarotāji ir nepieciešami, lai automobiļu vadītāji mūs spētu
redzēt tumsā.. 2. Jā, jo atstarotāju nēsāšana samazina avāriju risku. 3. Jā! Tas ir
mūsu drošības dēļ. Tos vajadzētu lietot visiem. 4. Visnoteikti ir vajadzīgi atstarotāji.
Jo ziema ir jau sākusies un ātri paliek tumšs. Un cilvēkus bez atstarotājiem tumsā ir
neiespējami redzēt.

Intervēja Ēriks un Laura, 9.kl.

25.11. Fukšu pasākums 5.un 6.kl.
28.11. Skolas priekšā iededzam pirmo
Adventes eglīti.

DECEMBRIS

2.12. Pašu gatavots Adventes ieskaņas
koncerts Svinību zālē.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Adv-2016v

5.12. Jaunāko klašu skolēni apceļo
Liepāju.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Liep-2016m

6.12. Mūsu 7.-9.kl. zēnu izlase cīnās
novada basketbola turnīrā.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-bask-2016z

16.12. Skolas projekta bīdītāji Kuldīgā
KC piedalās konkursa “Darīsim
paši” noslēgumā.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Filh-2016

19.12. Pedagoģiskās padomes sēde
lemj par 1.semestra rezultātiem.
19.12. Ziemassvētku tirdziņš skolā.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Zsvt-2016

20.12. Klases egles, liecību izsniegšana.
Lielā egle mazajiem – balle “Pasaku varoņi”.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Zsv-2016-m

21.12. Pirmā semestra noslēguma pasākums, uzvedums “TV Ziemassvētku zvaigznes”. Balle.

Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-Zsv-2016v

22.12.-3.01. SKOLĒNIEM ZIEMAS BRĪVLAIKS

VEIKSMĪGU JAUNO GADU!

«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2016.gada 21.decembris

.

2.lpp.

LASĪTĀJU APTAUJA

Zīm. Markuss, 9.kl.

Vai patriotismu var izmērīt?

Latvija – tā ir tava un mana dzimtene! Mums ir jābūt šīs valsts patriotiem! Un ne tikvien valsts, bet arī
savas dzimtas, novada un skolas patriotam. Par to mums atgādināja Patriotu nedēļa mūsu skolā, kura
norisinājās no 11. līdz 17.novembrim.
11.novembrī, Lāčplēša dienā, mēs, visa skola, devāmies lielgājienā līdz ‘’Ažu dižozolam’’. Pa ceļam, kā jau
īsti latvieši, dungojām tautasdziesmas, kā arī pildījām dažādus uzdevumus, lai pārgājienu padarītu
interesantāku. Nonākuši pie dižozola, veltījām tam cildinošu tautasdziesmu, iekārām tā zarā lentīti Latvijas
karoga krāsās, bet ar to viss nebeidzās. pie Skolas dīķa mums bija vēstures stunda, pēc tās mēs iedzērām siltu
kafiju un notiesājām šķēli rupjmaizes ar ievārījumu. Gluži kā senāk – Latvijas atbrīvošanas cīņu laikā.
14.novembrī sākās neklātienes konkurss „Mana Latvija” (1.-9.kl) kurš norisinājās visu nedēļu. Šī konkursa
uzdevumus, veltītus Latvijas vēsturei, ģeogrāfijai utt., veidoja dažādu priekšmetu skolotāji. Vēl 14.novembrī pie
mums viesojās dziesminiece Agrita Pileniece, kura kopā ar pirmsskolas bērniem gāja dažādās tautas rotaļās.
Tad ceturtdien, 17.novembrī, noslēdzās konkurss „Mana Latvija”, sapulcējāmies, lai uzzinātu konkursa
uzvarētājus, kā arī noskaidrojām, kuri ir mūsu skolas lielākie patrioti. Kad tas tika izdarīts, mēs “Mēmajā šovā”
minējām un dziedājām dažādas latviešu tautasdziesmas. Kad sāka jau krēslot, varējām doties gājienā
“Gaismiņas Latvijai” un iedegt svecītes. Tā noslēdzās mūsu Patriotu nedēļa, bet tas nenozīmē, ka tev ir
jāpārstāj būt savas valsts patriotam!
Konkursā “Mana Latvija” labākos sasniegumus uzrādīja: Estere O., Ernests J., Erna O.,
Sanija H., Ance P., Amanda R., Samanta R., Kenija L., Ieva D.
Izcilākie skolas patrioti e-vidē izrādījās Kenija L., Liene P., Rita V., Rita S., Eduards S.
Lepojamies!

Galerijas aplūko šeit:

 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64625820
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64645462
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64661829

Aptaujā par šī numura aktuāliem
tematiem iesaistījās 49 lasītāji. Paldies visiem par atsaucību!
1.Vai esi apmierināts ar 1.semestrī
iecerēto un paveikto?
a)viss iecerētais izpildīts godam – 3;
b)lielākoties jā – 29;
c)cerēju, ka būs labāk… – 11;
d)labāk nerunāsim par šo jautājum - 6;
e)Labākais 1.semestris.
2.Kā Tu novērtētu savu patriotismu?
(No 1 līdz 5.)

a) savā ģimenē – 4,06;
b) skolā – 3,29;
c) pagastā (novadā) – 3,52;
d) Latvijā – 3,27;
e)Ikvienam jābūt patriotam!
Zīm. Jānis E., 7.kl.
“Gaismiņas
Latvijai”

Norgita, 8.kl.

Ko esam paveikuši EKOprogrammā
Mācību gads iesākās ar darba plāna sastādīšanu, kur uzmanība tika pievērsta šī gada tēmai „Transports.”
Septembrī mazajiem tika organizēta drošības stunda, kurā skatījāmies un pārrunājām filmiņas – „Lieli
ceļi, mazi ceļi – droši ceļi’’ un „Bērna personiskā drošība saskarsmē ar svešiniekiem uz ielas’’.
Oktobrī ekopadome plānoja Ekoskolu globālās rīcības dienu pasākumus. Dažus no tiem varam pielāgot
arī tēmai „Transports’’ – vairāk ejam kājām un braucam ar velosipēdu, mazāk braucam ar auto –
nepiesārņojam gaisu. Svarīgākais pasākums rīcību dienās bija lielgājiens līdz Ažu dižozolam. Kā īsti Lāčplēši
pierādījām, ka spējam kopā pavadīt laiku svaigā gaisā, kustoties un reizē arī kaut ko gudrojot, un uzzinot par
dzimtā pagasta, savas valsts vēsturi un ģeogrāfiju.
Mārtiņdienas tirdziņā labi izdevās noorganizēt stendu ar svaigi spiestu sulu degustāciju. Vislielākā
piekrišana bija ābolu un burkānu sulām. Arī tirgojamās preces bija gatavotas mājās un bija veselīgas.
Ekoskolu globālās rīcības dienu pasākumu ietvaros sākumskolas bērni mācījās sastādīt sev veselīgu
ēdienkarti, izgatavojot apskatāmu pārtikas produktu šķīvi. 2.klase pat sarīkoja klases vakaru par šo tēmu.
Rīcības dienu nedēļā tika aicināti klašu kolektīvi veidot uz palodzes savu mazdārziņu ar sīpoliem, dillēm un
citiem garšaugiem.
25. novembrī 7. klase ar skolas draugiem apmeklēja Rīgas
Motormuzeju, kurā dažādos interaktīvos stendos varēja izzināt auto
ražošanas vēsturi un apskatīt dažādus retro automobiļus.
Decembrī ekopadome aicināja skolēnus radošā darbnīcā
pagatavot savu atstarotāju – „Esi redzams uz ceļa!’’
Decembrī skolas ēdnīcai jau esam iesnieguši gandrīz 1,5 kg pašu
audzētus sīpollokus. Skolas pavāre Sarmīte par pašu audzētiem lokiem
priecājas: “Lieliski! Tos nevar salīdzināt ar nekvalitatīvajiem veikalos
nopērkamajiem dārgajiem lokiem!”
Ekopadomes aicinājums visiem skolasbiedriem:
Ziema nāk gan ar priekiem, gan ar rūpēm par savu veselību.
Mums visapkārt rosās vīrusi, kas cenšas mūs sagūstīt. Tāpēc biežāk
mazgājam rokas, vairāk uzturamies svaigā gaisā, ģērbjamies atbilstoši
laikapstākļiem.
Lai mazāk pēc svētkiem tiktu izmestas Ziemassvētku eglītes – aicinām svētkus svinēt mežā!
Lai visiem jauks, līksms, veselīgs un dabai draudzīgs jaunais gads!

Galerijas aplūko šeit:

 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64607292
Fotografēja sk.  https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64617810
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64618136
Eduards
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64619813
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64750243
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64789740
Skolas ekopadome

 ĪS-ZIŅAS
 16.decembrī mūsu skolas delegācija piedalījās novada konkursa “Darīsim paši” noslēgumā Kuldīgas KC.
Mūsu skolas projektu “Skolas pārziņa Roberta Filholda piemiņas vietas sakārtošana Kabiles kapos”
prezentēja sk.Irina ar nelielu improvizētu vēstures stundu. Projektu īstenoja skolotāju un darbinieku grupa,
iesaistot arī pārējos pedagogus un skolēnus.
Sīkāk lasi šeit: http://kurzemnieks.lv/
Videosižetu meklē šeit: http://www.tvskrunda.lv/blog/index.php un galeriju aplūko šeit:
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=64860046

Skolas korespondentu pulciņš

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze „Kabata”. Kabiles pag., Kuldīgas novads. Iznāk reizi 2 mēnešos. Redakcijā 7.-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/

3.Vai Tu aktīvi iesaisties ekoskolas
pasākumos?
a)labprāt cenšos piedalīties visos
skolas ekopadomes rīkotajos
pasākumos – 28;
b)piedalos tāpēc, ka jāpiedalās -7;
c)cenšos izvairīties - 4;
d)neatzīstu šādu “zaļo” domāšanu -2
d)Ja iespēja, piedalos. Ziemassvētkos
ejam kopā uz mežu. Piedalos ar domu
saglabāt mūsu skolas Zaļo karogu.
Labi, ka ir dažādi pasākumi. U.c.

4.Ko esi iecerējis paveikt ziemas
brīvlaikā?
a)atkārtošu mācības - 14;
b)pavadīšu pie datora/telefona -10;
c)aktīvi – slēpošu, pastaigāšos,
sportošu - 15;
d)ciemošos - 20;
e)Sakārtošu māc.materiālus. Pabeigšu

nepabeigtos darbus. Izbaudīšu brīvo
laiku ar ģimeni. Spēlēšos. Nodarbošos ar
vaļasprieku. Ēdīšu piparkūkas. No visa
pa bišķim. Izklaidēšos. Atpūtīšos.
Staigāšu ar draugiem. Pat nezinu. Filmu
vakari. U.c.

5. Kā Tu rūpējies par savu drošību
gada tumšākajā laikā?
a)nēsāju vairākus atstarotājus - 9;
b)lietoju atstarojošo vesti - 11;
c)pietiek ar to, ka man pie somas
(apģērba) ir atstarojoši elementi - 19;
d)nedomāju par to - 4.
6. Ko visvairāk Tu vēlētos sev jaunajā gadā?
Laimi. Nav tādas īpaša vēlmes. Veselību.
Būt sekmīgs. Garāku dienu. Raķetes.
Labu darba vidi. Jaunu telefonu. Jaunu
skolotāju. Daudz dāvanu. Nezinu. Neko
jaunu. Videokameru. Jaunu somu. Balli.
Pabeigt skolu. 3D pildspalvu. U.d.c.

Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā
no skolas novembra vai decembra
pasākumiem.
Redakcija uzskatīja par labākajiem šos
zīmējumu autorus: Kitija (3.kl.), Dāvis un
Jānis E. (7.kl.), Ieva, Ēriks, Markuss (9.kl.).
Apsveicam uzvarētājus! Viņu darbi šinī
numurā.

Apkopoja Kenija un Norgita, 8.kl.

«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2016.gada 21.decembris

3.lpp.

JAUTĀJUMI 9.KLASEI
Pirms šķiramies – IEPAZĪSIMIES!
Protams, ar devīto klasi jau esam
pazīstami, bet tomēr... Šinī ViesKabatā
esam uzaicinājuši savējos – Markusu un
Ēriku, kuri tā pa īstam Kabatiņu veido
pirmo
gadu.
Jautājumus
uzdod
kabatieši, atbild ...kabatieši. Nu, zēni,
saturieties!

Markuss
Zagorskis,

9.kl.

1.Kādas ir sajūtas, mācoties pēdējo gadu šajā skolā?
2.Kura, tavuprāt, ir īstā panākumu atslēga visai dzīvei? Vai Tev tāda jau ir? Kā
ieguvi (iegūsi)?
3.Kā Tu vienā teikumā reklamētu mūsu skolu?
4.Ko Tu mūsu skolas dzīvē vēlētos mainīt? Kāpēc?
5.Pats mīļākais kaktiņš mūsu skolā, mājās, dzīvē, virtuālajā vidē.
6.Spilgtākais bērnības notikums. Kāpēc to vēl atceries?
7.Vai sevi uzskati par patriotu? Vai piedalītos brīvības cīņās, ja tas būtu
nepieciešams?
8.Vai iebilsti pret telefonu neizmantošanu mūsu skolā? Kāpēc?
9. Vai sevi uzskati par “zaļi” domājošu? Kā tas izpaužas praktiski? Vai piedalies
ekoskolas pasākumos?
10.Tavs vaļasprieks un tā saistība ar karjeras izglītību.
11.Kurš gadalaiks tev vislabāk patīk? Kāpēc? Kā vislabāk “pārdzīvot” ziemu?
12.Tavi novēlējumi “Kabatai” un tās lasītājiem.

Ēriks
Pētersons,

1.Sajūtas ir gan pozitīvas, gan
negatīvas. Pozitīvi ir tas, ka skola
mani māca un sagatavo dzīvei tālāk.
Negatīvi – skola ir mīļa, nevēlos
pamest šo skolu, skolas solos sēdēt.
Kabile – manas mājas, mīlu šo
ciematiņu.
2. Atslēga noteikti ir zinības, bez tām
nu nekur. Valodas - ļoti nozīmīga
lieta. Noteikti vēl viss ir priekšā,
jāmācās cītīgi.
4. Skaista, mīļa, slilta, pamācoša, stilīga
skola.
5. Noteikti informācijas centra dīvāniņš
un sporta zāle.
6. Noteikti blēņas. Atceros vēl to, kad
biju mazāks, vienai automašīnai
atslēgas caurumos sabāzu zariņus,
protams, nebiju viens. Atceros tādēļ,
ka tas bija mans pirmais nedarbs, un
šķita jautri, bet beigās nācās nožēlot.
7. Protams, jo, izbraucot ārpus Latvijas
uz sacensībām, nēsāju Latvijas karogu
pie sirds. Protams, piedalītos, šķistu
nožēlojami sēdēt un neko nedarīt,
tēvzemē cīnītos līdz nāvei.
8. Protams, ka nē, tā jau kļuvusi par
ikdienu nodot telefonu, kā tradīcija.
Bez telefona koncentrējies mācībām.
9. Neuzskatu sevi par zaļi domājošu,
nemāku to darīt. Bet centīšos domāt
zaļi.
10. Līnijdejas noteikti var saistīt ar to,
ka var sākt domāt mācīties par deju
horeogrāfu. Šķiet jauki mācīt paša
izdomātas dejas.

9.kl.

1.Izbaudu ik mirkli kopa ar klases
biedriem un skolotājiem. Apzinoties,
ka viņus vairs neredzēšu.
2.Manuprāt, panākumu atslēga ir
pacietība. Visas zināšanas un
gudrības nāks ar laiku. Piemēram,
veidojot savu uzņēmumu, uzņēmums
viena dienā nekļūs pasaulslavens. Būs
jāiemanto klientu uzticība.
3.Draudzīgi skolnieki un pretimnākoši
skolotāji, ar kuriem var visu sarunāt.
4.Es vēlētos mainīt to, kā norisinās
starpbrīži. Es vēlētos, lai 1.-4. klases
starpbrīžus pavadītu pirmajā stāvā un
5.-9. klases paliktu otrajā stāvā. Jo
starpbrīžos ir liels bardaks. Mazie
skraida pa gaiteņiem un neļauj
vecākiem skolniekiem sagatavoties
stundai.
5.Mīļākā vieta skolā ir informācijas

centrs. Jo tur ir ļoti mīksts dīvāns, uz
kura var atpūsties pirms vai pēc
stundām un var palasīt kādu grāmatu
vai žurnālu. Es neesmu diezgan
sabiedrisks cilvēks, man vairāk patīk
pavadīt laiku vienatnē. Tāpēc dzīvē,
mājās vēlos pavadīt laiku vienatnē
(parasti savā istabā). Virtuālajā vidē

daudz laika pavadu sociālajos tīklos
un čatojot ar draugiem.
6.Mana spilgtākā bērnības atmiņa ir,
kad iemācījos braukt ar riteni. Mani
iemācīja braukt ar riteni pret paša
gribu. Mammas brālis mani iestūma
tik spēcīgi, ka pats nespēju apstāties.
Un tolaik man bija ļoti bail no mūsu
suņa, jo viņš vairākas reizes mani bija
apgāzis. Un, kad tiku iestumts un
nevarēju apstāties, ripoju tieši sunim
virsū. Tāpēc aiz bailēm sāku mīties un
grozīt stūri.
7.Es sevi neuzskatu par patriotu. Es
vairāk sevi pieķeru, fanojot par citu
tautu komandām. Nesekoju līdzi
Latvijas politikai un sportam. Ja būtu
piedāvājums braukt prom no Latvijas,
es to izmantotu. Es nepiedalītos
brīvības cīņās, es vienkārši aizbrauktu
kaut kur prom.
8.Nē, neiebilstu. Telefonu lietošanas
ierobežošana
palīdz
vairāk
koncentrēties uz mācībām. Bet ir arī
mīnuss telefonu aizliegšanā. Tagad
starpbrīžos valda liels skaļums. Kad
tika atļauti telefoni, starpbrīžos bija
klusums, jo visi sēdēja pie telefoniem.
9.Es sevi neuzskatu par zaļi domājošu
personu. Piedalos skolas eko
pasākumos aiz garlaicības vai tāpēc
ka skolotāji liek.
10.Mans vaļasprieks ir saistīts ar
datoriem. Patīk remontēt tos un
apskatīt dažādas programmas. Tāpēc
es vēlos kļūt par programmētāju.
Nodarboties ar lietām, kuras man
patīk.
11.Mans mīļākais gadalaiks ir vasara,
atpūta no skolas, kad ārā valda
brīnišķīgs laiks. Ziemu vislabāk
pārdzīvot var ar vasarā/rudenī
gatavotiem labumiem. Un silti
ģērbjoties, neļaujot aukstumam sev
pieskarties.
12.Es novēlu labi pavadīt laiku kopā ar
draugiem, ģimeni un paziņām. Un
priecēt acis, lasot Latvijas labāko
skolas avīzi, kuru veidojuši vislabākie
Latvijas skolēni.
Paldies par atbildēm!

«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2016.gada 21.decembris

4.lpp.

Starprīdis mūsu skolā
2016.g.  2013.g. 

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

... ka 1.semestra beigas tik ātri
pienāca.
... ka skolā kaujas nevis zēni,
bet meitenes.
... ka dažs labs nepārtraukti zog
naudu un nepavisam nejūtas
vainīgs.
... ka skolēniem pārmet to, kas
notiek
ārpus
skolas
pēc
stundām.
... ka daži pārgudrie kāpj uz
trausla ledus.
... ka daži skolēni brūķē mutes
kā pieaugušie.
... ka pat skolēnu padomes
locekļi sēž uz palodzēm.
... ka dažs labs no J kl. pat
stundās uzdrošinās izmantot
telefonu.
... ka daži draudzību cenšas
nopirkt ar saldumiem.
... ka I klasē daži pastāvīgi cieš
badu, jo gremo arī stundu
laikā.
... ka samaitāti bērni piezīmē
citu
klades
ar
neķītriem
zīmējumiem.
... ka dažs labs mīklaini kaut
kur pazūd pusdienu starpbrīdī.
... ka I kl. ir tik nesaliedēta, ka
pat par klasesvakaru nevar
vienoties.
... ka mazāko klašu skolēni
uzvedas kā mežoņi un neklausās uz aizrādījumiem.
... ka skolēni iebilst pret
mājasdarbu
uzdošanu,
bet
pārbaudes darbos pelna sliktas
atzīmes.

Es skolas
pasākumā.
Zīm. Ēriks, 9.kl.

No skolēnu

Uzminiet, ko es tagad daru!

RAKSTU DARBIEM
 Mēs aizbraucām uz
paštaisītas maizes
ceptuvi.
 Brīvajā laikā es
aizņemos ar grāmatu
lasīšanu.
 Viņai nomira mamma,
kad bija maziņa.
 Sniegalvīte un 7 rūķīši.
 1.attēls. Attēlotajā
attēlā ir attēlota kungu
māja.
 Lāčasis eposs.
 Es eju Kabiles skolas
ansamblī, un man būtu
interesanti uzzināt
jaunas lietas saistībā ar
Kabiles muižas
ansambli.
 Polidogs. [Polilogs]
 Manai tantei bija kāzas.
Mēs viņu nosvinējām
Siguldā.
 Meitu baro ar krējuma
ķērnēm.

 Tautas ticējums. Ja Jaungada naktī iziet
pagalmā, noguļas uz zemes un caur sietu ilgi
skatās zvaigznēs, tad var ieraudzīt ātrās
palīdzības ārsta seju.
 - Ko tev patīk darīt no rītiem, kad
pamosties?
- Aizmosties atpakaļ.
 Darba intervijā.
- Nosauciet savus trūkumu!
- Slinkums...
- Slinkums? Un viss?
- Slinkums saukt...
 - Pēterīt, kāpēc nokavēji stundu?
-Tāpēc, skolotāj, ka tā jau bija sākusies, kad
es ienācu klasē.
 - Tēti, es šonakt nosapņoju, ka tu man
iedevi 50 eiro.
- Vari tos paturēt, dēls!
 Gribi, lai naudas daudzums dubultojas?
Noliec to pie spoguļa!
 Devītklasnieces atziņa: - Es neesmu gudra,
bet es esmu pieredzējusi! Ja es būtu bijusi
gudra, tad nebūtu tik pieredzējusi.
 Sliņķi visu dara ātri, lai ātrāk tiktu vaļā no
darba. Un kvalitatīvi, lai nebūtu viss jādara
vēlreiz.

Zīmēja Ieva, 9.kl.

No skolas folkloras krājumiem

 Čats internetā.
- Kāds tev augums?
- 145.
- Lieliski – kā maza, skaista lellīte! Un kāds
tev svars?
- Vēl mazāks – 110!

SALŌNĀ viesojās Markuss no 9.klases. Kura frizūra viņam labāk piestāv? Iesaki to!
1.uzdevums. Burtu režģī sameklē tikai
ekoloģiskus pārvietošanās līdzekļus (veidus). Vari
meklēt dažādos virzienos (arī pa diagonāli). No
burtiem iekrāsotajos lauciņos izveido vēl vienu!
B G A I S A B A L O N S
O P A V I A L Z U K P O
B L U D R B S I M Ā R P
S O T A E O A T R J Ā A
L S O Š I B T N Ž Ā P J
Ē T I R N S I T A M U Ū
P S A V A G A R Ī G S G
E O V E L O S I P Ē D S
S N Ā L P A T L E D U S

2.uzdevums. Papildini mūsu skolas Vides kodeksu ar trūkstošajiem vārdiem!

D*** pats un rīkojies –
Savu s**** tīru turi!
Atkritumus šķirot p****,
Arī citiem prasmi rodi!
Rosini d****** rīkoties!
Parku, m*** lolot zini –
D**** draugi visi esam,
Lai par s**** lepni mēs!
Ej ar k****, brauc ar v***,
Domā labas, gaišas d****!
V******* stiprini, izturību veicini,
Domā z***, dzīvo z***,
Dzīvei sevi norūdi!

