
  

 
 
SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA 

 

JANVĀRIS 
 

 

9.01. Uzsākam jaunu darba cēlienu – 
2.semestri.  

12.01. Sporta pēcpusdiena 1.-5.kl. Tau-
tas bumbas sacensības.  

Galerija šeit: http://ej.uz/Kab-tautas-b  
13.01. Pasākums 1.-5.kl. “Esi vesels!” 

Pirmsskolēnu aktivitātes svaigā 
gaisā: kamaniņas, sniegavīrs u.c. 

Galerijas šeit: http://ej.uz/Esi-vesels  
http://ej.uz/Esi-vesels-2  

14.01. Piedalāmies Āpuznieku kaujas 
gadadienas pasākumā nac.parti-
zānu piemiņas vietā.  

Galerija šeit: http://ej.uz/Nac-partizanu   
16.-20.01. Sākumskolas latviešu valo-

das olimpiāde.   
17.01. Novada sporta sacensības  tau-

tas bumbā 5.kl.  
Galerija šeit: http://ej.uz/pasakumi-janv  

19.01. Tautasdziesmu konkursa 
“Lakstīgala-2017” 1.kārta novadā.  
Galerija šeit: http://ej.uz/pasakumi-janv2   

20.01. Barikāžu laika piemiņas pasā-
kums pie skolas. Ugunskurs, 
atmiņas, tēja.    
Galerija šeit: http://ej.uz/Kabile-barikazu 

20.01. Astotajiem un devītajiem tik-
šanās ar skolas absolventiem.   

Galerija šeit: http://ej.uz/Absolventi-Kab   
24.01. Skolas skatuves runas konkurss.  

Galerija šeit: http://ej.uz/Skatuves-r   
27.01. “Mārītes fotosalons”.  
 

FEBRUĀRIS 
 
2.02. Sveču diena  

pirmsskolēniem.  
Galerija šeit:  

http://ej.uz/Svecosanas-K  
 
 
6.02. Svinam Meierovicam 130.jubileju.  

(Sīkāk 2.lpp.)   
7.02. DROŠĀKA INTERNETA DIENA.  

(Sīkāk 2.lpp.)   
9.02. Mācību ekskursija 2., 3.kl. “Mans 

drošais ceļojums ar Luksoforiņu”.  
Galerija šeit: http://ej.uz/Luksoforins    

13.-17.02. Sākumskolas matemātikas 
olimpiāde.  

14.02. Valentīndienas pasts, radošās 
darbnīcas, spēles, fotosalons.   

Galerija šeit: http://ej.uz/Valentina-darbnicas   
16.02. Tukuma Ledus halles un Hokeja 

sacensību apmeklējums Rīgā.   
Galerija šeit: http://ej.uz/Hokejs-17   

20.02. Dzimtās valodas dienai veltītas 
novada sacensības latv.v. 5.,6.kl.  

23.02. Skolotāji un darbinieki dodas uz 
teātra izrādi “Reāli sliktie puiši”.  

24.02. Izglītojamo slimības dēļ mācību 
stundas skolā nenotiek. Atstrā-
dāsim!   

 
 
 
 
 
 

 
1.Vai atbalsti Valentīndienu un kā tu to svini? 1. Jā man patīk. Mājās mēs uzklājam 

galdu un ēdam kūku. (Erna, 3.kl.) 2. Jā, es eju ar draudzenēm svinēt. Skolā šogad 
labprāt apmeklēju radošās darbnīcas un fotosalonu. (Daniela, 6.kl.) 3. Jā, es 
atbalstu Valentīndienu, jo domāju, ka tie ir svētki, kuri ir jāpavada vai nu ar ģimeni, 
vai ar kādu tuvu cilvēku. Jā, dažreiz sanāk pasvinēt. (Paula, 8.kl.) 4. Atbalstu, bet 
īpaši neatzīmējam. Toties svētki man patīk. Skolā vadīju radošo darbnīcu – 
gatavojām svētku apsveikumus.  (Sk. Anita.) 

2.Ja vajadzētu doties barikādēs aizstāvēt Latviju, vai tu būtu gatavs to darīt? 1. 
Jā, jo tā ir mana valsts, esmu šeit dzimusi. 2. Jā, jo tā ir mana dzimtene un nevēlos, 
lai šeit notiek kas slikts. 3. Varbūt jā, jo Latvija ir mana dzimtene un būtu gatava to 
aizstāvēt, jo domāju, ka katram šīs tautas patriotam būtu jābūt gatavam iet un 
cīnīties. 4. Domāju, ka ietu, bet nopietni izvērtētu situāciju.  

3.Vai tu zini droša interneta noteikumus un tos atceries, kad ievieto kaut ko 
internetā? 1. Jā, es ievēroju to, kas ir mācīts skolā. 2. Jā, lai nebūtu kādas 
problēmas ar policiju. 3. Īpaši lielu uzmanību nepievēršu. Tāpēc arī brīžiem tas 
aizmirstas. 4. Cenšos ievērot tos, kad lietoju internetu.  

4. Kā iesācies 2017. gads? Vai viss iecerētais izdodas? 1. Labi, ar labām sekmēm. 
Viss iecerētais vēl nav izdevies. 2. Labi, jo man uzdāvināja telefonu. Bet viss 
iecerētais nav izdevies, gribēju vairāk laika pavadīt laukā, bet neizdevās, jo biju 
slima. 3. Iesācies diezgan labi, es neko dižu neesmu iecerējusi, bet gan jau viss 
izdosies. 4. Iesācies ir labi, domāju ka ne vienmēr viss var izdoties. Tāpēc par to 
nesatraucos.  

5. Vai tev šķiet, ka pavasaris ir jau iestājies? 1. Jā, jo ir nokusis sniegs un kļūst 
siltāks. 2. Jā, jo vairs nav sniega un ir kļuvis daudz siltāk. 3. Liekas, ka jā, jo nav 
vairs tik auksts un gājputni drīz sāks lidot atpakaļ. Un dienas kļūst gaišākas. 4. 
Pavasaris ir klāt, jo vērojami ir kurmju rakumi, sāk parādīties krūmiem pumpuri un 
paliek gaišāki rīti.  

 

Intervēja Ēriks un Laura, 9.kl.   
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RRaaddooššāā  kkrrīīzzee  
  

GGaallvvāā  ttuukkššuummss  ššooddiieenn  mmaann..    
MMūūzzaa  mmaannaa  kkaavvēējjaass  ––  ššuurrpp  ttāā    

nneemmaazz  nneesstteeiiddzzaass..    
BBeezz  ttāāss  nnuu  nneevvaarr  ggaallīīggii,,    
BBūūss  llaaiikkaamm  jjāāssaauucc  ppaallīīggii..    
  
SSaauuccuu,,  ssaauuccuu  ––  nneeaattssaauuccaass,,    
GGaaiidduu  mmūūzzuu,,  ggaaiidduu  iillggii..    
TTaadd  nnuu  ppēēkkššņņii  aattssaauuccaass,,    
BBeett  mmaann  pprriieekkššāā  nneessttāāddaass..  
  
LLaaiikkaamm  mmaann  jjaauu  iizzlliikkāāss,,    
KKaa  ttuurr  kkāāddss  mmaann  aattssaauuccāāss......    
BBeett  kkaadd  ddzzeejjuu  rraakkssttīītt  ssāākkuu,,    
KKāāddss  mmaann  kklliieeddzz::  ““EEss  nnāākkuu!!””    
  
PPiirrmmss  aattttaappttiieess  eess  ssppēējjuu,,    
UUzzrraakkssttīījjuussii  jjaauu  eessmmuu  ddzzeejjuu..    
SSmmaaiiddss  nnoo  llūūppāāmm  nneeppaazzūūdd  ––    
MMaannīī  ddzzeejjnniieecceess  ttaallaannttuu  jjūūtt!!    
  

NNoorrggiittaa  LLīīggaa  HHoorrssttee,,  88..kkllaassee..  
((DDzzeejjaass  ddiieennaass  22001166..))  

Fotografēja sk.Eduards. 

Zīm. Jolanda, 8.kl.  
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Zīm. sk.Inga  
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Z.A.Meierovicam – 130 
 

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā sabiedriskā un politiskā 
darbinieka 130 gadu jubileja noritēja vēstures stundas gaisotnē, 
tika rādīta prezentācija, skanēja dzejas rindas, uzstājās dziesmu 
ansamblis. Piemiņas stūrītis novadniekam iekārtots skolas 
informācijas centrā. Plānots arī izgatavot piemiņas plāksni un to 
novietot pie skolas. Atgādināsim dažus faktus par mūsu slaveno novadnieku, kuram 5.februārī visā Latvijā tika 
atzīmēta jubileja.  

Zigfrīds Anna uzauga mātes brāļa latviešu valodas skolotāja un skolas pārziņa Roberta Fīlholda ģimenē. 
Bērnību viņš pavadīja Pūrē un Kabilē, 1900. gadā viņš pabeidza Kabiles pagastskolu.  

Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī Latvijas Tautas padome 19. novembra 
sēdē iecēla Z. A. Meierovicu par jaunās valsts ārlietu ministru.  

Z. A. Meierovics veica tālredzīgu diplomātisko darbību un sekmīgus organizatoriskos pasākumus, lai 
mūsu valsts tiktu starptautiski atzīta de iure. Tas tika piepildīts 1921. gada 26. janvārī.  

Būdams ārlietu ministrs, daudzkārt ieradies Kabilē, bieži iegriezies pie apkārtējiem zemniekiem, 
interesējies par viņu dzīves un darba apstākļiem, atsevišķos gadījumos zemniekiem izpalīdzējis ar naudu.  

1925.gada 22.augustā Z.A.Meierovics traģiski gāja bojā autoavārijā un apglabāts Rīgā, Meža kapos. 
1936.gadā Kabiles pamatskola tika nodēvēta Zigfrīda Meierovica vārdā. Padomju gados dižā valstsvīra vārds 
gan tika dzēsts no mūsu skolas nosaukuma, taču pēc Tautas Frontes aktīvistu kabilnieku iniciatīvas skola jau 
pirmajos neatkarības gados atgūst Meierovica vārdu, kuru ar cieņu un lepnumu nesam šodien.  

Izzināsim savas valsts, novada, pagasta vēsturi!  
Leposimies ar savas dzimtās vietas ievērojamākajiem novadniekiem!  
Būsim Latvijas patrioti! 

Galeriju aplūko šeit: 
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=433410157   

 
Laura, 9.kl. 

 

Esi drošs, bet ne pārgalvīgs!  
 

Daudzi no mums uzskata, ka internets vien tāda spēlīte ir, ko gribēs – to rakstīs, kad gribēs – tad izdzēsīs, 
utt. Ja tu esi viens no tiem, kas tā domā, tad tu rūgti maldies, jo interneta vide ir tāda pati dzīve, kādu veidojam 
ik dienu. Tas nozīmē, ka  visi redz, ko tu dari internetā;  internetā visa informācija saglabājas gadiem ilgi, pat ja 
tu to esi izdzēsis. Ir ļoti daudzas lietas, kuras jāievēro internetā, tāpēc, lai mēs pievērstu lielāku uzmanību tām, 
7. februārī norisinājās pasaules drošāka interneta diena.  

Droša interneta dienā 
mūsu skolā tika izveidots 
neklātienes konkurss ar 10 
jautājumiem, uz kuriem 
varēja atbildēt katrs 
interesents. Ar mazākajām 
klasēm skolas Svinību zālē tika 
veiktas interesantas diskusijas 
un spēlētas spēles par drošību 
internetā. Noslēgumā 
norisinājās zīmējumu 
konkurss “Es un internets”. 
Savukārt, septītie ar dažādu 
programmu palīdzību veidoja 

asprātīgus plakātus.  
Rīta līnijā skolotājs Eduards sveica visus, kuri uzrādīja labāko sniegumu dažādās aktivitātēs:  
Ekspresviktorīnā – Ieva D., Laura S. (9.kl.) un Adrians (5.kl.) 
Par aktivitāti balsojumos – Amanda R.(5.kl.), Jānis E. (7.kl.) un Kenija (8.kl.) 
Zīmējumu konkursā “Es un internets” – Elvijs, Sindija, Renāte (2.kl.); Linards, Daniela, Kristiāna (3.kl.); 

Anabella, Sanija, Adriana (4.kl.); Elīna, Henita, Rūbens (6.kl.)  
Plakātu konkursā – Alise un Līva, Jānis E. un Olafs (7.kl.)  
Par mūsu skolas aktivitātēm tika informēta arī Latvijas Drošāka interneta centra vadība un saņemta 

pateicība: “Paldies par Jūsu ieguldījumu, organizējot pasākumu ciklu par drošību internetā jūsu skolā!” 
Esi vērīgs interneta vidē! Par drošību internetā plašāk vari iepazīties mājaslapā 

http://www.drossinternets.lv/ , kad to būsi apmeklējis, neaizmirsti paciemoties arī mūsu skolas domubiedru 
grupā www.draugiem.lv ! 

 
Galerijas aplūko šeit: 
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=433435312    
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=433411146  
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/?f_tid=6376185   

   
Ieva, 9.kl. 

 

 ĪS-ZIŅAS  
 

 27.februārī noslēdzās Kuldīgas novada 4.klašu latviešu valodas konkurss, veltīts K.Barona jubilejai. Konkursā 
sekmīgi piedalījās Anabella Roze Medne, iegūstot 2.vietu un Pateicību. Suminām!  

 6.februārī norisinājās Kuldīgas novada skolēnu Skatuves runas konkurss, kurā mūsu skolu pārstāvēja Toms 
Dembovskis, Erna ozoliņa, Norgita Līga Horste un Anete Neilande. Vislabāk veicās Norgitai, viņa saņēma 
ceļazīmi uz Kurzemes reģiona sacensībām Talsos 31.martā! Apsveicam, lepojamies un vēlam panākumus!  

Sīkāk lasi un galeriju aplūko šeit:  
http://bjckuldiga.blogspot.com/2017/02/skatuves-runas-un-mazas-formas-uzvedumu.html  
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=433213384  

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/  

LASĪTĀJU APTAUJA 

 
 

 
 

Aptaujā par šī numura aktuāliem 
tematiem iesaistījās 56 lasītāji. Pal-
dies visiem par atsaucību! Raudzīsim, 
kas mums te sanācis!  
 
 

1. Kāda Tava attieksme pret skolēnu 
pētnieciskajiem darbiem?  
a)gūtā pieredze noderēs karjeras 

izglītībā – 22; 
b)varbūt dzīvē kaut kas noderēs- 22 
c)iesaistos, bet tas mani īpaši 

nepiesaista – 5; 
d)var iztikt arī bez tādiem…- 11; 
e) ļoti labi; ļoti labi noderēs tiem 

bērniem, kuri vēlas studēt; 
nesaprotu priekš kam vajadzīgs. 

 
2. Vai Tu ietu uz barikādēm un 
aizstāvētu savu dzimteni? Bet tā 
godīgi? 
a)noteikti, tas taču ir mūsu 

pienākums – 34; 
b)piedalītos, tas taču būtu kaut kas 

ekstrēms! – 15; 
c)nu nezinu, nezinu… - 2;  
d)drīzāk dotos prom no Latvijas – 2; 

e) domāju, ka iešu, bet izvērtēšu 
situāciju; varētu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Vai sevi uzskati par prasmīgu un 

drošu interneta lietotāju?  
a)internetu lietoju ik dienas, cenšos 

ievērot drošību – 39; 
b)internetu lietoju ne īpaši bieži, par 

drošību nepiedomāju – 13; 
c)stingri ievēroju visus drošības 

noteikumus internetā – 5;  
d)iztieku bez interneta – 0; 
e) jā, uzskatu; eju internetā, bet 

neievēroju drošības noteikumus. 
 

4. Ekoskolas šīgada tēma “Trans-
ports”. Kā Tu iesaisties? 
a)gatavoju nākotnes transporta 

līdzekļa modeli – 9; 
b)par to būs mans pētnieciskais 

darbs – 5; 
c)ar interesi sekošu līdzi 

pasākumiem – 20; 
d)vēl nezinu – 15; 
e) organizēšu 7.kl projektu nedēļas 

darbus; pētu mašīnas modeļus; nekas 
mani neinteresē, ar klasi gatavojām no 
pudelēm laivu kā transportu; nekā; 
neiesaistos; nezinu; gatavoju 
transporta līdzekļus kopā ar bērniem.  

5. Kas, tavuprāt, varētu būt prieka 
avoti ikdienā?  
a)sasniegumi mācībās, darbā – 27; 
b)labas attiecības ar 

klasesbiedriem, skolotājiem – 29;  
c)saskaņa ģimenē – 21;  
d)vaļasprieks – 20;  
e)jauks laiks, saulīte – 21;  
f)lieka kabatasnauda – 11;  
g)dzīve bez sarežģījumiem – 10;  
h) kolosāli ziedi; viss minētais; 

internets.  
 

Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā 
no skolas janvāra vai februāra 
pasākumiem.   

 

Redakcija uzskatīja par labākajiem šos 
zīmējumu autorus: Jolanda, Liene (8.kl.); 
skolot.Inga, Anita, Natālija. Apsveicam 
uzvarētājus! Viņu darbi šinī numurā.   

Apkopoja Kenija un Norgita, 8.kl. 
 

Zīm. sk. 
Natālija. 

“Pieminējām 

barikādes” 

https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=433410157
http://www.drossinternets.lv/
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https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=433435312
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=433411146
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/?f_tid=6376185
http://bjckuldiga.blogspot.com/2017/02/skatuves-runas-un-mazas-formas-uzvedumu.html
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=433213384
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? 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.Kāds ir Tavs viedoklis par skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs?   
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.Uz kurieni Tu vēlētos aizceļot? Kāpēc tieši tur? Uz cik ilgu laiku?   
12.Tavi novēlējumi “Kabatai” un tās lasītājiem. 

 
 

 
 

 

Pirms šķiramies – IEPAZĪSIMIES! 
Protams, ar devīto klasi jau esam 
pazīstami, bet tomēr... Šinī ViesKabatā 
esam uzaicinājuši divus zēnus – Raivo un 
Ņikitu, kuri gan Kabatiņas veidošanā nav 
iesaistījušies. Nu, zēni, saturieties! 
Atbildes – kā jau gaidījām – diezgan 
skopas. Tad nu cerēsim, ka darbos gan 
abi jaunieši atrodas pirmajās līnijās... Arī 
foto nācās piemeklēt no Kabatas un tīkla 
arhīviem.  
 

Raivo Zalkovskis, 
9.kl. 

1.Sajūtas ir labas, jo varēs gūt jaunu 
pieredzi jaunā skolā.  

2.Īstas panākumu atslēgas vēl nav, bet 
visu var panākt ar centību.  

3.Maza, bet draudzīga.  
4.Neko nevajag mainīt, jo pārmaiņas 

būs citas skolas dzīvē. 
5.Nav tādas mīļākās vietas, visur ir labi, 

ja ir blakus 
draugi. 

6.Īpaši neko 
no bērnības 
neatceros. 

7.Patriots es 
neesmu, bet 
piedalītos 
cīņās, jo 
man patīk 
riskēt. 

8.Uzskatu, ka 
tas ir labi, jo 
var 
pārbaudīt savas zināšanas. 

9.Nē, jo nepiedalos ekoskolas pulciņā. 
10.Man patīk braukt ar moci un 

makšķerēt, bet nākotni ar to nesaistu. 

11.Vispirms ir jāapceļo Latvija, lai 
varētu doties citur. 

12.Novēlu panākumus un daudz 
lasītāju!  

  
 

Ņikita  
Borovikovs, 9.kl. 
 
1.Ja godīgi – ir nedaudz skumji, jo 

nevarēšu satikt vairs savus draugus 
un skolotājus. 

2.Vienkārši būt laimīgam. Un man jau 
tāda sen ir. 

3.Neliela pagasta skoliņa ar talantīgiem 
bērniem un skolotājiem.  

4.Es neko negribētu mainīt. Gan jau 
kaut kas agrāk bija, kas nepatīk, bet 
nu tagad es jau esmu pieradis. 

5.Skolā man tāda nav, bet mājās tas ir 
mīksts krēsls, viena no istabām. 

6.Neko es tādu neatceros, bet gan jau 
kaut kas ir bijis. 

7.Es neesmu patriots, bet ja būtu 
vajadzība, es aizsargātu savu zemi. 

8.Pozitīvs, jo mēs parādām to, ka mēs 
arī kaut ko varam panākt. 

9.Es sevi par tādu neuzskatu, bet, ja 
vajadzētu kaut kur piedalīties, es 
piedalītos. Un izdarītu to, kas jāizdara. 

10.Nezinu, jo man patīk daudz kas. Gan 
jau kaut kā jau saistās, bet es nemāku 
pateikt kā.  

11.Es gribētu apceļot visu Eiropu, jo es 
gribu redzēt, kā cilvēki tur dzīvo. 

Gribētu redzēt katras valsts apskates 
objektus. Uz cik ilgu laiku? Es nezinu, 
kamēr nauda nebeigtos vai kamēr 
neapniktu, bet tas diez vai.  

12.Vēlu to visu labāko, lai "Kabatiņa" 
zied un plaukst un lai viņai būtu 
vairāk lasītāju!   

 
 
Tehnisku iemeslu dēļ iepriekšējā 

“ViesKabatā”   netika  publicētas 
visas Markusa atbildes uz 
jautājumiem. Tās šoreiz.  

11.Kurš gadalaiks tev vislabāk patīk? 
Kāpēc? Kā vislabāk “pārdzīvot” ziemu?  

- Noteikti vasara, jo ir vairāk izbrau-
kumu uz ārzemēm ar līnijdejām. 
Ziema ir skaists gadalaiks, to arī vajag 
izbaudīt.  

12.Tavi novēlējumi “Kabatai” un tās 
lasītājiem. 

- Mīļie kabatieši un lasītāji!  Esiet 
mundri, čakli, radoši! Un mīliet to, ko 
darāt!

 

Paldies par atbildēm! 
 

 

KUR DZĪVĒ MEKLĒT “PRIEKA AVOTUS”?  
Katram savas pozitīvās enerģijas iegūšanas metodes – patīkams darbs, vaļasprieks, sports, pārtika, labi draugi, māksla, pārdzīvojumi un 

piedzīvojumi - tā varētu uzskaitīt bezgalīgi. Vispirms vajag iemācīties nezaudēt enerģiju un dzīvesprieku. Mēs zaudējam spēku tad, kad:  
 Sakām «jā», kad mums gribas teikt «nē»,  Smaidām tad, kad gribas raudāt,  Neatpūšamies,  Pierunājam sevi pieciest vēl mazliet, tā 
vietā, lai liktu sev saprast: «Kāda svēta mērķa labā es to visu šobrīd izciešu?»    Apvainojamies tā vietā, lai cilvēkam tieši pajautātu, kas 
mums no viņa ir vajadzīgs,  Nodarbojamies ar svešām lietām,  Turpinām kontaktēties ar cilvēku, kurš mums nav interesants,  Atro-
damies starp cilvēkiem, kas visu laiku runā par negatīvām lietām,  Baumojam,  Daudz un emocionāli runājam par to, kā dzīvo citi,  
Baidāmies,  Strādājam neinteresantu, apnicīgu darbu,  Gaidām, kad kāds uzradīsies (“īstais”, princis, zelta zivtiņa) un dzīve mainīsies,  
Pārmetam sev, nosodām sevi, uzskatām sevi par neveiksminieku.  

Nākošreiz par to, kā vairot sevī  pozitīvo enerģiju.  



«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2017.gada 28.februāris 4.lpp. 

 
 

 

 
 

 Cieni savus vecākus! Viņi ir spējuši pabeigt 
skolu bez Googles un Vikipēdijas.  
 

 - Alksnīte, lasi mājasdarbu!   
- Kāpēc tieši es pirmā?  
– Labi, tad pēc žurnāla. Alksnīte, lasi 

mājasdarbu!    
 

 Psiholoģisks briedums ir izpratne par to, 
cik daudzas lietas pasaulē spēj iztikt bez 
taviem komentāriem.  
 

 - Dakter, man sāp vēders! 
– Ko vakar ēdi?  
– Cāli.  
– Cāli cepi cepešpannā?  
– Jā, cāli cepu cepešpannā.  
– Cietu cāli cepi cepešpannā?  
– Nu, ziniet, laikam jau cietu cāli cepu 
cepešpannā.  
– Cietu cāli cepi caurā cepešpannā?  
– Kāpēc lai es cietu cāli ceptu caurā 
cepešpannā?! Sakiet labāk, kas kaiš manam 
vēderam!  
– Nezinu! Esmu logopēds, nevis terapeits. Kā 
māku, tā palīdzu.  
 

 Man ir viens liels sapnis!  
Vispār bija divi, bet es jau pabrokastoju! 
 

 Skolotāja - Kārli, par ko tu gribētu kļūt, 
kad izaugsi? 
Kārlis- Es daudz strādāšu, lai būtu bagāts, lai 
varētu nopirkt lielu māju un mašīnu, un savai 
sievai pirkt dārgas dāvanas, mēteļus un visu,  
ko viņa vēlas. 
Skolotāja - Un tu, Pēterīt, par ko tu gribētu 
kļūt? 
Pēterīts- Par Kārļa sievu!  
- Lielisk  
- Vēl  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

... ka pavasaris tuvojas: arī 
"Kabatas" pilnu tekstu lasi 
drukātajā variantā! 
"Kabatas" pilnu tekstu lasi 
drukātajā variantā! "Kabatas" 
pilnu tekstu lasi drukātajā 
variantā! "Kabatas" pilnu 
tekstu lasi drukātajā variantā! 
"Kabatas" pilnu tekstu lasi 
drukātajā variantā! "Kabatas" 
pilnu tekstu lasi drukātajā 
variantā! "Kabatas" pilnu 
tekstu lasi drukātajā variantā! 
"Kabatas" pilnu tekstu lasi 
drukātajā variantā! "Kabatas" 
pilnu tekstu lasi drukātajā 
variantā! "Kabatas" pilnu 
tekstu lasi drukātajā variantā! 
"Kabatas" pilnu tekstu lasi 
drukātajā variantā! "Kabatas" 
pilnu tekstu lasi drukātajā 
variantā! "Kabatas" pilnu 
tekstu lasi drukātajā variantā! 
"Kabatas" pilnu tekstu lasi 
drukātajā variantā! "Kabatas" 
pilnu tekstu lasi drukātajā 
variantā! "Kabatas" pilnu 
tekstu lasi drukātajā variantā! 
"Kabatas" pilnu tekstu lasi 
drukātajā variantā! "Kabatas" 
pilnu tekstu lasi drukātajā 
variantā! "Kabatas" pilnu 
tekstu lasi drukātajā variantā! 
"Kabatas" pilnu tekstu lasi 
drukātajā variantā! "Kabatas" 
pilnu tekstu lasi drukātajā 
variantā! 
... ka daži joprojām mēdz sēdēt 
uz palodzēm. Podi atradušies!  

No skolas folkloras krājumiem 

SKOLOTĀJU 

populārākie izteicieni 
 

1. Galvu tu gadījumā arī 
mājās neaizmirsi? 

2. Un ja visi leks pa logu, 
tu arī leksi? 

3. Kas jūs mežā auguši, 
vai? 

4. Un ar šito muti tu 
maizi ēd? 

5. Tūlīt nāksi uz skolu ar 
vecākiem! 

6. Bet vecāku zīme tev ir? 
7. Kurš nāks pie tāfeles? 

Ja neviens nenāks, 
saukšu pēc žurnāla! 

8. Es to puķpodiem 
skaidroju? 

9. Tu ar vecākiem arī 
tā runā? 

10. Un atzīmi arī uz 
diviem dalīsim? 

11. Sēdi! Zvans ir domāts 
skolotājiem! 

12. Tu savās mājās arī kā 
cūka uzvedies? 

13. Tev pašam savas 
galvas uz pleciem nav? 

14. Jūs ko - uz skolu 
papļāpāt atnācāt? 

15. Es visu redzu! 
16. Špikot arī ir jāmāk! 
17. Pastāsti mums visiem, 

kopā pasmiesimies. 
18. Vai tad man tie 

eksāmeni būs jāliek? 
19.Šitādus mežoņus 

manas acis redz 
pirmoreiz.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzdevums. Atrisini krustvārdu mīklu un noskaidro, KAS PALĪDZ MĀCĪTIES! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Ieva un Laura pat Fotosalonā domā par Kabatu 

SALŌNĀ viesojās Ēriks 
 no 9.klases  

Nākotnes transports, 
pārvietojas ar gaisu.  

 Zīm. sk. Anita  


