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Taurenis
Klāt pavasaris!
Sēd taurenis balts,
Noskumis viņš un domīgs:
“Kāpēc mani brāļi
Un māsas ir krāsaini?”
Lidojot tālāk
Kā balta sniegpārsliņa,
Viņš noguris un noskumis
Apsēžas uz otiņas.
“Kas tu tāds?”
Brīnās mākslinieks.
“Es tauriņš balts,
Un skumji man.”
Tver gleznotājs otiņu krāsainu,
Velk kā pa baltu lapu.
Rezultāts ir brīnišķīgs:
Tauriņš krāsains palicis!
Samanta Ridere, 7.klase.
(Dzejas dienas 2016.)

SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA

MARTS

1.03. Skolotājiem informatīva sanāksme par drošību uz ūdeņiem un
internetā.
6.-10. PROJEKTU NEDĒĻA. Tēma “Transports”. (Sīkāk 2.lpp.)
7.03. Skolā ciemiņi ar koncertu no
Ventspils Jaunrades nama.
8.03. Svētku rīta kafija skolotājām un
darbiniecēm.
10.03. Drošības diena. Projektu noslēgums, uzdevumu stacijas.
13.-19.03. PAVASARA BRĪVLAIKS.
18.03. Skolas darba grupas projekts
“Kabiles skolas pārziņa R.Filholda
piemiņas vietas sakārtošana” tiek
cildināts valsts mērogā Līvānos.
21.03. Vecāku un vecvecāku diena. Sapulce, koncerts, stundu apmeklēj.
29.03.Pie skolas izliekam putnu būrīšus.
Galerijas šeit: http://ej.uz/fotogalerijas-2017

APRĪLIS
1.04. Dejotāji koncertē “Sencī”.
5.04. Sagatavojam stādus zaļākai skolai.
10.-21.04. Kompozīciju izstāde SIC “Raibās Lieldienas”.
12.04. Skola uzņem novada matemātikas olimpiādes dalībniekus.
12.04. 5.-9.kl.mācību ekskursija. (Sk.2.lpp.)
19.04.Devītie vēstures stundā apmeklē
Nacionālās pretošanās kustības
muzeju Rendā un piemiņas vietu
pie Āpuzniekiem.
Fotografēja sk.Eduards.
20.04. Čaklākie lasītāji dodas uz “Bērnu
žūrijas” pasākumu Kuldīgā.
1. Kā piedalījies skolas projektu nedēļā? 1. Mēs sadalījāmies 3 komandās, katras
22.04. Dziesmu ansamblis piedalās Gakomandas uzdevums bija izveidot mācību ekskursijas maršrutu 5.-9.kl. Bija prieks
rīgās mūzikas festivālā Kuldīgā.
par padarīto, bet žēl, ka nevienu no mūsu klases piedāvātajiem ekskursijas
25.04. Sportisti cīnās par medaļām nomaršrutiem neizvēlējās. (Līva, 7.kl.) 2. Mūsu klase veidoja stafetes ar uzdevumiem
vada krosa sacensībās.
saistībā ar transportu. Man viss patika, labi sadarbojāmies, un mums viss izdevās.
26.04.Mācību ekskursija jaunākajām kl.
(Daniela, 6.kl.) 3. Taisījām spēli par satiksmes noteikumiem. Ļoti patika gan gatavot,
Galerijas šeit: http://ej.uz/fotogalerijas-2017
gan spēlēt to spēli.. (Martins, 4.kl.) 4. Piedalījos klases projektā, veidojām spēli
saistība ar ceļa satiksmes noteikumiem. Un viss ļoti patika. (Sk. Anete.)
2. Vai piedalījies un atbalsti lielo pavasara talku? 1. Jā, protams, jo kurš gan cits
3.05. Baltā galdauta svētki skolā.
kops mūsu apkārtni, ja ne mēs paši? 2. Jā, protams, atbalstu un arī piedalos. Jo taču
9.05. Stafešu sacensības novadā.
vajag sakopt savu Latviju, lai tā būtu skaista, lai pašiem būtu prieks un, protams,
10.05.Z.A.Meierovica piemiņas plāksnevajadzētu piemēslot to. 3. Nē, man nepatīk uzkopt apkārtni. 4. Piedalījos un
nes atklāšanas pasākums. (Sk.2.lpp.)
atbalstu, jo apkārtne ir jāsakopj. Pati visu gadu necūkoju.
11.05. Pasākums “Meža ABC” 5.,6.kl.
3. Uz kurieni ar klasi devāties ekskursijā? Kas visvairāk patika? 1. Mēs bijām
12.05.PĒDĒJAIS ZVANS 9.klasei “SapoJūrmalā uz daudziem muzejiem un Cinevillā. Visvairāk man patika Jūrmalas
gāsim veiksmes pogas!”
Brīvdabas muzejs, jo tur bija interesanti un aizgājām līdz jūrai. 2. Mūsu klase
13.05.”Citā spēlē” BJC savas aktivitātes
nedevās klases ekskursijā, devāmies kopīgajā skolas ekskursijā. Visvairāk patika
prezentē korespondentu pulciņš.
kino uzņēmšana Cinevillā un Raga kāpa. 3. Uz Cinevillu, visvairāk patika filmēšanās.
15.05. Dejotāji dodas uz novada skati.
4. Devāmies uz Cinevillu. Varēju kārtīgi atpūsties kopā ar devītajiem, jo viņi ir paši
17.05. Leļļu teātra viesizrāde.
labākie.
24.05. Sporta diena skolā.
4. Gada noslēgums tuvojas straujiem soļiem. Kādas sajūtas? 1. Patīkamas. Skola
29.05.Mācību priekšmetu stacijas.
beidzot galā, un vasara klāt. Vienīgi par atzīmēm nav tik priecīgas domas. 2. Sajūtas
30.05. Pārgājienu diena.
ļoti labas, beidzot sen gaidītā vasara būs klāt! 3. Forši, jo drīz būs vasara klāt. 4.
31.05.Māc.g.NOSLĒGUMS. Koncerts.
Satraukums, jo tuvojas 9.kl. pēdējais zvans, un izlaidums arī nav tālu.
Intervēja Ēriks un Laura, 9.kl.
RA D OŠ U UN J A U K U V A S AR U!

MAIJS
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Zīm. Angelika, 8.kl.

.

2.lpp.

LASĪTĀJU APTAUJA

Atskats uz paveikto Ekoskolas programmā
Jau gandrīz noslēdzies 2016./2017. mācību gads. Atskatoties paveikto,
varam būt lepni, bet, protams, ir jāizvērtē gan veiksmes, gan neveiksmes.
Šajā pusgadā esam piedalījušies radošajā konkursā „Mans NĀKOTNES
transports”, kur lielāko atsaucību un radošumu izrādīja skolas mazākiepiecgadnieki un sešgadnieki ar saviem vecākiem.
No 6. līdz 10. martam skolā norisinājās projektu nedēļa „Transports mūsu
ikdienā”. Šajā nedēļā 1., 2. un 3. klases skolēni gatavoja mācību materiālu
satiksmes noteikumu apguvei, ko dāvāja skolas mazajiem. Tajā bija gan
brauktuve, gan ceļazīmes, gan paši „braucamie”. 4. klase un 9. klase veidoja
atraktīvu spēli, satiksmes noteikumu apguvei - gluži kā jautrajā „Riču raču”.
5.klase un 6. klases skolēni gudroja interesantus atjautības un matemātikas
uzdevumus. 7. klases skolēni projekta nedēļā plānoja un aprēķināja izmaksas trim
skolas ekskursijas maršrutiem. Nedēļa beidzās ar „Drošības dienu,” kurā savus
uzdevumus piedāvāja 8.klases skolēni.
Aprīlis aizsākās ar Zaļo pirkstiņu nedēļu, kurā klases sēja puķes skolas apstādījumiem: 1.kl.- asteres, 2.kl.samtenes un cinnijas, 3.kl.- saulespuķes, krustaines un kohijas, 4. kl.- samtenes, 5.kl.- saulespuķes 6.kl.cinnijas, 7.kl.- samtenes, 8. kl.- samtenes. Skolas puķudobēm jābūt skaistām!
20. aprīlī - Zemes dienā skolotāja Anita Ekoskolas stendā izlika informāciju par šīs dienas nozīmi un
cilvēces nepieciešamību rīkoties. 24.aprīļa rīta līnijā notika zibkonkurss.
21. aprīlī un nedēļā no 24. līdz 28. aprīlim skolēni aktīvi iesaistījās Lielajā sakopšanas talkā: tika savākti
vairāk kā 30 maisi dažādu atkritumu un 19 riepas. Mums gribas ticēt – Latvija kļuva tīrāka!
Šogad esam savākuši un nodevuši 1971 kg makulatūras, t.i. 23,5 kg makulatūras uz vienu skolēnu, kā arī
savākts viens konteiners ar izlietotajām baterijām, aptuveni 20 kg.
12. un 26. aprīlī skolēni piedalījās skolas rīkotajās ekskursijās. Laiks mūs nelutināja, bet diena pavadīta
lietderīgi. Maijā vairāks klase piedalījās pasākumā “Meža ABC”. Vēl atlikuši daži plānotie Ekoskolas pasākumi:
sporta diena, pārgājiens un velotiesību eksāmena kārtošana. Šogad velotiesības vēlas nokārtot 23 skolēni. Lai
viņiem izdodas!
Vasaras brīvlaikā novēlam jauku, veselībai un dabai draudzīgu atpūtu! Radošu, aktīvāku līdzdarbību
Ekopadomē un tās rīkotajos pasākumos nākošajā mācību gadā!

Galerijas aplūko šeit:

 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/galleries/

Skolas ekopadome

Braucam? Braucam!

Zīm. Sindija, 5.kl.

Ekskursija! Jūra!

Braucam? Braucam!
Pavasaris klāt, putni atgriezušies mājās no siltajām zemēm, bet mēs
dodamies ekskursijā, lai izzinātu vēl vairāk mūsu dzimteni! 12. aprīlī 5.-9. klases
skolēni un 26.aprīlī jaunāko klašu audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Jūrmalu
un kinopilsētiņu Cinevillu.
Vecāko klašu skolēniem pirmais pieturas punkts bija Jūrmalas pilsētas
muzejs, kurā varēja iepazīties ar Jūrmalas pilsētas attīstību, Jūrmalas ēku
būvniecības pirmsākumiem un apskatīt gleznu izstādi. Daži no aptaujātajiem
skolēniem gan atzina, ka šī vieta nebija diezko interesanta.
Tālāk, caur Jūrmalas ielām devāmies uz Brīvdabas muzeju, lai apskatītu
senatviešu būves un aizietu līdz Ragakāpai. Brīvdabas muzejā varēja apskatīt
senlatviešu guļamistabas, klētis, atlūzas no vikingu kuģa, u.c. Bija iespēja arī kārtīgi
izšūpoties lielajās šūpolēs! Tad cauri priedulājam pa skaisti izbūvētu celiņu – uz
Ragakāpu. Mums patrāpījās skaisa saule, kad apmeklējām jūru, taču vējš ne pa jokam pūta. Daudzi izmantoja
iespēju, lai ķertu kadrus lēcienā pie jūras, kāds lasīja gliemežvākus, cits vienkārši baudīja mirkli.
Pirmspēdējais pieturas punkts bija Tukumā, apmeklējām kinopilsētiņu Cinevillu. Bija ieplānotas divas
aktivitātes – bilžu medības un filmēšanās, diemžēl sliktie laikapstākļi mums spieda atteikties no bilžu medībām,
tapēc izmantojām laiku filmēšanā, kurā katrs varēja iejusties kādā lomā. Mūsu filmiņas varat apskatīt skolas
domubiedru grupā draugiem.lv: http://ej.uz/cinevilla1; http://ej.uz/cinevilla-2.
Pēdējais pieturas punkts – lielveikals. Bez veikala nav ekskursijas!
Kārtējā pavasara ekskursija ir aizvadīta! Jauki varējām pavadīt laiku draugu lokā! Guvām daudz jaunas un
vērtīgas informācijas. Vienīgi laikapstākļi 5.-9.kl.grupu mazliet patraucēja, toties jaunākajiem skolēniem
pastaiga un fiziskās aktivitātes Dzintaru mežaparkā, kā arī kinopilsētiņas izlūkošanu nekas netraucēja.

Galerijas aplūko šeit:

 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=435366357
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?pid=435901441

 ĪS-ZIŅAS

Ieva, 9.kl.

 10.maijā, sagaidot Latvijas 100 gadu jubileju un par godu izcilamam novadniekam, pie mūsu skolas svinīgi

tiek atklāta piemiņas plāksne Zigfrīdam Meierovicam. Piedalās viesi no pagasta, novada un tālienes: Ingrīda
Meierovica, Andris Vilcāns no LR ĀM u.c.
 31. martā Talsu novada bērnu un jauniešu centrā norisinājās Skatuves runas konkursa 2. kārta. Norgita Līga
Horste ieguva II pakāpi (44 punkti), skolotājs Eduards Skabis, Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē, kas norisinājās 16.martā Ventspils novada Ugāles vidusskolā, Jānim Ešenvaldam 6.-7.kl. grupā
2.vieta, skolotājs Rihards Lasmanis. Apsveicam un lepojamies!
Sīkāk lasi un galeriju aplūko šeit:
 http://bjckuldiga.blogspot.com/2017/04/skatuves-runas-2-kartas-rezultati.html#links
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/?f_tid=6398577

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/

Aptaujā par šī numura aktuāliem
tematiem iesaistījās 50 lasītāji. Paldies visiem par atsaucību! Raudzīsim,
kas mums te sanācis!
1. Kāds ir Tavs guvums no projektu
nedēļas skolā?
a) guvu daudz jaunas informācijas par
tēmu “Transports”- 22;
b)lika padomāt par satiksmes drošību9;
c) varēju izpausties ar savām idejām
klase kopējā projektā - 10;
d) gan jau kaut kas dzīvē noderēs…- 2;
e) nekas, jo mūsu ideju neizmantoja.
2. Ko Tu esi ieplānojis darīt vasaras
brīvlaikā?
a)izmantošu laiku mācību atkārtošanai un nostiprināšanai - 7;
b) aktīvi sportošu, došos pārgājienos, apgūšu jaunas prasmes - 13;
c) laiku pavadīšu ar draugiem - 19;
d) intensīvi sēdēšu datorā vai telefonā - 1;
e) strādāšu algotu darbu - 12;
f) strādāšu ģimenes saimniecībā - 10;
g) gan jau kaut ko izdomāšu - 6;
h) neko īpašu… - 1.
i) ciemošos Zviedrijā pie krustmātes;
jebko; tusēšos; braukšu ciemos pie
māsas; braukšu uz Angliju x2; atpūtīšos; peldēšos; apciemošu mammu un
radus; apmeklēšu ārvalstu sacensības,
braukšu uz Kipru u.c.
3. Kādai, tavuprāt, jābūt skolas mācību ekskursijai?
a) izglītojošai - 29;
b) izklaidējošai - 21;
c) ar fiziskām aktivitātēm - 19;
d) ar lielveikalu apmeklējumiem - 6;
e) tajā katrs iet, kur grib - 4;
f) interesantai x3; ar izklaidēm un
informācijas iegūšanu.
4.Kas Tev visspilgtāk palicis atmi-ņā
no klases (skolas) ekskursijas?
Muzeji x4; Cinevilla x6; Ekskursija uz
Rīgu; kopā pavadītais laiks x3; viss bija
labi; Ragkāpa x2, daudz kas x2; laiks
autobusā; nekas x2; mani neņēma līdzi;
tas, ka mēs muzejā ar sk. Kati runājām
angliski; kad braucām uz rodeļiem;
fotografēšanās pie jūras; hokeja spēle
x4; iešana veikalā x2; jūra x5; jauki
pavadīts laiks ar klasi; kino uzņmšana
Cinevillā; tā atmosfēra.
5. Kas Tev visspilgtāk paliks atmiņā
no šī mācību gada skolā?
a)Tavi sasniegumi mācībās, māc.
priekšmetu olimpiādēs - 19;
b) kopīgi pasākumi klasē - 18;
c) skolas pasākumi, projekti - 13;
d) ārpusskolas pasākumi, konkursi,
sporta sacensības - 14;
e) jauni mācību priekšmeti, interesantas mācību metodes - 11;
f) tas, ka 1 minūte pagāja kā piecas;
briesmīgie un garie pārgājieni
jaunsargos; nekas; jauki un forši
kolēģi; sacensības u.c.
Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā
no skolas pasākumiem.
Redakcija uzskatīja par labākajiem šos
zīmējumu autorus, kuru darbi šinī numurā.
Apsveicam uzvarētājus!
Apkopoja Kenija un Norgita, 8.kl.

3.lpp.
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JAUTĀJUMI 9.KLASEI
Pirms šķiramies – IEPAZĪSIMIES! Protams, ar
devīto klasi jau esam pazīstami, bet tomēr... Šinī
ViesKabatā esam uzaicinājuši visus devītos un lūdzām
atbildēt uz dažiem jautājumiem, kā arī pastāstīt par
saviem nedarbiem skolas laikā (tos gan
ievietojām “Klabatā” un anonīmi.

1.Vai Tevi skolā pamanīja? Kāpēc?
2.Kādi, tavuprāt, ir mūsu skolas plusi, kādi mīnusi?
3.Ko es dzīvē paņemšu sev no šīs skolas?

Ņikita Borovikovs

jebkura cita pamatskola. Nepatika
skarbie likumi, kuri pievērsa uzmanību mācībām.
3.Ņemšu sev līdzi skolotāju gudros
padomus un ieteikumus.

1.Domāju, ka mani nekā nepamanīja, jo
es nekur nepiedalījos un biju slinks.
2. Plusi: labi skolotāji, māk iemācīt
vajadzīgo tēmu. Daudz pulciņu.
Mīnusi: baigi daudz likumu un
aizliegumu.
3. Visu to, ko stundās iemācījos. Padomus un ieteikumus.

Laura Spruģe

Ieva Dubāne
jūtos kā otrajās mājās, pierasts pie
skolotājiem kā ģimenes locekļiem...

Ēriks Pētersons
1. Domāju, ka nepamanīja, jo skolā
esmu kluss un neiesaistos nekādos
nedarbos un skolas aktivitātēs.
2. Šī skola mūs izskoloja labāk kā

Anete Neilande
1. Protams, pamanīja. Man vienmēr
galvā kādas trakas un muļķīgas
idejas, kuras gandrīz vienmēr realizēju. Simtiem reižu sēdēts direktores kabinetā...
2. Plusi: ļoti gardas pusdienas;
pretimnākoši skolotāji (bet ne visi);
daudz pasākumu; draudzīgs kolektīvs; skaisti telpaugi. Mīnusi: pasākumos maz apbalvojumu; aizliegti
telefoni.
3. Atmiņas un vēlmi atgriezties, šeit

Markuss Zagorskis
1.Nezinu, vai pamanīja. Tas jājautā
skolēniem, skolotājiem. Varbūt manas frizūras dēļ, sasniegumu. Tiešām
nezinu.
2. Plusi: pasākumi, dekorācijas, mācību ekskursijas. Mīnuss – neapmierināti skolēni.
3. Tās noteikti būs zināšanas, kas
ielietas pamatos un noderēs
nākamajā skolā. Atmiņas. Pasākumu
idejas.

Raivo Zalkovskis

1. Domāju, ka jā, jo es parasti neko
negribu darīt.
2. Pluss – atsaucīgi skolotāji; mīnusi
– zivju zupa pusdienās, maz skolēnu.
3. Spēju sastrādāties komandā.
Paldies par atbildēm!

Bet ko mēs domājam par devītajiem...

NEKAUNĪGĀKO

1.Es domāju, ka pamanīja. Esmu aktīva,
visur iesaistos. Domāju, ka piesaistīja
tas, ka labi mācos: daudzi nāca lūgt
palīdzību.
2.Mūsu skolas plusi: garšīgas pusdienas; atsaucīgi skolotāji; gaišas telpas.
Mīnuss – maz cilvēku.
3.Draugus, pieredzi, droši vien arī visu,
ko esmu iemācījusies.

1. Domāju, ka kaut kādā mērā
pamanīja, jo skola ir maza un ir
maz skolēnu.
2. Skolas plusi ir atsaucīgie skolotāji, bet mīnusi ir dažu noteikumu
uzlikšana.
3. No šīs skolas es paņemšu zināšanas.

PAMANĪTĀKO

KLUSĀKO

MĪĻĀKO

JAUKĀKO

ČAKLĀLO

SPORTISKĀKO

SKAISTĀKO

AKTĪVĀKO

GUDRĀKO

BALSOJUMI PAR
TITULIEM

1. Kā mēs īsumā raksturojam šo klasi?
 Visai draudzīga klase.  Čakli.  Jautri.  Traki. 
Aktīvi.  Jauka klase.  Viņi ir paklausīgi.  Normāli
cilvēki.  Fiziski aktīva klase.  Beidzot apņēmušies
mācīties labāk.  Norm.  Interesanta klase. 
Visautļautīgi.  Nav interesanta.  Klusi.  Es
nevaru iztekt vārdos, bet .  Kārtīga. 
Ņikita
1
4
3
8
4
6
4
2
3
35
Nepamanāmi (izņemot dažus).  Izklaidīgi. 
Ieva
39 9 22 2 18 11 1 20 1 122
Sportiska.
Anete
2
2
5
0
0
3 38 3
1
54
2. Ko mēs viņiem novēlam, šķiroties no
šīs skolas?
Ēriks
2
1
3 10 7
6
2
1 17 49
 Nu lai veicas dzīvē!  Laimes naudu.  Lai labi iet
Laura
4
1
9
0
4 10 1
9 25 63
dzīvē.  Palikt draugiem.  Neko.  Lai mācās tālāk.
 Neaizmirst savu skolu.  Lai turas un nedzer.  Lai
Markuss 5 32 2 29 11 3
1
1
1
84
viņiem izdodas turpmāk!  Lai laimīgi ietu citā skolā.
Raivo
0
6
2 13 6
2 11 1
1
42
 Sapņot un sapņus piepildīt.  Panākumus. 
Neatkārtot vecās kļūdas un tiekties uz priekšu.  Lai
atrod pareizo skolu.  Veiksmi.  Lai saglabā savas zināšanas.  Lai veicas atrast darbu.  Laimīgi turpināt mācības.  Lai
viņiem ir labs gads un vasara.  Būt aktīviem un draudzīgiem.  Laimi tālākajā dzīvē.  Lai viņiem ir prasmes tālāk.  To
pašu, ko novēlam katru gadu.  Nepalieciet iedomīgi!

«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2017.gada 12.maijs

nemēģiniet tos atkārtot!

 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!  Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
 Pilnu tekstu lasi
KABATAS drukātajā
numurā!
No skolas folkloras krājumiem

Vai atpazīsti visus
devītos pēc viņu
pašportretiem?

Zīm. Ieva, 9.kl.

Šoreiz par devītās klases
skolēnu nedarbiem skolas
laikā. „Kabata” BRĪDINA:

Pavasara krosa reportiere.

9.klases X-faili

4.lpp.

Ko devītie

sarakstīja

Mēs visi uz zaķu izstādi!

pirms ... gadiem

 Urga – iekšēji slikts
cilvēks; ātrs cilvēks;
skaņa. (7.kl.)
 Ausma ir gluži otrādi
apģērbta. (7.kl.)
 Mucā audzis, ar spundi
barots. (7.kl.)
 Ziņojumu vēlams rakstīt
caur datoru. (7.kl.)
 Ekskursanti parkā redzēja daudz lasīt gribējošus jauniešus. (7.kl.)
 Divdabim piemīt divas
dabas: 1.daba un
2.daba. (7.kl.)
 Māris ir ļoti ceļīgs
cilvēks, viņš ļoti agri
pamostas. (7.kl.)
 Manai tantei bija kāzas.
Mēs viņu nosvinējām
Siguldā. (8.kl.)
 Cilvēki tomēr pieturas
pie vecā apģērba. (8.kl.)
 Poēma ir draģisks
stāsts. (8.kl.)
 Ceriņi un jasmīni
smaržojot ļoti skaisti
ziedē kokus. (8.kl.)
 Vajag turpat uz vietas
nomazgāt rokas, lai
nesaslimtu ar cērmēm.
(8.kl.)
 Mani mamma norāja,
tomēr es izdzīvoju.
(8.kl.)

 Ja jau no kļūdām mācās, vai tad ir biežāk
jākļūdās?
 - Kā ir angliski – tulkot?
- To google.
 Jau vēls. Jāpiezvana mammai
jāpasaka, kur es esmu:
– Hallo, mamma? Kur es esmu?

un

 Tagad, atnākot ciemos, čības retais prasa.
Daudz svarīgāka ir wi-fi parole.
 Ārsta mazais dēlēns pēc brauciena kopā
ar tēvu stāsta klasesbiedriem: - No sākuma
tētis apdzina visas mašīnas, bet pēc tam
mūsu mašīnu apdzina viens tēvocis ar
motociklu. Viņš mūs apstādināja un
izrakstīja tētim recepti...
 Meita tēvam: - Papucīt, vai drīkstu iet uz
diskotēku?
- Ej vien! Ja satiksi tur mammu, tad saki,
lai nāk mājās!
 Sporta skolotāja pārmet Jānītim:
- Kāpēc atkal lūrēji, kā meitenes pārģērbjas?
- Saprotiet, man mājās nav interneta!
 Čatā:
- Jūs internetā visi tādi drosmīgi, bet acīs
pateikt to pašu spētu?
- Protams, sūti šurp bildi!
 Padoms interneta dīkdieņiem:
Ja vēlies atrast normālu darbu, tad tūlīt pat
spied uz tā krustiņa augšējā stūrī!
 Ļoti slinki cilvēki pat mostas nedaudz
agrāk, lai vairāk laika varētu neko nedarīt.

