
  

 
 

SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA 
 

SEPTEMBRIS 
 

 

1.09. Zinību diena. Pirmā skolas diena. 
Sveika, skola! Vinnijs Pūks ar drau-
giem izvada uz skolu Kristoferu 
Robinu.  

4.09. Pirmā audzināšanas stunda. 
Sporta diena. Sportojam!  

7.09.- 8.09. Ziedu paklāja “Kabatai 20’’ 
veidošana (skolēni nes ziedus, pīlā-
džu ķekarus, čiekurus u.c., ar ko 
izveidot burtus ziedu paklājā). 

11.09. Dzejas dienas – visiem kopīga 
literatūras stunda. Svinam arī 
“Kabatas” 20.jubileju. (Skat.2.lpp) 

18.09. Skolotājiem informatīva sanāk-
sme par papildu pienākumiem.  

21.09. Pedagogu un darbinieku 
instruktāžu diena.  

22.09. “Olimpiskā diena’’ 6.-7.kl., 8.-
9.kl. komandām. Tika gūti divi kausi 
8.-9.kl. komandai, kopumā mūsu skola 
ierindojās 2.v. starp novada skolām! 

26.09. Orientēšanās sacensības 5.-9.kl. 
komandām, ko rīkoja klubs 
“Takas’’. Jāatrod 7 stacijas un jāizpil-
da uzdevumi.  

29.09. Miķeļdiena – ražas svētki! Katra 
klase prezentē savu izlozēto 
dārzeni vai augli! 

 

OKTOBRIS 
 

2.10. Skolotāju dienas pasākumi. (Orga-
nizēja skolēnu padome un 9.klase.) 
Skolotāji dodas ekskursijā uz 
Dundagu.  

10.10. 8. un 9.klases audzēkņi apmeklē 
koncertlekciju Kuldīgā. 

 
 
 
 
 
 
 
12.10. Uzņēmēju dienas – pasākums 

novadā 8.klases skolēniem.  
16.10.- 20.10. Labo darbu nedēļa.  
18.10. Vecāku diena. (Šajā dienā vecāki 

varēja vērot savu bērnu attieksmi pret 
mācībām.) 7.,8.kl. vecāku sapulce 
un tikšanās ar esilīderis.lv. 
5.klases komanda piedalās nova-
da konkursā “Vai esi gudrāks par 
lapsēnu Guni?’’  

19.10. Pirmsskolas un 1.-4.klases skolē-
nu mācību ekskursija uz Liepāju 
un Kazdangu.  

27.10. Izglītības iestāžu darbinieku ve-
selības diena Kuldīgā.  

30.10. EKO-skolas globālās rīcības dienu 
nedēļa. Zīmējumu un plakātu 
konkurss un citas aktivitātes 

Apkopoja Anželika, 9.kl. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Skolas avīzei jau 20! Kāda ir tava attieksme pret “Kabatu”? 1. Daudz neesmu 
lasījis, bet patīk tas, ka aprit jau 20 gadu! (Raivo, 5.kl.) 2. Es domāju, ka viņa ir 
vajadzīga, jo mēs uzzinām, kas notiek skolā, un ir to interesanti palasīt. (Paula, 9.kl.) 
3. Vēl nelasu, bet patīk, ka tāda vispār ir. (Aksels, 3.kl.) 4. Tas ir forši, ka tāda ir un 
mūsu skola var lepoties ar to.  (Dana, 6.kl.) 5. Ļoti labi, pozitīvi, tāpēc ka ir jau 20 
gadu un tā ir skolas avīzīte.  (Sk. Inita) 

2.Kas tev vislabāk patika šīgada Dzejas dienās? 1.Dzejoļi, jo es pats arī rakstīju. 2. 
Tas, ka mazie uzveda ludziņu ar dzejoļiem, kurus sarakstījuši mūsu skolas 
absolventi. Un tas, ka arī es pati varēju iziet priekšā un nolasīt savu dzejolīti. 3.Tas, 
ka skolotājs Eduards runāja caur televizoru. 4.Tas, ka mūsu skolas bērniem bija ļoti 
interesanti dzejoļi. 5.Nebiju, bet par skolēnu darbiem atsauksmes bija labas.  

3.Mūsu skolai atkārtoti piešķirts Zaļais karogs! Ko tu šogad darīsi, lai saglabātu 
to? 1.Cienīšu to un piedalīšos visos pasākumos, saistītos ar Ekoskolu. 2.Es pati 
līdzdarbojos Ekopadomē un arī piedalos visos pasākumos. 3.Tikai varbūt piedalīšos 
Ekoskolas rīkotajos pasākumos. 4.Es mēģināšu atbalstīt un līdzdarboties. 5. 
Regulāri aizrādīšu skolēniem, ka nedrīkst papīrus mest zemē.  

4. Kas tev visspilgtāk palicis atmiņā no Skolotāju dienas? 1. Skolotāji, gan jaunie, 
gan paši īstie. 2.Biju pati skolotāja un varēju pacelt balsi un aizrādīt. 3. 9.klase kā 
jaunie skolotāji. 4.Tas, ka varējām izmantot telefonus un kā arī jaukā skolotāja 
Norgita. 5.Diemžēl skolotāju dienā šeit nebiju.  

5. Ko tu domā par šīgada rudeni? 1. Auksts, jo man nepatīk, ka ir tik daudz 
nokrišņu. 2. Nebija labs, jo bija plūdi, un varēja būt siltāks. 3. Krāsains, jo visapkārt ir 
krāsainas lapas. 4. Man nepatīk, jo laukā bija tikai dubļi un lietus. 5. Garš, lietains, 
krāsains – tāds nu ir šis rudentiņš!  

 

Intervēja Anželika 9.kl.   
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RRūūppeess  
  

DDoommāājjuu  iikk  ddiieennaass  eess  ––    
KKuurr  llaaii  vviissaass  rrūūppeess  nneess??    
PPaassllēēpptt  ttāāss  kkaauutt  kkuurr  zzeemm  mmāājjaass,,    
VVaaii  llaaii  lliieekkuu  ttāāss  ppiiee  kkāājjaass??    
  
VVaarrbbūūtt  nneesstt  sseevv  llīīddzz’’  uuzz  sskkoolluu??    
KKuurr  lliikkššuu  ––  vvaaii  uuzz  ssoollaa??    
VVaarrbbūūtt  ssaabbāāzztt  kkaabbaattāāss,,    
LLaaii  mmaann  llīīddzzii  vvaazzāājjaass..    
  
BBeett  vvaarrbbūūtt  ttāāss  iieelliikktt  aavvīīzzēē??      
––  BBēēddāāss  kkāāddss  mmaann  ppaallīīddzzēēss..    
MMaannaass  rraaiizzeess  cciittii  nneessīīss,,    
DDaallīīss  ttāāss  vvaaii  pprroojjāāmm  mmeettīīss..    
  
NNoolleemmttss  ––  lliikkššuu  rraaiizzeess  KKaabbaattāā,,    
SSkkoollaass  aavvīīzzēē,,  kkaass  llaabbāākkāā!!  
  

PPaauullaa  OOzzoolliiņņaa,,  99..kkllaassee..  
((DDzzeejjaass  ddiieennaass  22001177))  

Fotografēja sk.Eduards, Rainers un Dāvis. 

Zīm. 
Alise, 

8.kl.  
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Zīm. Egita (Kalvja un 
Esteres mamma).  
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Urā! “Kabatai” jau 20!  
   
Tā nu tas ir. Mūsu skolas avīzei “Kabata” 1.septembrī atzīmējām 20.jubileju.   
Par jubilejas norisi, ko organizējām kopā ar ikgadējām skolas Dzejas dienām, interesi izrādīja arī laikraksts 

“Kurzemnieks”, un reportāžu lasiet 25.septembra numurā.  
📲  Elektroniskajā versijā: http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/7698-kabiles-kabata-jau-20-gadu/  
Visu "Kurzemnieka" 25.sept. nr. lasi šeit: http://kabile.lv/wp-content/uploads/2017/09/Kurzemnieks_25_09_2017.pdf  

 

 

Mani Dzejas dienu piedzīvojumi 
 

Kā jau katru gadu ierasts, arī šogad mūsu skolā notika Dzejas dienas. Šī gada tēma bija “Kabatai - 20’’. 
 1.-4.klases audzēkņiem bija jāsagatavo ilustrācija kādam bijušā absolventa dzejolim. Protams, kā viens 

no populārākajiem dzejoļiem bija “Kabata’’, ko 1998. gadā bija dzejojusi Egita Karlsone. Pārsteigums bija 
mammai Ritai, jo viņas meita pirmklasniece Dita bija ilustrējusi savas mammas 7.klasē radīto dzejoli “Kabata”.  

 5.-9.klases audzēkņi rakstīja dzeju. Rakstīja visi!  Nebija tādu, kas vienkārši to neizdarīja!  
 Personīgi arī es rakstīju dzejoli. Mans dzejolis bija par maniem šīs vasaras iespaidiem. Protams, kā jau 

katram jaunajam dzejniekam, man viss neizdevās uzreiz. Bija vairākas idejas, bet tomēr es sapratu, ka tās nav 
man. Tad es mājās pie sienas ieraudzīju fotogrāfijas, kurās es redzēju jaunu ideju un jaunu iedvesmu. Un tā arī 
es uzrakstīju brīnišķīgu dzejoli! Gaidīju es vairākas dienas līdz paziņos, kurš tad tiks tālāk lasīt dzejoli skolas 
priekšā, un es arī to sagaidīju! Iegāju draugos.lv un skatījos – ielūgums uz Dzejas dienas priekšlasījumu zālē! Es 
biju sajūsmā! Gatavojoties skaitīt savu skaitāmpantiņu, man bija ļoti liels uztraukums, lai tikai kaut kas nenoiet 
tā kā nevajag. Bet arī šis nebija mans pirmais gads, kopš es lasu dzeju zāles priekšā, šis bija jau trešais pēc 
kārtas! Tā nu es viņu noskaitīju ar trīcošām rokām un kājām. Un priecājos par padarīto darbu, jo šis ir mans 
pēdējais gads šajā skolā!  

 Novēlu ikvienam atrast savu iedvesmu, lai varētu skaitīt dzejoļus un par tiem lepoties! Būsim Latvijas un 
savas skolas patrioti! 

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

Anželika, 9.kl. 
 

Skolotāju diena 
 

 Otrajā oktobrī mūsu skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. 
Skolotāju dienas svinēšana ir neatņemama sastāvdaļa. Lielu 
lomu šinī dienā arī ieņem devītā klase, viņu uzdevums ir 
iejusties dažu priekšmetu skolotāju ādā un pasniegt bērniem 
stundas, kā arī beigās kopā ar viņiem izdomāt priekšnesumu, ar 
kuru iepriecināt pedagogus. Mūsu skolotāju uzdevums šogad 
bija apģērbties un uzvesties kā mūsdienu skolniekiem, un ar šo 
uzdevumu viņi galā tika labi.  

Šogad arī man bija izdevība iejusties skolotājas ādā, kas bija visai interesanti, bet es vēl joprojām 
apbrīnoju skolotājus, jo ne visas klases un ne visi bērni ir tie kārtīgākie un paklausīgākie. Manuprāt, šo tradīciju 
vajag saglabāt, jo tad vismaz mēs, bērni, saprotam skolotājus.  

Šī diena bija rosīga gan pirms skolotāju ierašanās, gan tad, kad skolotāji bija ieradušies. Gribējām, lai 
skolotājiem par šo dienu ir prieks un lai arī viņi kādu dienu var atpūsties un pabūt kopā viens ar otru. Un 
protams, mums pašiem arī ir gandarījums pēc tam, kad redzam to, ka skolotāji ir pacilātā noskaņojumā un 
viņu sejas rotā smaids. Pēc pusdienām visi kopīgi devāmies uz svinību zāli, kurā devītie kopā ar savu klasi 
iepriecināja skolotājus ar priekšnesumiem, bet pirms priekšnesuma rādīšanas, “jaunie skolotāji’’, pastāstīja kā 
tad viņiem bija gājis ar mācāmo klasi. Priekšnesumu bija visdažādākie, sākot ar mīklu minēšanu un beidzot ar 
teātra spēlēšanu. Likām skolotājiem gan drusku palauzīt galvas, gan izbaudīt mākslu un, protams, arī kārtīgi 
izsmieties un izkustēties.  Pēc priekšnesumiem devītā klase pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu viņu 
izaugsmei un teica paldies arī par viņu pacietību.  

Pēc svinīgā pasākuma skolotāji devās braucienā uz Dundagas apskates 
objektiem. Kā viņiem gāja ekskursijā, jūs varat paskatīties galerijā mūsu skolas 
dombiedru  grupā.  

Un tā arī pagāja šī Skolotāju diena, vēlreiz teiksim paldies skolotājiem un 
novēlēsim viņiem stiprus nervus un paklausīgus bērnus!  

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

Norgita, 9.kl. 
 

 ZAĻĀS ZIŅAS  
 

 Esam lepni un gandarīti par sasniegto, jo 12. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jau otro reizi 
saņēmām Starptautisko Zaļo Karogu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides 
aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē un Starptautisko EKOSKOLAS sertifikātu. 

 Šī gada skolas tēma ir “Mežs”, taču visu gadu turpināsim vākt makulatūru un izlietotās baterijas. Turpināsim 
piedalīties arī LAD programmā “Skolas piens” un “Augļi skolai”. Labo darbu nedēļā, 6.-20.oktobrī, lielu 
uzmanību pievērsām un savus darbus veltījām skolas apkārtnes sakopšanai, lapu grābšanai.  

 Domājot par tēmu “Mežs”, ieplānojām šādas aktivitātes: mācību ekskursiju; tikšanos ar LLA Meža 
fakultātes studentiem; akciju “Eglītes paliks mežā” Ziemassvētkos; pasaku pēcpusdienu “Meža zvēri”; 
dabas zinību nedēļu “Ko zinām par mežu”.  

  Ekoskolu Rīcības dienām gatavojoties, ekopadome kopā ar korespondentu pulciņu izveidoja bukletu “Zeme 
– mūsu mājas”. Skolā notiek zīmējumu, plakātu un radošo darbu konkursi “Skolas vide un apkārtne” un 
“Atkritumi”. Plānota sabiedrības informēšanas akcija un EKOstunda visai skolai. Vai Tu jau iesaistījies? 
Padomā par vidi, kurā Tu dzīvo! Ja esi zaļi domājošs, nāc darbojies kopā ar mums!  

Bukletu vari  lasīt šeit:  
http://kabile.lv/wp-content/uploads/2014/02/Ekoskolu-ricibas-diena-2017-buklets_Kabile.pdf  

Ekopadomes vārdā Liene, 9.kl. 

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/  

LASĪTĀJU APTAUJA 

 
 

 
 

Aptaujā par šī numura aktuāliem 
tematiem iesaistījās 34 lasītāji. Pal-
dies visiem par atsaucību! Raudzīsim, 
kas mums te sanācis!  
 
 

1. Skolas avīzei jau 20! Ko Tu turp-
māk gribētu atrast “Kabatā”? 
a)visu to pašu, ko līdz šim – mani tas 

apmierina -  27;                                                                                                                        
b) vajadzētu vēl vairāk rakstiņu par 

notikumiem skolā - 6 
c) piedāvāju savu palīdzību “Kabatas” 

veidošanā – 3; 
d) tāda skolas avīze nemaz nav 

vajadzīga! – 0.  
e) ļoti labi; ļoti labi noderēs tiem 

bērniem, kuri vēlas studēt; 
nesaprotu priekš kam vajadzīgs. 

 
2. Kas Tev visvairāk patika no šīga-

da Dzejas dienām? 
a) tas, ka pašiem bija jāraksta un 

jāilustrē dzejoļi - 29;  
b) mazie ilustrēja un deklamēja se-

nākus mūsu skolēnu dzejoļus -19;  
c) ”Kabatas” dzimšanas diena, “TV” 

un fotologs - 31;   
d) paši veidojām ziedu paklāju 

“KABATAI-20” - 32.  
3.Mūsu skolai atkārtoti piešķirts 

ekoskolu Zaļais karogs!  
a) mēs to esam godam izcīnījuši, 

varam lepoties - 29 
b) esmu iesaistījies šajos pasāku-

mos - 19 
c) šogad atkal  

būs jāpacen- 
šas! - 16                          

d) tikai bez ma- 
nis… - 7 

 
 
 
 

 

4.Kas Tev visspilgtāk palicis atmiņā 
no Skolotāju dienas? 

Tas, ka mūs mācīja  devītie; tas, ka 
varēja mācīt bērnus; pasākuma 
rīkošana un priekšnesumu veidoša-
na; tas, ka mēs attēlojām kādas ir 
stundas; Kenija – labākā skolotāja; 
uzdevumi; mūsu foršā skolotāja;  
tas, ka paši bijām skolotāji citām 
klasēm x3; manas klases priekš-
nesums un modes skate; viss palicis 
labi atmiņā; tas, ka mūs mācīja 
Paula x2; priekšnesumi, ko sagata-
voja klases; tas, ka es mācīju 
5.klasi; tas, ka es mācīju pašus 
mazākos; tas, ka pirmo reizi biju 
skolotāja; pasākums; dziesmas; tas, 
ka daudzi izmantoja telefonus 
Skolotāju dienā. 

5.Kādas asociācijas Tev veidojas, 
pieminot šo rudeni?  
a) lietus, lielie plūdi, apmākušās 

dienas…- 25; 
b) mana piedalīšanās skolas 

pasākumos un sacensībās – 8; 
c) atkal jauni izaicinājumi zināšanu 

apguvē – 10; 
d) skaidrība karjeras izvēlē – 4; 
e) rudens krāsas u.c. 

 

Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā 
no skolas septembra vai oktobra 
pasākumiem.   

 

Redakcija uzskatīja par labākajiem šos 
zīmējumu autorus: Alise, Olafs, Paula, 
Angelika, Eduards un Egita (Kalvja un  
Esteres mamma). Apsveicam uzvarētājus!  

Apkopoja Kenija un Norgita, 9.kl. 
 

Zīm. 
Paula, 

9.kl.. 

Zīm. Olafs, 8.kl.. 

http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/7698-kabiles-kabata-jau-20-gadu/
http://kabile.lv/wp-content/uploads/2017/09/Kurzemnieks_25_09_2017.pdf
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/galleries/
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/galleries/
http://kabile.lv/wp-content/uploads/2014/02/Ekoskolu-ricibas-diena-2017-buklets_Kabile.pdf
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, vēl tikai šogad visiem esot kopā 9.klasē?  
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? Kas mūsu skolā ir tāds īpašs?  
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.Ko esi nolēmusi paveikt, sagaidot Latvijas 100.dzimšanas dienu?  
8.Kādos interešu izglītības pulciņos esi iesaistījusies? Kāpēc tieši šajos? Kādu 

pietrūkst?   
9. Vai sevi uzskati par “zaļi” domājošu? Kā tas izpaužas praktiski? Vai piedalies 

ekoskolas pasākumos? 
10.Ko Tu domā ieraudzīt savā pirmajā salidojumā pēc 5, 10… gadiem?  
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 divas no pašu vidus – 
Norgitu un Keniju, kuras veido savu nu 
jau 11. ”Kabatu”. Nu, meitenes, 
saturieties! Jautājumus sagudrojām mēs 
paši.  

 

Norgita Līga Horste, 9.kl. 
1.Patiesībā pašlaik, mācību gada 

sākumā, es nemaz vēl neapzinos to. 
Sajūta pašlaik ir tāda pati kā iepriekš, 
bet, līdzko ar klasi sākam runāt par 
izlaiduma lietām un pēdējo zvanu, tad 
sajūtas ir dīvainas un negribas 
apzināties to, ka būs jāšķiras no 
saviem foršuļiem.  

2.Panākumu atslēga? Jāpadomā, 
noteikti jau, ka viena no šīm atslēgām 
būs mērķtiecība, jo bez tās dzīvē 
neiztikt. Man viņa ir, bet reizēm es šo 
atslēgu kaut kur nozaudēju. Es to 
ieguvu mācoties, piedaloties dažādos 
konkursos, olimpiādēs. Bez mērķtie-
cības tur panākumus neiegūsi, vajag 
tiekties uz savu sapni/mērķi.  

3.Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, es 
nemaz nezinu! Mūsu skola noteikti ir 
īpaša ar mūsu skolas avīzīti!  

4.Es vēlētos mainīt noteikti to, ko daļa 
Kabiles skolas audzēkņu – atļaut 
izmantot telefonus! Tāpēc ka tagad 
telefoni ir daļa no mūsu dzīves, un ne 
tikai jauniešu dzīves! 

5.Mīļākais kaktiņš skolā noteikti būs 
otrā stāva dīvāniņš un informācijas 
centra dīvāniņš! Mājās tā noteikti būs 
mana istaba, kurā varu pabūt viena 
un atpūsties un visa. Dzīvē? Tas ir 
diezgan plašs jēdziens. Tas noteikti 
nebūs kaut kas viens, tie noteikti būs 
daudz dažādu kaktiņu. Virtuālajā vidē 
tas noteikti būs Instagrams un 
Facebook’s. 

6.Hmm, kāpēc tik grūti jautājumi? 
Nekas nenāk prātā.  

7.Pašlaik nekādu noteiktu plānu nav. 
Bet gribētu aizbraukt uz Rīgu vai uz 
kādu foršu koncertu par godu 
simtgadei!  

8.Esmu iestājusies dziesmu ansamblī 
un korespondentu pulciņā + vēl 
Kuldīgā, Jauno Žurnālistu skolā! 
Tāpēc, ka mūzika man vienmēr ir 
patikusi un negribu beigt dziedāt! 
Korespondentos un Jauno Žurnālistu 
skolā iestājos, tāpēc ka domāju savu 

nākotni saistīt ar žurnālistiku, un šī ir 
sava veida prakse. Pietrūkst, protams, 
tautisko deju pulciņš, arī tā ir mana 
sirds lieta! 

9.Uzskatu sevi par daļēji zaļi domājošu. 
Cenšos taupīt ūdeni, taupīt elektrību, 
ēst veselīgi. Protams, piedalos! 
Uzskatu, ka katram ekoskolas 
audzēknim ar prieku būtu tas jādara! 

10.Nu protams, ka savus bijušos klases 
biedrus, audzinātāju un skolas 
biedrus! 

11.Es vēlētos aizceļot uz Rio, tāpēc ka 
tas ir jau sens mans un manas 
draudzenes sapnis! Bet tur arī ir ļoti 
skaisti! Gribētu tur pabūt vismaz 
nedēļu. 

12.Novēlu būt čakliem un turpināt 
veidot un lasīt mūsu mīļo Kabatiņu!   

 

Kenija Leimane, 9.kl. 
 
1.Ja godīgi, būs diezgan skumji šķirties 

no savas foršās klases, jau no  pašām 
mazākām klasītēm mācāmies kopā. 
Daudz labu atmiņu kopā, piedzīvoti 
interesanti brīži, gan arī darīti kopā 
dažādi nedarbi.  

2.Vienkārši būt laimīgam katru dienu, 
nezinot, kas notiks nākotnē un ko 
pasaule rādīs. Man tāda jau ir.   

3.Vieta, kur  vienmēr sagaida jaukākie 
skolotāji, gaišākās un mājīgākās 
skolas telpas, draudzīgākie skolēni, un 
vieta, kur var iemācīties daudz jaunu 
zināšanu dzīvei.  

4.Es nevēlēs neko mainīt, viss ir 
pietiekami labi tā, kā tas izveidojies 

un viss ir kārtībā, esmu ar visu 
apmierināta. 

5.Mans mīļākais kaktiņš skolā ir otrā 
stāvā pie matemātikas klases  stūris, 
kur atrodas ērtais dīvāns un krēsli. 
Kur vienmēr ir mājīgi un starpbrīžos 
var  pasēdēt un atpūsties. 

6.Mans spilgtākais bērnības notikums 
ir, kā es iemācījos braukt ar divriteni, 
man bija pieci gadi, un tas notika 
1.septebrī. Es diezgan ilgi mācījos, un 
tomēr man tas  sanāca. Es to dienu 
nekad neaizmirsīšu, jo biju patiesi 
priecīga, ka beidzot esmu atbrīvoju-
sies no palīgritentiņiem. 

7.Neko konkrētu neesmu nolēmusi, bet 
es turpināšu būt Latvijas patriots arī 
turpmāk. 

8. Es piedalos ansambļa pulciņā, jo 
mana sirdslieta ir mūzika. Vēl eju 
korespondentu pulciņā, tāpēc, ka 
man patīk veidot skolas avīzīti, tas ir 
diezgan interesanti un patīk kopīgi 
sadarboties un saliedēties ar citiem.  
Piedalos arī skolēnu padomē. 
Tautisko deju pulciņš tomēr izjuka, jo 
trūkst zēnu, kas dejo, tas tiešām 
pietrūkst, jo arī dejošana ir mans 
hobijs. 

9. Jā, es sevi uzskatu par zaļi domājošu, 
bet diemžēl ekopadomā nepiedalos, 
tomēr labprāt iesaistos visos eko 
padomes rīkotajos pasākumos. 

10.Es domāju ieraudzīt visus savus 
bijušos klasesbiedrus jau pilnveidotus 
ar darba pieredzi, izglītību. 

11. Es vēlētos aizceļot uz Ēģipti, jo tas ir 
mans sapnis. Un tur vienmēr ir silts, 
un man patīk vasara. Un var patīkami 
labi atpūsties, kā arī daudz ko jaunu 
ieraudzīt. Vēlētos tur pavadīt vismaz 
3 dienas.  

12. Lasiet mūsu Kabatu, piedalieties tās 
veidošanā, dalieties arī ar to citiem, 
lai citi arī zina, ka tā ir patiesi laba. 
Mīļie kabatieši – esiet čakli, radoši, 
sadarbojieties, turpmāk turieties un 
turpiniet veidot tikpat labu avīzīti!  

 

Paldies par atbildēm! 
 
 



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

 
 

 

 
 

 Ieteikums literatūras skolotājiem. Ja 
bērni nevēlas mācīties Raiņa un 
Ziedoņa dzejoļus, iestāstiet, ka tas ir 
pagājušā gadsimta reps.  

 

 Daktera ieteikums. Uz motocikla 
ieteicams braukt līdz 25 gadiem. Līdz 
tādam vecumam kauli labi saaug.  

 

 Filozofisks jautājums. Ja jau ir 
dzeramais ūdens, tad jābūt arī 
ēdamajam ūdenim? 

 

 Spēlējot pagalmā paslēpes, Pēterītis 
noslēpās tik labi, ka viņu atrada tikai 
arheologi. 

 

 Dīvains fakts.  Uz jautājumu internetā 
"Vai Jums ir 18 gadi?", ir fiksēts 
0,01 % NĒ ...! 

 

 Ačgārnība. Telefoni mūsu skolēniem 
kļūst arvien plānāki un gudrāki, paši 
skolēni - otrādi.  

 

 STEIDZAMI! Tiek meklēts milzīgs, 
melns suns. Īpaša pazīme - saitē velk 
līdzi piecgadīgu zēnu sarkanā vējjakā. 

 

 Vakar beidzot aizgāju gulēt desmitos 
vakarā. No laimes nevarēju aizmigt 
veselas četras stundas!  

 

 Superātra datu pārraide šodien 
sanāca - 16 GB sekundē. Putekļu 
sūcējs flešku ierāva... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No skolēnu izteiktiem un  
neizteiktiem burkšķiem rīta līnijās.  

 

Savādi gan... ka mazāko klašu skolēni neklausa vecāko klašu 
aizrādījumiem un pat skolotāju teikto tik ātri “aizmirst”.  
... ka lielās meitenes tualetes izmanto kā tusiņa vietu. Laikam 
tiešām tur būs jānoliek žurnālu galdiņš ar dīvānu.  
... ka B kl.skolēni vēl uzvedas tik bērnišķīgi, vēl nemaz nav prātā 
nobrieduši.  
... ka joprojām garderobē čab plastmasas maisiņi. Laikam kādiem 
mammas neprot uzšūt no auduma.  
... ka A kl. skolēni tikpat kā neviens vēl nedomā par eksāmeniem. 
Laikam sekla interese.  
... ka neviens no lielajiem stundu laikā nenodod telefonus. Laikam 
baidās nosaldēt ārpus kabatas vai somas.  
... ka atsevišķi skolēni rīta līnijās nevar mierīgi nostāvēt. Laikam 
koordinācijas traucējumi.  
... ka B kl. skolēni regulāri nokavē 1.stundu. Vai tiešām mājās 
pulkstenis nenoregulēts?  
... ka daudzi skolēni uzdevumos.lv nemaz nemācās, bet citi sēž 
nomodā līdz vēlai naktij, lai tikai skolai augtu reitingi.  
... ka mazie pusdienas paēd 5 minūtēs, bet starpbrīdis ir 30 
minūtes. Vai tad nemaz nesagremo?  
... ka Skolotāju dienā visi esot bijuši mierīgi tikai tāpēc, ka atļauti 
telefoni. Tiešām savādie!  

No skolas folkloras krājumiem 

 

Uzdevums. 
Kādus 
cilvēku 
vārdus tu 
vari atrast 
šinī burtu 
režģī?  
Kuriem 11 
cilvēkiem ir 
kaut kas 
kopīgs? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Uzmanību! Rāda KABATAS TV! Foto: sk.Eduards 
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Zīm. 
Angelika, 
9.kl. 


