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SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA

Kad mēness visā spožumā spīd,
Bet saule aiz pelēkiem mākoņiem krīt,
Tad zvaigznes kvēlo no visas sirds,
Un tumsa malu malās ņirdz.

NOVEMBRIS

2.11. EKOstunda Zeme – mūsu mājas.
Noskatāmies populārzinātnisku
filmu, par to arī pārrunājam.
7.11. 9.klase piedalās KTTT informācijas
dienā un iepazīst tur apgūstamās
profesijas.
10.11. Mārtiņdienas tirgus. Veselīgo kārumu un sulu degustācija. Ražas
svētki.
14.11. Zibkonkurss “Latvijas simboli”.
15.11. Vēstures un patriotisma stunda
visai skolai. Tikšanās ar Zemessardzes pārstāvi.
17.11. Latvijas 99 gadu jubilejai veltīts
pasākums Sadziedāšanās. Kopā ar
skolotājiem, vecākiem un senioriem dziedāt jautrāk! Skolas priekšā veidojam Gaismas rakstus.
24.11. Karjeras pasākums 4.-9.kl. Tikšanās ar LLU Mežsaimniecības
fakultātes studentiem – „Mežs, tā
apsaimniekošana”.
28.11. Vecāku diena skolā.

Ar apbrīnu eju pie loga,
Stājos pie zvaigžņu loka.
Šonakt kāda zvaigzne kritīs,
Man mazu laimi tā nesīs.
Tev pieder šī brīnišķā nakts,
Un tavām acīm – viss skats.
Aizturi klusām elpu,
Aplūkojot visu debesu telpu!
Meklē savu zvaigzni,
Ar to labās domas saisti,
Novēli visiem labu nakti!
Alise Dubure, 8.klase.

(Dzejas dienas 2017)

http://kabile.lv/wp-content/uploads/2014/02/Dzejasdienas_2017.pdf

Fotografēja sk.Eduards.
Vairāk šeit:
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.meierovica-kabilesskola_16006217/galleries/

1. Kā tu savās mājās, skolā sagaidi Ziemassvētkus? 1. Pušķojām eglīti taisījām
rotājumus (Markuss, 1.kl.) 2. Ar eglīti, cepam piparkūkas, dāvinām dāvanas.
(Evelīna, 2.kl.) 3. Mājās lieku lampiņas pie logiem, skolā rotājām klasi. (Ance, 6.kl.)
4. Ar prieku, laimi, un svinīgu noskaņu. Iededzam mājās eglīti, cepam piparkūkas un
pasniedzam visiem dāvanas. (Martins, 8.kl.) 5. Ģimenes lokā, kā jau parasti. (Sk.
Rita)
2. Kā tev šķiet, būs šogad sniegs, sals un kupenas? 1. Jā, jo ziemā tā jābūt. 2. Es
gribētu, bet domāju, ka nebūs. 3. Nē, jo visu laiku ir slapjš. 4. Manuprāt, nebūs,
varbūt tikai sals 5. Kupenas droši vien noteikti nebūs, bet cerams, ka pa dubļiem
nebūs jāiet.
3. Kā tu domā pavadīt šos jaukos ģimenes svētkus? 1. Ar pašu savu ģimeni. 2.
Kopā ar ģimeni un radiniekiem pie svētku eglītes. 3. Kopā ar visu ģimeni. 4.
Gimenes lokā, pie eglītes un svētku galda. 5. Droši vien mājās, atbrauks bērni,
mazbērni.
4. Kā tu pavadīsi brīvlaiku? 1. Domāju ilgi gulēt, iet laukā, braukt uz Saldu. 2. Braukt
ciemos pie māsīcas, atpūsties no mācībām. 3. Vēl īsti nezinu, varbūt kaut kur
aizbraukšu. 4. Atpūtīšos un palīdzēšu mājasdarbos vecākiem. 5. Skolotājiem jau nav
brīvlaiks...
5. Kā tu gatavojies ’’Šreka Ziemassvētkiem?’’ 1. Gatavojām priekšnesumu, dejojām. 2. Gatvojam dejas priekšnesumu kopā ar klasi. 3. Mācījos, gatavojos
priekšnesumam kopā ar klasi. 4. Gatavojām klases priekšnesumu, dekorējām. 5.
Palīdzēju gatavot maskas, tērpus.
Intervēja Līva 8.kl.

DECEMBRIS

1.12.

Adventes ieskaņas koncertu
“Sencī” sniedz skolas interešu
izglītības pulciņi.
4.12. Aizdedzam 1.sveci skolas Adventes vainagā.
4.12. Tikšanās ar policijas darbinieku 1.4. kl. skolēniem.
7.12. 5. – 9. kl. skolēniem lekcija un
praktiskas nodarbības par atkarībām.
13.12. Skolotājiem informatīva sanāksme par svētku pasākumiem.
20.12. Pedagoģiskās padomes sēde
Nr.8 par 1.semestra rezultātiem.
21.12. Pirmā semestra noslēgums un
muzikāls uzvedums “Šreka Ziemassvētki”. Ballīte.
22.12. Klašu pasākumi. Svētku pasākums kopā ar Ziemsvētku vecīti
pirmssk. – 4. kl.
25.12.-7.01. Dodamies brīvlaikā, taču
skolotāji
turpina
izglītoties
semināros, kursos, kā arī var
sarīkot savu klasesvakaru.
VISIEM LAIMĪGU JAUNO GADU!
Apkopoja Anželika, 9.kl.
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LASĪTĀJU APTAUJA

Patriotisms nav
tikai kalendārā
Patriotisms, kas tas vispār ir? Tas var
izpausties dažādi, piemēram kā mīlestība pret
savu tautu. Un datumos no 11. līdz 18. novembrim, spēcīgāk izpaudās mīlestība pret savu
tautu un erudīcija. Viss iesākās ar skolas rīta līniju, kurā devītā klase paskaidroja, kas slēpjas zem
nosaukuma “Lāčplēša diena”, lai visiem būtu skaidrs, kādēļ tad īsti šī diena ir jāatzīmē. Tad
norisinājās zibkonkurss, kurā skolēni varēja parādīt, cik ir erudīti un cik labi pazīst savu skolu, kur
meklēt informāciju, jo lielākā daļa jautājumu atbildes slēpās kaut kur skola. Kā veicās skolēniem
šinī konkursā, vari apskatīties mūsu skolas domubiedru grupā.
Mūsu skola bija arī skaisti noformēta attiecīgi svētkiem, katra klase pacentās un izgatavoja
kādu dekorāciju, lai skola izskatītos skaista. Par godu Patriotu nedēļai pie mums viesojās arī
Zemessardzes pārstāvis un pastāstīja sīkāk, kas vispār ir zemessardze un ko viņi tur dara. Un beigās
acināja arī mūsu skolas skolēnus iesaistīties.
Visu patriotisma nedēļu noslēdza pasākumi “Sadziedāšanās” un “Gaismas raksti”. Pasākums
bija lielisks, varēja kārtīgi izpriecāties un no sirds izdziedāties. Un pie reizes arī atsvaidzināt savas
zināšanas par Latviju, latviešu tautasdziesmām. Šinī pasākumā nebija tikai skolotāju, skolēnu
komandas, bet bija arī vecāku un pat senioru komandas. Un šajā pasākumā/konkursā uzvarēja
draudzība. Padzēruši siltu tēju, izdziedājušies mēs visi kopīgi devāmies izlikt svecītes. Un tad svētku
noskaņojumā devāmies mājās.
Savas zemes patriotam nav jābūt tikai vienu nedēļu, tādam ir jābūt visu laiku, neatkarīgi no
tā, kāds ir datums.
Galeriju aplūko šeit:

 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=66880250

Norgita, 9.kl.

Kā es gatavojos Šrekam...
Ir pienācis tas laiks, kad mēs
gatavojamies, manuprāt, skaistākajiem, pozitīvākajiem un gaišākajiem
svētkiem – Ziemassvētkiem. Bet katrs
mēs tos sagaidam citādāk. Arī skolā
mēs šos svētkus sagaidām ar lielu
prieku.
Dāvanas, salatēvs, rūķi u.c.
iemīļoti Ziemassvētku tēli, tos katru
gadu varam redzēt skolā. Bet arī
nekur
nepazūd
Ziemassvētku
priekšnesumi. Šogad mūsu skolas
kopīgais priekšnesums jeb izrāde
saucās "Šreka Ziemassvētki", kurā atkal kā jau katru gadu tika iesaistītas visas klases un skolotāji.
Lai uzsāktu mēğinājumus, vispirms ir jāsadala lomas! Tās sadalot, mēs tikām arī pie lomas
teksta vārdiem, kurus iemācīties līdz lielajai dienai. Kā nākamais bija jau mēğinājumi, no kuriem
daudz palaidu garām slimošanas dēļ! Arī par tērpiem bija krietni jāpadomā. Labi, ka skolotāji
mums daudz palīdzēja. Manu tērpu lielākoties gatavoja skolotāja Rita. Paldies viņai! Dekorācijas
izrādei tapa skolotājas Intas ģimenē.
Reāli, ja tā paskaita, tad es kā Šreks biju tikai uz 3 mēğinājumiem. Manuprāt, tas ir neticami,
ka pa tik īsu laiku es varēju apgūt šo galveno lomu!
Un tad 21.decembra vakarā bija lielais iznāciens... Pirms izrādes vēl visu pārrunājām un tad
jau devāmies uz skatuves! Uztraukums man bija liels tikai tad, kad biju tuvāk skatītājiem.
Pēc koncerta katrs mēs bijām gandarīti par paveikto! Atsauksmes
bija labas, un mēs varējām būt priecīgi un lepni. Jaunajā, 2018.gadā es
novēlu katram dabūt savu tik ilgi loloto dāvanu! Un jau esmu tikusi pie
šīs dāvanas – tā ir mīloša ğimene!
Galerijas aplūko šeit:
 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=67079065

 ZAĻĀS ZIŅAS

Anželika, 9.kl.

Zīm. Erna, 4.kl..

 Turpinām dzīvot zaļi arī nosacīti baltajā gadalaikā. Katrā klasē uz palodzes krietni sanākuši lociņi.
Skolas ēdnīcai lociņus jau nodevusi 1.klase (450 g), 4.klase (420 g) un 8.klase (300 g).

 Šī gada skolas tēma ir “Mežs”, un visu gadu turpinām vākt makulatūru un izlietotās baterijas.
Turpinām piedalīties arī LAD programmā “Skolas piens” un “Augļi skolai”.

 Domājot par tēmu “Mežs”, turpinājām arī akciju “Eglītes palika mežā” Ziemassvētkos,
iepazīstinājām skolēnus ar padomiem, kā izvēlēties egli svētkiem, kā to izrotāt un kopt. Jau
tikāmies ar LLU Mežsaimniecības fakultātes studentiem.
 Vai Tu jau esi iesaistījies skolas ekopadomē? Padomā par vidi, kurā Tu dzīvo! Ja esi zaļi
domājošs, nāc darbojies kopā ar mums!
Ekopadome
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/

Aptaujā par šī numura aktuāliem
tematiem iesaistījās 46 lasītāji. Paldies visiem par atsaucību! Raudzīsim,
kas mums te sanācis!
1. Tuvojas Ziemassvētki un Jaungads.
Ar ko tie Tev visvairāk saistās?
a) ar sniegu, ar salu, ar īstu ziemu –
19;
b) ar steigu labot atzīmes, nokārtot
parādus mācībās – 11;
c) ar dāvanu, apsveikumu
gatavošanu – 15;
d) ar svētku pasākumiem skolā,
eglītes pušķošanu mājās – 19;
e) pavadīt laiku ar ģimeni.
2. Kā Tu rūpējies par savu drošību
uz ceļa tumšajā laikā?
a) man vienmēr ir līdzi atstarotājs
(-ji) - 9;
b) tumšā laikā līdzi nēsāju lukturīti –
17;
c) nēsāju speciālu atstarojošu vesti
– 11;
d) tā īpaši par to nepiedomāju – 10;
e) nenēsāju atstarotāju, īsti
vienalga, es pārvietojos ar auto
un sekoju, lai uz ielām pamanītu
gājējus,dažreiz aizmirstu paņemt
atstarotāju.
3. Vai arī ziemā turpini dzīvot zaļi?
a) jā, uz palodzes klasē (mājās)
audzējam sīpollokus – 29;
b) jā, Ziemassvētku eglīti atstāsim
mežā – 11;
c) jā, aug dažādas puķes, jā,
domāju zaļi, izpušķoju eglīti,
d) nezinu… 4
4. Kādu dāvanu visvairāk gaidi
Ziemassvētkos vai Jaungadā?
Nezinu - nav nekā noteikta, nav
tādu īpašu vēlmju, negaidītu
dāvanu, saņēmu jau pirms Ziemassvētkiem, ceļojumu, galvenais, ka dāvana, nezinu x3,
daudz saldumu, grāmatas x3,
basketbolbumbu, planšeti, iphone telefonu x3, hoverbord,
mazu dāvaniņu, es būšu apmierināta ar jebkādu dāvanu, jaunu
telefonu, krosinieku vai vonjanu,
penybord, rolleri, labākās dāvanas ir pašu rokām gatavotas,
vēlos pārsteigumu, vēlos brāli
un māsu atpakaļ uz Latviju, D&G
smaržas, neko īpašu, datoru,
mīlestību, prieku, labestību,
labu veselību, lai mani radinieki
atbrauc no ārzemēm.
5. Kādās vietnēs sociālajos tīklos ir
Tavs profils?
a)draugiem.lv – 37;
b)facebook.com –29 ;
c)twitter.com –11;
d)instagram.com –32 ;
e)whatsapp – 41;
f)YouTube.com –22;
g)snapchat -11;
h)ask.fm -1.
Lasītājiem
bija
sevi jāuzzīmē kādā no
skolas novembra vai
decembra
pasākumiem.
Apkopoja Kenija
un Norgita, 9.kl.

Zīm.Daniela, 7.kl.

.
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JAUTĀJUMI 9.KLASEI

Angelika Raiļanu, 9.kl.

1. Manas sajūtas, esot 9. klasē, ir
patīkamas un vēlos šo gadu pavadīt
kopā ar tieši šiem cilvēkiem, jo viņi ir
paši trakākie un labākie Kabilē! Vienā
vārdā mana klase ir vistrakākie un
foršākie Kabilē.
2. Panākuma atslēga? Noteikti tā būs
mērķtiecība, jo bez tās jau nekur – ir
jabūt kādam knifam, uz kura tiekties
visu laiku un censties to noķert, un
tad piepildīt savu sapni!
3.Mūsu skola noteikti ir īpaša ar to, ka
esam Ekoskola un mums ir tāda
avīzīte kā ,,Kabatiņa”.
4.Es nevēlos neko mainīt, viss ir
pietiekami labi kā ir, jo es uzskatu, ka
mūsu skola ir labākā, tikai žēl, ka
esam tik maz bērni, bet tā viss ir ļoti
labi!
5.Mans mīļākais kaktiņš skolā noteikti
būs informātikas centra dīvāniņš vai
arī telpa pie ģeogrāfijas klases, tur
vienmēr ir tumšs un nekad
neviens netraucēs! Mājās tā
noteikti būs mana istaba, jo
tur varu pabūt viena un
netraucēta, dzīvē hmm.
Virtuālajā dzīve tas noteikti
būs instagrams un feisbuks.
6.Mans spilgtākais bērnības
notikums noteikti ir laiks,
kad tētis man iemācīja
braukt ar mašīnu. Kāpēc es
to visvairāk atceros, jo tās
bija vairākas dienas, kamēr
iemācījos, man bija kādi 5
gadiņi, kad mani paņēma
klēpī un mācīja, un kad man
bija 7 gadiņi, jau varēju
braukt pati, un tagad jau ar
brāļa palīdzību māku daudz
vairāk. Laiks, ko pavadīju un ko
pavadu tagad ar savu ģimeni, ir
neaizmirstams!

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?
3.Kā Tu vienā teikumā reklamētu mūsu skolu? Kas mūsu skolā ir tāds īpašs?
4.Ko Tu mūsu skolas dzīvē vēlētos mainīt?
5.Pats mīļākais kaktiņš mūsu skolā, mājās, dzīvē, virtuālajā vidē.
6.Par ko Tu bērnībā vēlējies kļūt? Vai esi mainījusi savas domas?
7.Ja Tev būtu jānoorganizē mācību ekskursiju, kāds būtu tās maršruts?
8.Kura ir Tava iemīļotākā grāmata? Vai ieteiktu izlasīt arī citiem?
9.Kā Tu raksturotu pēdējo gadu ziemas pie mums? Kā lietderīgāk pavadīt laiku?
10.Kurā skolas pasākumā (pulciņā) Tu esi atklājusi sevī jaunus talantus/spējas?
11.Vai esi apmierināta ar savu attieksmi pret eksāmeniem un gatavību tiem? Ko
Tu sev un klasesbiedriem ieteiktu?
12.Tavi novēlējumi “Kabatai” un tās lasītājiem.
7.Hmm, it kā jau
nav nekādu noteiktu plānu, ko
vēlētos paveikt,
bet noteikti turpināšu
būt
Latvijas patriote!
8.Esmu
iesaistījusies korespondentos, ekopadomē un vizuālās
mākslas pulciņā, jo tieši šie trīs pulciņi
mani visvairāk saista. Labprāt ietu
jaunsargos, bet mums tādi nav Kabilē.
9. Jā, es sevi uzskatu par zaļi domājošu,
cenšos darīt visu, lai arī mūsu skola
turpmāk būtu Ekoskola, un iesaku to
darīt arī citiem.
10. Noteikti jau, ka savus klases biedrus
un audzinātāju!
11.Es vēlētos aizceļot uz Moldovu, jo
tur ir mana vecmāmiņa, mana tēta
brāļi, māsīcas un brālēni. Tur dzīvo
paši foršākie cilvēciņi, tāpēc vēlos
aizceļot tur un varbūt arī palikt uz
dzīvi, jo, kad biju maziņa, mans sapnis
bija dzīvot Moldovā.
12. Novēlu būt čakliem un turpināt
veidot mūsu skolas mīļo avīzīti
“Kabatiņu”.

Anželika
Laumane, 9.kl.

1. Manuprāt, tikai tagad es sāku apzināties
to, ka es jau viņus
vairs pēc eksāmeniem
neredzēšu! Es savu
klasi raksturotu kā
visaktīvāko!
2. Hmm... panākumu
atslēga? Man liekas,
ka man tā varētu būt
mērķtiecība, jo es
tiecos uz saviem mērķiem! Ieguvusi esmu,
pateicoties
zināšanām, jo ar jebkādām
zināšanām mēs tiksim
tālāk, kā arī tieksimies pēc jaunām!
3. Es savu skolu reklamētu kā ļoti
pretimnākošu, jo šeit strādā skolotāji,

Zīm.Angelika, 9.kl.

Pirms šķiramies – IEPAZĪSIMIES!
Protams, ar devīto klasi jau esam
pazīstami, bet tomēr... Šinī ViesKabatā
esam uzaicinājuši divas no pašu vidus –
Angeliku un Anželiku, kuras veido savu
kārtējo
”Kabatas”
numuru.
Nu,
meitenes,
saturieties!
Jautājumus
sagudroja korespondentu pulciņš, taču
dažus jautājumus sev sagudroja
Angelika pati (izprotiet paši – kurus!)

kas redz bērnu izaugsmi un palīdz
jebkurā dzīves jomā! Īpašs? Man jau
liekas, ka katrs skolas darbinieks,
skolotājs, skolnieks ir īpašs, jo katrs
citus papildina!
4. Šis man ir pēdējais gads, un esmu
vēl dzīva, tad mani viss apmierina, pat
nesaprotu cilvēkus, kuru kaut kas
neapmierina, jo tas taču ir tikai katra
paša labā!
5. Skolā tas noteikti ir dīvāns
(informācijas centrā)! Mājās tā ir
virtuve, jo zinu, ka tur es vienmēr
būšu paēdusi! Virtuālajā vidē man
tāda nav, jo liekas, ka visur ir labi!
6. Bērnībā vēlējos kļūt par pavāri, nu kā
jau visas mazas meitenes! Bet tagad
jau apsveru domu kļūt par medmāsu,
un vēlāk varbūt pat par ārsti, bet tad
jau laiks rādīs! Mainīju domas, jo sāku
iepazīties ar krievu valodu, un krieviem ir daudz seriālu par slimnīcām.
7. Es personīgi neuzņemtos organizēt
mācību ekskursiju!
8. Tā noteikti ir Annas Brigaderes
“Sprīdītis”,
es
vārdos
nevaru
izskaidrot, kāpēc man viņa patīk,
vienkārši patīk un viss! Iesaku tikai
tāpēc, ka, lasot šo grāmatu, tas viss
tevi ierauj līdzi!
9. Man jau šķiet, ka mums tādas ziemas
vispār nav! Laiku? Personīgi es labāk
sēžu zem pleda siltā istabā un lasu
grāmatu!
10. Kā galvenais, tas ir teātra pulciņš!
Dzīvē man tas palīdzēs aizstāvēt
kādus darbus, skaisti un ar izteiksmi
runāt dzejoļus, iejūtoties tajos!
11. Ja tā pavisam godīgi, tad es neesmu
apmierināta ar saviem eksāmenu
gatavības rezultātiem! Tāpēc es ļoti
priecājos, ka ir tādi uzdevumi.lv kas
palīdz pilnveidot zināšanas! Sev un
klasesbiedriem es ieteiktu, lai
nenobīstas, bet iet tālāk!
12. Es no visas sirds iesaku: lasiet
Kabatu, tas mums, jaunajiem korespondentiem, ļaus saprast, kas nav tā
kā vajag un ko vēl papildināt. Un
kabatiešiem iesaku, iesaistieties – tas
tikai jums nāks par labu!
Paldies par atbildēm!

4.lpp.

«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2017.gada DECEMBRIS
“Kaut es
varētu
nodzīvot
līdz... ”
Domā
Jolanda,
9.kl.

No skolēnu izteiktiem un neizteiktiem burkšķiem
Savādi gan... ka vēl nav normāla ziema!

... ka skolēni pusdienas paspēj paēst 5-10 minūtēs un pēc tam ir
tik daudz enerģijas, ka skolai pat jumts ceļas. Jāsporto vairāk!
... ka garajā starpbrīdī zināmi skolēni (pat no 6.kl.) paspēj aiz
mūriem uzvilkt dūmu. Vai plaušas žāvē ātrām vecumdienām?
... ka dažs labs zēnu tualetē iemanījies pat apgleznot ne tikai podu,
bet arī durvis ar “dabīgām krāsām”. S**u mākslinieks tāds!
... ka papīrgrozi vienmēr pilni ar neapēstiem āboliem. Labi, ka
trāpa! Bet vai tur tiem ir īstā vieta?
... ka B kl.zēni katru dienu iet uz kaut kādu šķūni. Nez, ko viņi tur
dara? Vai tiešām siens vai malka vēl nav savākta?
... ka skolā vairāki neievēro noteikumus par telefoniem, un dažs D
kl. pat stundā filmē skolotāju. Režisors atradies!
... ka mazāko klašu skolēni skolā taisa vislielāko troksni un jandālu,
neklausot pat skolotājus un skolas darbiniekus.
... ka tieši B kl. skolēniem ir problēmas ar mācībām un disciplīnu,
toties nav problēmu ar čupošanos kopā ar C un D kl.
... ka 2.stāva dīvānu dažs pamanīja tikai tad, kad tas tika paglābts
uz sporta zāli, nevis, kad skolēni to postīja gaitenī.
... ka B kl. delverīgākais puisis piesit kanti D kl. bravūrīgākajai
meičai, bet abi par to dikti kautrējas. Lai nu viņiem izdodas...
... ka A kl. pasliktinājušās sekmes. Vai tad pavasaris jau galvā?

KOMIKSS ” ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS MŪSU SKOLĀ”
Zīm.Anabella, 5.kl.

No skolas folkloras krājumiem

1.Uzmini, kurš viesojās PĀRVĒRTĪBU SALŌNĀ!
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4.klase var lepoties: Mūsu pašu izloloti lociņi!


Matemātikas
stundā.
“Bērni,
atcerieties, nav lielākā puse un mazākā
puse, abas ir vienādas, un tomēr lielākā
puse no jums to nesaprot.”
 Joprojām matemātikas stundā. “Un
atcerieties, bērni, ka nauda nekad nav
galvenais, bet galvenais vienmēr ir tās
daudzums jeb aritmētiskā summa!”
 Agrāk tika aprēķināts, ka cilvēks tualetē
pavada apmēram četrus dzīves gadus. Bet
šie dati strauji mainījās līdz ar wi-fi
ieviešanu.
 Ziemassvētki... Maciņā palikuši tikai
pirkstu nospiedumi.
 Īsākais šausmu stāsts : PIRMDIENA!
 Mans vectēvs bija liels veselīgās dzīves
piekritējs! Viņš
bieži
brauca
ar
divriteni. Atklāti sakot - pēc šņabja...
Toties bieži un vienmēr tikai ar
velosipēdu!

 Āži un auni ir pilnīgi atšķirīgi cilvēki!
 Kārli! Tev patīk speķis? - Jā, ļoti! Tad es esmu visa tava!

 Māmiņa liek gulēt savu mazo dēliņu,

dzied viņam šūpuļdziesmas jau otro
stundu, bet mazais kā nemieg, tā
nemieg.
Beigās dēlēns saka: - Klau, māmiņ, tu,
protams, superīgi dziedi, bet es gribu
gulēt.

P A R K Ū K A S
K G A Ļ A L S A
B I E T E S J U
P S I M Ī A I T
R K Ā N I P N Ē
V I S P I C A T
R Ā G I L I K I
Ā P O S T I K T
Z E C E P U M I
T N U G A Ļ A R

2.uzdevums.

Kādus 9
tradicionālos
latviešu
Ziemassvētku
ēdienus
vari atrast
burtu
režģī?
Pamato,
kāpēc tieši
šie ēdieni!

