
  

 
 

SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA 
 

JANVĀRIS 
 

 

08.01. Jauno darba cēlienu – 2.semestri 
iezvanām ar Latvijas 100-gadei 
veltītas fotoizstādes atklāšanu 
skolas Svinību zālē.  

12.01. ZPD metodiskā stunda 5.-9.kl.  
13.01. Piedalāmies piemiņas pasākumā 

“Āpuznieku” kaujas vietā.  
15.01.-18.01. Skolas 1.-4.klases mate-

mātikas olimpiāde.  
18.01. Pasaku pēcpusdiena pirmsskolai- 

3.kl. “Meža zvēri”.  
19.01. Vēstures stunda 4.-9.kl. “Barikā-

žu piemiņas pasākums”.  
23.01. “Mārītes fotosalons”.  
26.01. Nacionālās skaļās lasīšanas sa-

censības 5.,6.kl. Laureāti: Anabel-
la un Raivo (5.kl.)  

30.01. Trešie un piektie dodas ekskursi-
jā uz Liepāju, apmeklē teātra 
izrādi “Smaragda pils@ta.enter”.  

31.01. Skolotāji informatīvajā sanāks-
mē lemj par skolas salidojuma 
organizēšanu 26.maijā.   

FEBRUĀRIS 
01.02. Valsts olimpiādes novada posms 

zēnu mājturībā 8.kl. (Piedalījās 
Jānis Ešenvalds).  

05.02.-09.02. Papildu brīvlaiks 1.klasei. 
Skolas matemātikas olimpiāžu 
nedēļa 5.- 9.kl. 

08.02. Zelta un 
sudraba 
liecību 
ieguvēju 
ekskursija 
uz 
Ventspili. 

 
 
 
09.02. Skolas 5.-8.kl. komandu sacen-

sības matemātikā.  
12.02. Mūsu skolā norit Kuldīgas nova-

da latviešu valodas konkurss 5. un 
6.kl. (Mūsu komanda izcīna 2. 
vietu!), kā arī novada latviešu 
valodas olimpiāde 7.kl. 

14.02. Ēnu dienas pasākumi novadā. 
Valentīndienas pēcpusdiena 4.- 
9.kl. 

15.02. Ansambļa skate “Balsis” Kuldīgā. 
(Mūsējie iegūst 1.pakāpi!) 

16.02. Vecāku diena skolā.  
20.02. Skolā viesojas Kuldīgas novada 

pagastu pārvalžu vadītāji un 
iepazīstas ar skolas dzīvi, telpām 
un pasākumiem.  

21.-28.02. Turpinās valsts diagnosticē-
jošie pārbaudes darbi latv.valodā 
un matemātikā 3.un 6.kl.  

Apkopoja Anželika, 9.kl. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Kā patīk ziema, kas tikko iestājusies? Un kā to pavadi? 1. Ļoti patīk, tikai prasītos 
vairāk sniega. Hm,nekā īpaši nepavadu.  (Alise, 8.kl.) 2. Patīk, ka ir beidzot ziema, 
varu paslēpot. (Adrians, 6.kl.) 3. Patīk tas sniedziņš, kas tagad ir. Īpaši ārā neeju, ir 
auksti un īsti laika nav. (Henita, 7. kl.) 4. Man ļoti patīk ziema. Es taisu sniega 
enģelīšus, pikojos un visas lietas, ko ziemā parasti dara.  (Liene, 9.kl.) 5. Nepatīk, 
pavadu to, sildoties pie mūrīša.  (Sk. Zaiga) 

2.Mūsu skolā par godu Latvijas 100-gadei atklāta izstāde. Kādas sajūtas tevi 
pārņēma, redzot šo izstādi? 1. Mani pārņēma patriotiskas sajūtas. 2. Patīkamas, jo 
tas taču mūsu labākais skolotājs ar fotoaparātu. 3. Es apbrīnoju to, cik skaistas 
bildes, un tās man lika saprast, ka Latvija ir ļoti skaista. 4. Izstāde ir ļoti iedvesmojoša! 
Liekas neticami noķert tik skaistus mirkļus. 5. Jāatzīstas, ka esmu tik reti skolā, ka pat 
nebiju pamanījusi šo izstādi. Tagad noteikti to apskatīšu. 

3.Vai sekoji līdzi lielajai ziemas olimpiādei, kādā veidā? 1. Jā, caur TV un ziņām 
interenetā. 2. Jā, sekoju, skatoties noslēgumu un vismaz uzzināju, ka nākamās sporta 
spēles notiks Ķīnā - Pekinā. 3. Sekoju līdzi sporta stundās. 4. Cītīgi sekoju līdzi, 
skatījos skolā un arī mājās tiešraides. 5. Mazlietiņ sekoju, ar astoto klasi kopīgi 
skatījāmies skolā. 

4.Kā tu iesaisties skolas dzīvē? Kādu pasākumu tu ieteiktu sarīkot? 1. Darbojos 
skolēnu padomē, gribētu POPielu. 2. Es neiesaistos nekur, un man šķiet, ka pietiek 
ar to, kas jau ir. 3.Esmu skolēnu padomē, palīdzu rīkot dažādus pasākumus un 
piedalos tajos. Vajdzētu popielu. 4. Piedalos visos skolas pasākumos, varētu Latvijai 
par godu sarīkot kādu pasākumu. 5. Nemāku nemaz tā pateikt, jo, kad esmu skolā, 
bieži ir jūtams, ka gatavojas kādam pasākumam, tad jau noteikti netrūkst pasākumu.   

5.Pēdējā laikā mūsu skolā bieži viesojas ciemiņi no visām novada skolām un 
pagastiem. Tavuprāt, kāpēc? 1. Skolas tradīcīju dēļ un skolas mājīguma dēļ. 2. Jo 
viņi saprot, ka pie mums ir jauki un skaisti. 3. Iespējams, lai pārbaudītu skolas kātību. 
4. Domāju, ka viņiem interesē skolotāji, kuri mūsu skolā ir ieguldījuši daudz. 5. 
Viesojas noteikti tādēļ, ka patīk skolas aura un gaisotne, man arī šeit patīk.  
 Intervēja Norgita  
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MMāākkooņņii  
  

DDīīvvaaiinnii  ––  cciikk  ddīīvvaaiinnii  iirr  mmāākkooņņii,,    
CCiittss  mmaazzss,,  cciittss  lliieellss  ppaa  vviissuu  ddeebbeessii!!    
CCiittss  ssnniieegguu  nneess,,  cciittss  lliieettuuttiiņņuu,,    
BBeett  kkaattrrss  nnoo    ttiieemm  cciittāāddāākkss..    

ŠŠiiss  ddeejjuu  ssāākk  uuzz  llaabboo  ppuussii,,    
TTaass  llookkuu  mmeett  ppaa  kkrreeiissii  kklluussii..    
DDaažžss  aappssttāājjaass  uunn  ppaaddoommāā::    
““VVaaii  ssāākktt  ššoo  ddeejjuu  llaabbāā  oommāā??””    

SSppoožžaa  ssaauullee  aattnnāākk  ppēēkkššņņii,,    
IIeessaauuccaass  ttāā  aaššii  ::    
““SSppēēllēēssiimm  mmēēss  ppaassllēēppeess””..    
SSaauucc  ttāā  vviissuuss  mmāākkooņņuuss..  

SSaasskkrriieenn  žžiiggllii  mmāākkooņņii,,    
BBeett  ppaattss  ddaaiiļļāākkaaiiss  ttaass  ssttāājj,,    
PPaaggrriieežžaass  uunn  iieettiieeppjjaass..    
DDīīvvaaiinnii  ––  cciikk  ddīīvvaaiinnii  iirr  mmāākkooņņii!!    

  
HHeenniittaa  PPooddkkaallnnee,,  77..kkllaassee..  

((DDzzeejjaass  ddiieennaass  22001177))  
  

hhttttpp::////kkaabbiillee..llvv//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001144//0022//DDzzeejjaass--ddiieennaass__22001177..ppddff    

Fotografēja sk.Eduards. 
Vairāk šeit:  

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

skola_16006217/galleries/  
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http://kabile.lv/wp-content/uploads/2014/02/Dzejas-dienas_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/
https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/galleries/
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Ieskandinām mūsu  
valsts simtgadi 
 

Mūsu valsts 100. jubilejas gadu ieskandināja skolotāja Eduarda Skabja fotoizstādes “Mūžam 
Latvijas debesīs” atklāšana 8.janvārī. Tajā piedalījās visa skola. Izstādi līdz šim jau aplūkojuši arī visu 
Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāji, 20.februārī viesojoties mūsu skolā un iepazīstoties ar 
tās darbību. Savukārt 12.februārī mūsu skolā norisinājās Dzimtās valodas dienai veltīts Kuldīgas 
novada 5., 6.klašu klātienes konkurss un 7.klašu latviešu valodas olimpiāde, kuras dalībniekiem 
bija lieliska izdevība aplūkot fotoizstādi. Skolā viesojās arī novada latviešu valodas skolotāju MA.  

Lūk, dažas atsauksmes izstādes Viesu grāmatā: “Nenovērtējams paldies par daudzveidīgu 
radošumu, veidojot tik vajadzīgos gaismas ceļus gan skolēniem, gan mums, latviešu valodas MA 
skolotājiem. Paldies, ka Tu mums esi!”  

“Fotogalerija valdzina ar savu burvību, fotogrāfa prasmi priecāties par pasauli. Tā uzrunā 
katru apmeklētāju ar krāsu mīlīgo maigumu, pasakainajiem mirkļiem, silto starojumu un košajiem 
akcentiem. Fotogrāfijas nomierina, harmonizē, veldzē dvēseli. Ar mīlestības pilnu skatienu Tu atkal 
un atkal skaties Latvijas debesīs un dabā, liekot tā raudzīties arī mums no savām fotogrāfijām.” 
(Skolotāja Inga.)  

“Apskaužama sajūtu uztvere, mīļums un labestība staro no Jūsu darbiem. “Mūžam Latvijas 
debesīs” – tas jau debesīs ierakstīts būs!” (Skolotāja Laila.)  

“Izstāde ir ļoti tuva manai sirsniņai, šajās fotogrāfijās es ieraugu sevi. Ieraugu, kā es kā puķe 
izaugu starp zālēm un nezālēm, tumsu un gaismu. Es Jums novēlu, lai savu aizrautību ar 
fotografēšanu nepamestu, jo man liekas, ka ir daudz cilvēku, kas ar Jūsu fotogrāfijām ir izauguši un 
vēl joprojām aug.” (Anželika, 9.kl.) 

“Šī izstāde man ļoti patīk tādēļ, ka foto ir dabiski, un vēl vairāk priecē tas, ka lielākā daļa bilžu 
ir uzņemtas tieši mūsu dzimtajā vietā. Priecē arī tas, ka esat tik patriotisks, līdz ar to liekat citiem 
par to aizdomāties.” (Norgita, 9.kl.)  

“Man patīk Jūsu fotogrāfijas, un es arī gribu būt tāds fotogrāfs kā Jūs.” (Dāvis, 8.kl.)  
Galeriju aplūko šeit: 

 https://www.draugiem.lv/groups/z.a.-meierovica-kabiles-skola_16006217/gallery/?aid=67196570  
 

Kā mēs ēnojām 
 

Visi noteikti jau pamanīja, ka 14. 
februārī visā Latvijā norisinājās "Ēnu 
diena", kurā ikvienam jaunietim bija 
iespēja ēnot kādas sev piesaistošas vai 
interesējošas profesijas darbinieku. Ēnot 
– ko tieši tas nozīmē? Tā ir iespēja pētīt 
kādu nodarbošanos un visu, kas ar to ir 
saistīts, tā ir tava iespēja pārliecināties, 
vai tava nākotnes profesija tev neapniks jau pirmajā darba dienā.  

Arī mēs, trīs 9.klases skolnieces, Jolanda, Paula un Anželika, devāmies ēnot sev iespējamu 
nākotnes profesiju darbiniekus. Es devos uz VUGD, jeb Valsts ugunsdrošības un glābšanas 
dienesta Kuldīgas rajona nodaļu ēnot ugunsdzēsēju. Mana ēnu diena sākās plkst. 8.00, kad uz 
darbu nāca jaunā maiņa. Es ēnoju Jāni Buķeli, daudzi šo ugunsdzēsēju labi pazīst kā grupas "Līvi" 
dziedātāju. Visumā man gāja interesanti, un es ieguvu ļoti daudz jauna. Kas man varbūt nepatīk, ir 
tas, ka meitenes nepieņem kā ugunsdzēsējus vai glābējus, sieviešu darbs ir siltumā, ērtos krēslos 
un ar mājīgu sajūtu.  

Ja es ēnoju VUGD, tad Anželika un Paula devās ēnot NMPD, jeb neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta darbiniekus. Meitenes no ēnošanas atgriezās neizsakāmi laimīgas un 
pārliecinātas par to, ka šī tiešām ir viņu sapņu profesija! Meiteņu viedokļi, domas un atsauksmes 
par ēnu dienu bija ļoti līdzīgas. Meitenes atzinās: "Mums ēnu dienā bija lieliska iespēja iepazīties ar 
šo darbu. Bija iesēja veikt mākslīgo elpināšanu cilvēkam - manekenam. Tas viss bija ļoti superīgi!"  

Mēs iesakām izmantot šādu iespēju aizbraukt uz ēnu dienām, lai saprastu savu iespējamo 
profesiju pēc iespējas ātrāk.  

Jolanda, 9.kl. 
  

 

 ZAĻĀS ZIŅAS  
 

 Turpinām dzīvot zaļi arī baltajā gadalaikā. Katrā klasē uz palodzes jau novāktas vairākas lociņu 
ražas.  

 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”, marta beigās plānotas projektu dienas: • 5.-9. kl. „Putnu dienas 
mežā”, putnu būrīšu izlikšana; • 1.-4. kl. viktorīna „Ko zinām par mežu”; • puķu sēšana stādiem 
skolas apkārtnei.    

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/  

LASĪTĀJU APTAUJA 

 
 

 
 

Aptaujā par šī numura aktuāliem 
tematiem iesaistījās 55 lasītāji. Pal-
dies visiem par atsaucību! Raudzīsim, 
kas mums te sanācis!  
 
 

1. Kā Tu baudi īstu ziemu, kas nupat 
iestājusies? 
a) priecājos, ka beidzot klāt īsta ziema 

ar sniegu un salu – 25; 
b) arī šādai ziemai nav ne vainas – 10; 
c) nepatīk man tik stiprs sals un dziļš  
sniegs –16; 
d) laiks jau pavasarim būt klāt! – 8;  
e) gribu dziļu sniegu; man ļoti patīk 

sniegs un ziema, bet  pārāk auksti; 
vizinos ar kapotu x2; slidoju ar 
padibeni pa ceļu. 

2. Vai Tu seko līdzi lielajam sportam? 
a) ar aizrautību sekoju līdzi Ziemas 

olimpiādes  u.c. reportāžām – 6; 
b) interesējos par mūsu sportistu sasnie-

gumiem dažādos sporta veidos – 6; 
c) šad tad šo to paskatos TV vai 

paklausos radio –  27; 
d) par sportu neinteresējos – 4; 
e) varbūt  tikai mazliet; jā, noskatījos 

Olimpisko spēļu noslēgumu; jā 
sekoju; sporta stundās skatījos; jā, 
par sportu interesējos. 

3.Latvijas 100-gadei skolā atklāta 
fotoizstāde. Kā Tev tā patīk? 
a) ļoti patīk, jo piefiksēti neparasti, 

skaisti fotomirkļi dabā – 36; 
b) atsevišķas fotogrāfijas īpaši 

smukas – 11;  
c) nezinu, nepievērsu uzmanību – 1; 
d) man patika.  

4.Kura fotogrāfija Tev izstādē patīk 
visvairāk? 

Jāņu zāles; tā, kas man mājās arī ir pie 
sienas;gleznas ar ziediem; debesis; 
visas; “Latvijas karogs debesīs” x19; 
saulriets x5; galaktika; tur kur rosīgas 
debesis; jūra x2; ziemeļblāzma x6; 
krustainās debesis; puķu lauks; 
ainavas; ar putniem, kur dzērvju kāši 
lido; ugunīgā; zvaigznes; ekspresīvās 
margrietiņas; putni; vienu pašu izcelt 
nevaru – visas patīk.     
 
5.Pēdējā laikā mūsu skolā bieži viesojas 

ciemiņi no visām novada skolām un 
pagastiem. Tavuprāt, kāpēc? 
a) tas ir labi, jo mums ir ko parādīt 

(pasākumi, telpas, mājīgums) – 32 
b) varam lepoties ar mūsu 

radošajiem skolotājiem – 20; 
c) mums ir aktīva skolēnu padome 

un atsaucīgi skolēni – 19; 
d) nav ne jausmas, kāpēc viņi te 

brauc; tāpēc, ka esam labākie; jo 
mūsu skola skaista; tas ir labi, jo 
mums ir ko parādīt. 

 

Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā 
no skolas janvāra vai februāra pasāku-
miem.  Labākie zīmējumi ievietoti šajā 
numurā. 
  
Apkopoja  
Kenija,  
9.kl. 

 

Zīm. Jolanda, 9.kl.. 
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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? Kā tu vienā vārdā 
raksturotu savu klasi?  

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.Spilgtākā bērnības aina, ko tu atcerēsies visu mūžu.  
7.Kāda varētu būt tava velte Latvijas 100.gadadienai? Kādā 100-gadei veltītajā 

pasākumā tu esi iecerējusi piedalīties?  
8.Kura ir tava iemīļotākā grāmata? Vai ieteiktu izlasīt arī citiem?  
9.Tavs vaļasprieks. Cik ilgi ar to jau nodarbojies? Vai tas palīdzēs tavā karjerā?  
10.Kādus tu iztēlojies savus klasesbiedrus salidojumā pēc gadiem desmit?  
11.Tava mīļākā filma, seriāls, TV šovs.  
12.Tavi novēlējumi “Kabatai” un tās lasītājiem.  
 

 
 

 
 

 
Pirms šķiramies – IEPAZĪSIMIES! 

Protams, ar devīto klasi jau esam 
pazīstami, bet tomēr... Šinī ViesKabatā 
esam uzaicinājuši divas devītklasnieces. 
Viņas ir lielas draudzenes un stundās 
nepārspējamas runātājas. Nu, meitenes, 
saturieties! Jautājumus sagudroja 
korespondentu pulciņš, un daži 
jautājumi lasītājiem jau pazīstami. Bet 
atbildes – ?   
 

Paula Ozoliņa, 9.kl. 
1.Sajūtas ir diezgan dīvainas, jo 

aizdomājoties nevaru aptvert to, ka 
pēc pāris mēnešiem mēs jau sāksim 
katrs savu ceļu pa savām karjeras 
kāpnēm, mūsu klase ir diezgan 
saliedēta, nevarētu teikt, ka vienmēr 
visu izdarām pareizi, bet cenšamies. 
Mēs palīdzam un atbalstām grūtos 
brīžos un palīdzam ar padomiem. 

2.Īstā panākumu atslēga dzīvei, es do-
māju, ka ir smaids, labsirdība un go-
dīgums, jo bez tā nekur. Vēl viena 
svarīga lieta panākumu atslēgai ir 
ģimene, jo tu esi savas ģimenes 
spogulis, un pēc tā var pateikt, kā 
ģimenē audzina, un, domāju, tas ir 
ļoti svarīgi.  

3.Es to reklamētu kā skolu, kurā ir 
visatsaucīgākie, foršākie un pretim-
nākošie skolotāji. Viņi vienmēr palīdz 
grūtos brīžos. Viņi ir vislabākie!  

4.It kā viss ir labi, man personīgi mūsu 
skolas dzīve apmierina, bet, protams, 
būs kāds,  kam kaut kas nepatiks.  

5.Mans mīļākais kaktiņš skolā ir tumšā 
telpa pie mūsu lietvedes, jo tur tumšs 
un parasti netraucē neviens. Mājās 
mana mīļākā vieta ir dīvāns, kas 
atrodas dzīvojamā istabā, jo tam pretī 
ir televizors, un man patīk skatīties 
filmas vēlu vakarā, bet virtuālajā vidē 
man patīk palasīt ziņas par to, kas 
notiek pasaulē, klausīties mūziku un 
redzēt bildes, ko kādas slavenības vai 
zināmas personas ir publicējušas.  

6.Bērnība man asociējas ar vairākiem 
notikumiem, piemēram ar vistām. 
Kad biju mazāka, mamma mani ņēma 
līdzi un kūti, un parasti es gāju pie 
vistām. Jau no agras bērnības man 
patīk dziedāt un tad, kad biju maziņa, 
gāju pie vistām dziedāt.  Atceros, man 
bija vienmēr kāds puļķis līdzi, un es 
viņas ar to diriģēju. Viņām nekas 
neatlika kā klausīties.  

7.Mans novēlējums Latvijai ir būt tikpat 
stiprai, skaistai un zaļai kā tagad un 
vēl daudzus gadus. Mūsu pienākums 
neatdot savu valsti citiem un būt 
savas valsts patriotiem, jo nekur nav 
tik labi kā mājās. Es domāju 
piedalīties Dziesmu un deju svētkos, 
kas būs vasarā, jo piedalos Kuldīgas 
apvienotajā sieviešu korī un mēs 
plānojam piedalīties svētkos par godu 
Latvijas simtgadei.  

8.Mana mīļākā grāmata ir ‘’Krēsla’’, 
man ir visas 4 daļas. Grāmata stāsta 
par uzticību, mīlestību un draudzību. 
Šīs grāmatas tiešām iesaku izlasīt, jo 
tās ir ļoti interesantas un no tām var 
daudz ko pamācīties.  

9.Mans vaļasprieks ir mūzika. Es ar 
mūziku esmu kopā jau no bērnības. 
Mamma mani aizsūtīja uz mūzikas 
skolu, tātad ar mūziku esmu saistīta 
jau 8 gadus, un tie gadi paskrēja tik 
ļoti ātri, ka tagad saprotu, ka tie ne-
maz nebija tik drausmīgi, un tagad 
pēdējais gads ne tikai skolā, bet arī 
mūzikas skolā. Daudz esmu domājusi, 
ka vēlos saistīt savu nākotni ar mūz-
iku, bet tas īsti nav tas, kas man palī-
dzēs manā karjerā, jo vēlos studēt 
medicīnu.  

10.Es viņus iztēlojos pieaugušus un ar 
ievērojamiem sasniegumiem. Un 
katram no viņiem būs laimīga ģimene.  

11.Mana mīļākā filma ir ‘’Atriebība 
sieviešu gaumē’’ , mans mīļākais 
seriāls ‘’Viesnīca Eleon’’ un mans 
mīļākais šovs ‘’Izklausies redzēts’’, 
ieteiktu šos noskatīties, jo visi ir ar 
humoru un nedaudz stāsta, cik dzīve 
vai liktenis var būt pārsteigumu pilns. 

12.Lai ‘’Kabatu’’ lasīt būtu tikpat inte-
resanti kā tagad. Un lai vēlāk, ienākot 
skolā, būtu ko atcerēties, un ar 
jaukām atmiņām pakavēties pagātnē.  

Liene Pētersone, 9.kl. 
 

1.Es īsti vēl nespēju apjēgt to, ka esam 
devītie. Vēl nesen bijām mazi, bet nu 

jau drīz iesim katrs savu ceļu. Mūsu 
klase ir kļuvusi daudz vienotāka nekā 
citus gadus. Domāju, ka mūsu klase ir 
pati foršākā un jautrākā.  

2.Pēc manām domām, panākumu 
atslēga ir neatlaidība un mērķtiecība. 
Savu panākumu atslēgu vēl neesmu 
atradusi. Ja katrs tieksies pēc tā, ko 
vēlas un būs pacietīgs, tad noteikti 
iegūs savu atslēgu. 

3.Mūsu skola ir ļoti saliedēta un 
vienota. Domāju, ka katrs skolotājs, 
skolēns un pat katrs darbinieks 
padara mūsu skolu īpašu.  

4.Domāju, ka mūsu skola ir ideāla, es 
nevēlos neko mainīt.  

5.Mans mīļākais kaktiņš skolā noteikti 
ir telpa pie ģeogrāfijas klases. Mājās 
noteikti tā ir mammas un tēta istaba. 
Virtuālajā vidē tas ir snapchat, 
instagram un facebook. 

6.Šobaltdien atceros, kā mēs ar mazo 
māsu gribējām kļūt par modelēm. 
Uzvilkām mammas kleitas un  
augstpapēžu kurpes un teicām, ka 
esam princeses. To bērnības laiku es 
nekad neaizmirsīšu.  

7.Novēlu Latvijai būt mūžīgai. Piedalījos 
fotoizstādes “Mūžam Latvijas 
debesīs” atklāšanā skolā.  

8.Man īsti nepatīk lasīt grāmatas, un 
tas ir diezgan slikti, bet man ir iemī-
ļotākā grāmata „Mana skaistā māsa”. 
Tā grāmata noteikti būs domāta 
pusaudzēm. Ieteiktu to grāmatu 
izlasīt, jo tā ir diezgan pamācoša. 

9.Man īsti nav noteikta vaļasprieka. 
Man patīk gan zīmēt, gan dejot, gan 
arī dziedāt, un, protams, ļoti bieži 
klausos mūziku.  

10.Iztēlojos savus klasesbiedrus 
pieaugušākus, nopietnākus un 
gudrākus.  

11.Mans mīļākais šovs bija „Es mīlu 
Tevi, Latvija”, jo es uzzināju daudz ko 
jaunu par mūsu valsti.  

12.Novēlu „Kabatai” būt tikpat 
interesantai, cik tā ir šobrīd, un lai 
aug tās lasītāju un veidotāju skaits.  

 

Paldies par atbildēm! 
 

 



«KABATA» Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze. 2018.gada FEBRUĀRIS 4.lpp. 

 
 

 

 
 

 Fizkultūra. Darbmācības skolotājs 
aizvieto fizkultūras skolotāju. "Bērni! 
Ņemiet slēpes un nūjas un ejam taisīt 
ķeblīšus!"  

 

 Skolotāja zvana vīrietim pa telefonu: 
“Jūsu dēls skolā visu laiku melo.”  

– “Nu tad viņam tas lieliski padodas, jo 
man vispār nav dēla.”  

 

 Internetā atrastus draugus pēc tam bieži 
nākas meklēt ar Interpolu.  

 

 Kas attiecas uz maniem panākumiem 
darbā, varu teikt, ka karjeras kāpnes es 
pagaidām vēl tikai mazgāju.  

 

 Es ļoti uzmanu savu figūru. Bet, 
tiklīdz novēršu uzmanību, tā viņa 
atkal kaut ko rij.  

 

 Pacients ārstam: “Pēc jūsu izrakstīto 
zāļu iedzeršanas man visas iekšas 
izrāva uz āru!”  

-  “Normāli. Tās zāles jau arī paredzētas 
ārīgai lietošanai.” 

 

 Čaklītis... Viņam nepatika visu laiku 
sēdēt bezdarbībā, tāpēc ik pa laikam 
viņš gāja pagulēt. 

 

 - Jurčik, uzmini mīklu! Skatās uz tevi 
ar stikla aci, noknipsē, un paliek 
atmiņas! Kas tas ir?  

- Ja ņemam optimistisko versiju, tad - 
fotogrāfs. Ja pesimistisko, tad - 
snaiperis. 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No skolēnu izteiktiem un neizteiktiem burkšķiem  
 

Savādi gan... ka ziema tik ilgi ievelkas!  
... ka nenosvērtam puisim nelaimīgas mīlestības dēļ jāsabojā durvis 
skolā. Durvis jau nav vainīgas...  
... ka skolas tualetes tiek pārvērstas par mākslas izstādēm. Zēnu 
durvis apgleznotas ar dabīgiem izejmateriāliem, bet meitenēm 
griesti stilizēti impresionismā ar 4D efektu. Citiem vārdiem – 
latviski tā saucas cūcība!  
... ka skolā uzstādīts kafijas automāts par maksu, taču dzērieni tiek 
izlaistīti pa gaiteņiem un kāpnēm. Vai arī tā nav cūcība?  
... ka daži B kl.skolēni nomētā skolas fasādi ar sniegu. Laikam visi 
nav mājās.  
... ka skolas ēdnīcā pusdienās pie ēdiena vairs nav dzērienu. Vai 
tiešām jāiztiek ar pirkto kafiju?  
... ka mazo klašu bērni pusdienās nes prom neizēstus šķīvjus. Vai 
tiešām mājās tik izlutināti ar visādiem kārumiem?  
... ka telefoni ir jānodod, bet nodoti ir tikai daži, un A kl.meitenes 
jau atklāti tos lieto pat stundās, fotografējot kontroldarbus.   
... ka skolēni kļuvuši pasīvi un neko vairs negrib darīt. Vai ieilgusī 
ziema būtu vainīga?  
... ka skolā mazajiem nevar aizrādīt, lai netrako pa skolu. Vai tad 
norāvušies no ķēdes? Vai arī zālīte laukā vēl nav sadīgusi.  
Labāk tomēr NEBŪSIM SAVĀDI un NEDARĪSIM SAVĀDI! 

No skolas folkloras krājumiem 

 
2.uzdevums.  
 

Aplūko vēlreiz 
fotoizstādi 

skolā un burtu 
režģī sameklē 
17 lietvārdus, 
kas saistīti ar 

debesīm un 
atmosfēras 
parādībām 

(neaizmirsti 
par sino-
nīmiem)! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Beidzot uzzinājām, kas ir īsta ziema! 
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K L I B S R A H E Ī 

Ā A S E S T A E D K 

V K Ī N O L Ū C A S 

I T E S O E T Ū P N 

V A S A R I E T S E 

 

Ja reiz “Skaļā lasīšana” – tad tikai 
televīzijā!           Domā Ksenija, 6.kl. 

1.Uzmini, kurš viesojās PĀRVĒRTĪBU SALŌNĀ! 
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