
Limbažu novada speciālās pamatskolas avīze, marts  2021. gads 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pūpolu pirkstus liegus 

Kārkli jau saulītē silda. 

Līčus, kas sakrāja sniegus, 

Palu ūdeņi pilda. 

Putniņš, klau, lemešus vīlē: 

Drīzi gavilēs gani. 

Sirdīm, kas ziedoni mīlē, 

Gaisā skan Lieldienu zvani. 
/K. Skalbe/ 

ĪSZIŅAS 

 

 Janvārī skolēni iepazinās mūzikas un 

literatūras stundās ar latviešu komponista 

Raimonda Paula daiļradi, jo maestro tika 

atzīmēta 85 gadu jubileja. Visi skolēni ar lielu 

entuziasmu iesaistījās radošajās stundās. Arī 

mūsu skolas mazā bitīšu saime cītīgi 

pastrādāja, kuru darbiņu izstādīja skolas 

bibliotēkā. 

 

 

 

 Janvāra otrajā pusē mācību stundās 

tika runāts un iesaistītas mācību procesā 

barikādes, kas Latvijā notika 1991.gadā 

vairākās Latvijas pilsētās. Skolēniem bija 

iespēja radoši izpausties vizuālās mākslas 

stundās. 

 

 

 

 Februārī visā Latvijā tiek atzīmēta 

latviešu bērnu rakstnieka Jura Zvirgzdiņa 

KRĀSAINĀS 

LAPAS NR.6 
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apaļā jubileja. Skolēni radoši darbojās 

literatūras stundās, kas sasaistīta ar 

Starptautisko Valodas dienu – iepazinās ar 

autora darbiem par lācēnu Tobiasu, pētīja Jura 

Zvirgzdiņa valodu un veidoja kolāžas un 

dažādus darbiņus, kuri tika izstādīti skolas 

bibliotēkā.  

 

 

 

 Arī šajā pusgadā mūs ceturtdienās 

apciemo kanisterapijas speciāliste Inguna 

Tihomirova ar saviem suņiem Niku un Martu. 

Skolēni ir iemīļojuši šos sunīšus un ļoti 

priecājās, kad uzzināja, ka Martai ir 

piedzimuši kucēni. Apsveicam! 

 

Jaunā gada apņemšanās 

 

Pirmajās janvāra nedēļās žurnālistikas 

pulciņa dalībnieki aptaujāja savus ģimenes 

locekļus, lai uzzinātu, kāda ir ģimenes locekļu 

jaunā gada apņemšanās.  

 Māsas Jaunā gada apņemšanās ir 

pabeigt šo mācību gadu ar labām sekmēm un 

uztaisīt istabā remontu. Savukārt, tētis vēlas 

atrast labu darbu, ko vēlas arī vecākais brālis. 

Bet mazais brālis ir apņēmies iemācīties 

burtiņus. Pati intervētāja apņēmusies vairāk 

nodarboties ar sportu. 

(Ieva Liāna Braune 5.klase) 

 

 Kristīnes ģimene ir apņēmusies labāk 

mācīties. Pati meitene apsolās pieskatīt vairāk 

mazo brāli un māsu, barot trušus, jo ģimenei 

ir daudz trušu, kuri jāapkopj. 

(Kristīne Roberta 5.klase) 

 

 Arī Samanta aptaujājusi savus 

ģimenes locekļus. Tāpat kā Ieva, arī Samanta 

vēlas vairāk nodarboties ar sportu, kas mums 

visiem uzlabo veselību. Mamma vēlas atrast 

darbu, bet tētis grib pabeigt mājā taisīt 

remontu. Omei vissvarīgākās ir ģimenes 

vērtības, jo vēlas vairāk pavadīt laiku ar 

ģimeni. 

(Samanta Guste 5.klase) 

 

 Oskars apjautājot savus ģimenes 

locekļus noskaidroja, ka mamma vēlas atrast 

darbu un tētis grib uztaisīt remontu mājās, lai 

tā esot skaista. Brālis apņemas labāk mācīties. 

Bet Pats Oskars vēlas palīdzēt tētim. 

(Oskars Veinbergs 5.klase) 

 

 Rinalds ir paspējis aptaujāt arī 

skolotājus mācību stundās. Skolotāja Dita 

vēlas apņemties neēst daudz kūkas. Skolotāja 

Elīna nolēmusi apņemties būt fiziski 

aktīvākai. Arī Rinalda mamma atbildējusi, ka 
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visiem vajadzētu mazāk ēst un vairāk 

kustēties. Ome piebildusi, ka vajadzīga 

veselība, tāpēc vairāk jākustas. Pats Rinalds 

apņēmies nekavēt skolu un labi mācīties.  

(Rinalds Audzēvičs 8.klase) 

 

Apkopojot informāciju, noskaidrojās, ka 

vissvarīgākais ir darbs, veselība un skolēniem 

labi mācīties. Lai piepildās Jūsu apņemšanās! 

 

Drošība interneta vidē 

Internets mums daudz un dažādas  

iespējas, bet ir jāizvērtē informāciju, ar ko 

mēs saskaramies, izmantojot interneta 

pakalpojumus. Svarīgi ir zināt un ievērot 

drošības pasākumus, izmantojot internetā 

dažādus sociālos tīklus.  

Čaklie žurnālisti apkopoja informāciju, 

ko nedrīkst darīt sociālajos tīklos! 

 Nedrīkst apstiprināt svešus cilvēkus; 

 Nedrīkst rakstīt svešiem cilvēkiem; 

 Nedrīkst likt citu cilvēku fotogrāfijas 

internetā; 

 Nedrīkst svešiem cilvēkiem sūtīt 

bildes; 

 Nedrīkst ierakstīt, kur dzīvo; 

 Nedrīkst ierakstīt savu personas kodu; 

 Nedrīkst dot citiem savu telefona 

numuru; 

 Nedrīkst dot citiem savu sociālo tīklu 

paroles; 

(Ieva Liāna Braune, Samanta Guste, 

Kristīne Roberta, Oskars Veinbergs 

5.klase) 

 

 Nedrīkst likt Facebook fotogrāfijas; 

 Nedrīkst rakstīt svešiem cilvēkiem, 

kurus nepazīst; 

 Nedrīkst apmeklēt šaubīgas mājas 

lapas. 

(Rinalds Audzēvičs 8.klase) 

 

Attālinātās mācības 

 Tāpat kā vairums citas skolas, arī 

mūsu skolas skolēni un skolotāji izbaudīja 

attālināto mācību procesu. Žurnālistiem bija 

iespēja pasekot līdz, cik ilgi katru dienu pilda 

dotos uzdevumus katrā mācību priekšmetā. 

 Samantas darba ilgums: 

Literatūra, ģeogrāfija, mājturība aptuveni 25 

minūtes; 

Latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, 

sports, sociālās zinības, angļu valoda aptuveni 

20 minūtes; 

Vizuālā māksla, mūzika, informātika aptuveni 

15 minūtes. 

 

 Ievas darba ilgums: 

Angļu valoda, mājturība aptuveni 60 minūtes; 

Latviešu valoda, vizuālā māksla aptuveni 40 

minūtes; 

Mūzika, ģeogrāfija aptuveni 30 minūtes; 

Matemātika aptuveni 25 minūtes; 

Dabaszinības aptuveni 20 minūtes; 

Sociālās zinības aptuveni 15 minūtes; 
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Sports aptuveni 10 minūtes. 

 

 Kristīnes darba ilgums: 

Mūzika, vizuālā māksla aptuveni 40 minūtes; 

Angļu valoda, sociālās zinības aptuveni 30 

minūtes; 

Matemātika aptuveni 20 minūtes. 

 

 Rinalda darba ilgums: 

Sports aptuveni 30 minūtes; 

Literatūra aptuveni 25 minūtes; 

Ģeogrāfija, sociālās zinības aptuveni 20 

minūtes; 

Mājturība, mūzika, angļu valoda, vizuālā 

māksla, matemātika, vēsture aptuveni 10 

minūtes. 

 

 

Vai atpazīsti latviešu slavenības? 

1.Kurš izpilda dziesmu „Sirds sadeg 

neparasti”? 

2.Kurš izpilda dziesmu ’’Pa ceļam”? 

3.Kurš izpilda dziesmu „Nevaru tā”? 

4.Kurš izpilda dziesmu ”Muļķe sirds”? 

5.Kurš izpilda  dziesmu „Klauns”? 

6.Kas  ir  grupas “Per” solists? 

7.Kurš latviešu komponists šogad svinēja 85 

gadu jubileju? 

8.Kāds dziedātājs viesojās mūsu skolā? 

9.Kas izpilda dziesmu „Skrienu, skrienu vēl”? 

10.Kas  piedalās raidījumā “Uz četriem 

koferiem”? 

 

(Samanta Guste, Kristīne Roberta, Ieva Liāna 

Braune 5.klase; darbu datorrakstā sarakstīja 

Rinalds Audzēvičs 8.klase) 

 Atbilžu variantus nododiet 

Žurnālistikas pulciņa skolotājai Evitai! 

 

Atrodi burtu jūklī sporta veidus 

Biatlons 

Hokejs 

Daiļslidošana 

Slēpošana 

Ātrslidošana 

Bobslejs 

Tramplīnlēkšana 

Snovbords 

Frīstailslēpošanas 

Kērlings 

Kalnu slēpošana 

Ziemas peldēšana 

Skeletons 

Kamaniņu braukšana 

Ziemas autokross 

 

 

 

 

 

 

 

“Krāsainās lapas” žurnālisti: 

Daniels Tosters, Ieva Liāna Braune, Džeina Burkēviča, 

Samanta Guste, Kristīne Roberta, Oskars Veinbergs, Rinalds 

Audzēvičs,  

Kārlis Gatis Štolcs; 

 skolotāja Evita Jakovļeva. 


