Nr.5

Šajā numurā
2.klašu olimpiskās cīņas.
Intervija ar 4.a un 4.e
klases skolēniem
Ciemos pie ,,kolēģiem”– konstruēšanas un
matemātikas pulciņa skolēniem

Ralfs par konkursu Meridiāns
Dzejoļi par Lieldienām un
pavasari

Saruna ar Raivo
Pētām gaismu Lielvārdē

Lieldienas
Skat, meitene pa mežu staigā
Un zaķis viņai pakaļ lec.
Tai saliek grozā olas,

Pjončhana
mūsu skolā.
Kā jau zināms, šogad norisinājās
divdesmit trešās ziemas olimpiskās
spēles.
Mēs tām ar nepacietību
sekojām līdzi .Tāpēc skolā notika
konkurss par olimpiskajām spēlēm.
Konkursā piedalījās 2.b, 2.c, 2.d un
2.e klases. Vienā komandā varēja
būt tikai pieci bērni. Katrai klasei
bija jāuzstājas, un komandu
kapteiņiem bija jāizvelk jautājumi.
Es biju pārsteigts, ka bija tikai trīs
jautājumi,
bet
bija
arī
aizraujošs
skatītāju konkurss.
Konkursā bija žūrija, kas skaitīja
punktus. Gaisā virmoja satriecoša
atmosfēra, ko radīja skatītāji. Es biju
2.c klases komandas kapteinis.
Konkursā piedalījās gan zēni, gan
meitenes. Manā komandā bija tikai
zēni. Visu komandu dalībnieki daudz
zināja par olimpiskajām spēlēm. Kad
konkurss beidzās, mūs apbalvoja ar
diplomiem un konfektēm.
Man ļoti patika, bet būtu bijis
vēl interesantāk, ja konkursā
piedalītos arī 2.a klases
komanda.
Roberts

Un aizlec citiem prieku dot.

Saruna ar Raivo.

Skat, zēns pa pļavu staigā
Un grozā pūpolu jēriņi.
Tos arī zaķis ielicisJau atkal tālāk lec.
Skat, ģimene pie galda sēž...

Raivo, Tu ,,Meridiāns” konkursā lielā konkursā ieguvi 2.
vietu. Ar to mēs tevi arī apsveicam!
Pastāsti, kā gatavojies konkursam?

Ralfs stāsta par
Meridiāns konkursu.
Ne
visi
zina,
ka ,,Meridiāns” ir arī
nosaukums
matemātikas
konkursam. Četri skolēni no
mūsu skolas piedalījās Rīgā
2. kārtā. Visi sabrauca skolā
ar nosaukumu RIMS. Tā ir
starptautiska skola gudriem
bērniem. Sabrauca labākie
matemātiķi, sākot no 1.
klases līdz 9. klasei. Katrs
sacentās
savā
vecuma
grupā.
Trešās
klases
skolnieki
bija
pavisam
četrdesmit deviņi. Beigās
tika saskaitīti iegūtie punkti
no pirmās un otrās kārtas.
Otrās kārtas uzdevumi bija
dažādi. Piemēram ...Cik
trijstūri ir jāiekrāso , lai
katram
neiekrāsotajam
trijstūrim vismaz viena mala
saskartos
ar
iekrāsoto
trijstūri. Visu uzdevumu
paveikšanai bija atvēlēta
viena stunda un piecpadsmit
minūtes.

Un spēlē Lieldienu spēles!

Sākumā biju uztraucies ,
bet,
kad
ieraudzīju
Paldies par prieku zaķēnam.
uzdevumus, nomierinājos un
Madara
ķēros pie darba. Manuprāt
konkurss ir ļoti aizraujošs,
Pēc konkursa pirmās kārtas mēs pulciņā pārrunājām šos uzdevumus, kurus nesapratu- to risinājumu
kaut arī daži uzdevumi bija
kopīgi atradām.
ļoti sarežģīti un neredzēti.
Urā!- sauc meitene un zēns,

Man mājās bija izprintēti visi iepriekšējo gadu uzdevumi, un es centos tos
visus risināt. Trenējoties parādījās arī tādi uzdevumi, kurus uzreiz nesapratu.
Tad bija jālūdz padoms vecākiem, lai mazliet paskaidro un tad jau es pats
varēju tos atrisināt.

Tavi iespaidi konkursa laikā un secinājumi pēc tā?

Otrajā kārtā bija 22 jautājumi ar atbilžu variantiem un 3. uzdevumi bez atbilžu variantiem. Es uzdevumus
veicu nedaudz ilgāk par stundu. Konkursā ieguvu tik labu vietu tāpēc, ka man ir talants matemātikā. Tas
mums ģiimenē iedzimts- labi matemātiķi ir arī mans vectēvs un tētis.

Konstruktoru pulciņš
Bijām ciemos pie konstruēšanas
pulciņa bērniem, lai uzzinātu, ko viņi
dara . Bērni pastāstīja, ka mācās, kas ir
zinātniskie konstruktori, kā darbojas
karuseļi, kā darbojas sviras, lai kaut ko varētu pacelt, kā darbojas
šūpoles. Interesanti!
Sākām darboties no šī mācību gada oktobra. Pulciņu apmeklē
skolēni no 2.a, 2.c, 4.d un 5.c klases. Lielākie bērni palīdz
mazākajiem lasīt instrukcijas.
Kāds ir jūsu mērķis, apmeklējot konstruēšanas pulciņu?
Zane- Mēs trenējam sīko pirkstu muskulatūru un tas nozīmē
trenējam savu domāšanu.
Alvis- Es gribu iemācīties būvēt, lai pēc tam konstruētu pats BMX
velosipēdus. Varētu konstruēt motorus mašīnām.
Reinis- Es jau tagad sāku mācīties saprast rasējumus, lai, kad izaugšu
varētu konstruēt lielas mājas.
Bērniem pulciņā visvairāk patīk konstruēt un būvēt
mājas, patīk darboties ar skrūvējamiem
konstruktoriem, patīk, ka var domāt un plānot.
Kas jums vislabāk izdevies?

Ciemos pie matemātiķiem
Kādā piektdienā pēc stundām ciemojāmies pie matemātikas
pulciņa bērniem. Ar ko tad viņi nodarbojas?
Mūsu pulciņu apmeklē skolēni no trešajām klasēm. Dalībnieki
pastāstīja, ka parasti viņi risina grūtākus matemātikas uzdevumus,
nekā parasti risina matemātikas stundās. Interesanti, ka varam
spēlēt dažādas loģiskās spēles, meklējam neparastus risinājumus.
Dažreiz pat darbojamies ar plastilīnu, lai attīstītu telpisko
domāšanu.
Kāpēc jūs apmeklējiet šo pulciņu, kāds ir
katra no jums mērķis?
Atbildes bija diezgan līdzīgas. Visi grib kļūt
gudrāki. Ja daudz trenējas, veiksies labāk
matemātikas olimpiādēs. Citi teica, ka
uzlabojas atzīmes matemātikā. Citi nāk
tāpēc, ka vienkārši patīk matemātika.
Ko esiet ieguvuši pa šo laiku?
Mēs interesanti pavadām laiku. Labi risinām Cietos riekstus.
Mūsu telpiskā domāšana, uztvere, liekas, ir daudz labāka. Mums
patīk, ka pulciņu vada saprotoša un jauka skolotāja I. Žube.
Esam arī guvuši labus sasniegumus Meridiāns
konkursā. Lieliski startēja Raivo, Ralfs, Tomass,
Roberts!
Bet pavasarī gaidām braucienu uz Zino centru
Rīgā!

Reinis- Es uztaisīju dzeltenu busu, kuram virsū bija akmens!- tas viss
no LEGO.
Alvis- Man pašam patika , ka uztaisīju pacēlāju ar āķi. Mēģināt, kā ar
to var pacelt dažādas lietas.
Zane- Man visinteresantākais darbs bija
zobratu shēmas izveidošana.
Bērni cer apmeklēt šo pulciņu arī nākošajā
mācību gadā.

1.Kādi Jūs esiet un kādi Jūs noteikti neesiet?
Mēs neesam ļoti draudzīgi, bet draugi mums ir un mēs esam
izpalīdzīgi, kad vajag mēs palīdzam.
2.Patīkamākās atmiņas no 1.klases?
Svarīgākais, kad mēs 1.klasē satikāmies skolotāju. Talantu šovā
ar priekšnesumu ,,Ceļojums ar gaisa balonu.’’
3. Kāds ir Jūsu klases interesantākais pasākums pa šiem
gadiem? Pastāstiet!
Tas bija piedalīšanās projektā ,,Par mani ar mani”. Bija forša spēle,
kad bija sapiņķerējušās aukliņas un bija jāatpiņķerējas. Daudz
interesantu lietu bija Rīgas noslēguma pasākumā , kurā veicām
uzdevumus parkā. Aizraujoša bija trešās klases
ekskursija ,,Zanzibārā” (komandu spēle)
4. Kāds ir jūsu kopīgākais dārgā -ko veicāt visa klase kopā?
Pastāstiet
Uz Ziemassvētkiem iestudējām ludziņu ,,Strīdu
karaliene.”

6. Ko jūs gribētu pamainīt savā klasē savstarpējās
attiecībās?
Būtu labāk jāmācās. Mums jābūt draudzīgākiem, jo tikai
draudzīgs kolektīvs var uzvarēt un sasniegt daudz vairāk.
7. Pavasarī jūs atvadīsities no savas klases audzinātājas
Sarmītes Tipaines. Nosauciet skolotājas piecas labākās
īpašības?
Mūsu skolotāja ir čakla, mīļa, jauka, gudra un stingra.
8.Par ko jūs varētu pateikt paldies sākumskolai, aizejot
uz ,,lielo” skolu?
Vislielākais paldies visiem skolotājiem par mācīšanu un par
labiem padomiem.
Paldies par interviju!

INTERVIJA AR

4.A KLASI

Kādi jūs esiet un kādi jūs noteikti neesiet?
Mūsu klasē ir čaklas meitenes, kuras
palīdz gan skolotājai, gan pārējiem klases
biedriem. Esam diezgan gudri un jautri. Mēs,
skiet neesam pati jaukāka klase skolā, jo šad
tad notiek ,, cīņas” , kurš stiprākais, kurš būs
vadonis. Noteikti neesam ļauni .
Kādas ir jūsu patīkamākās atmiņas no 1.
klases?
O, pirmajā klasē bija vieglāk mācīties,
mājas darbi tik viegli! Vislabākais, ka ieguvām
jaunus draugus. Gājām spēlēties ārā.
Atceramies , ka 1. klasē siltā, saulainā
pavasara dienā lieliski atpūtāmies Rembates ,,
Dimantu kalnos”!

Kāds ir jūsu klases interesantākais pasākums pa šiem gadiem?
Mums visiem vislabāk patika Baldones observatorijas apmeklējums. Visiem šogad
patika klases Valentīndienas pasākums. Puišiem bija jāmāk ātri sasiet kaklasaiti, bija
jāmet šautriņas, bija sagatavotas dāvaniņas. Eduards Č. katru gadu nes visām klases
meitenēm ziedus.

Kāds ir jūsu klases kopīgais , labākais darbs, ko veicāt kopā?
Vienos Ziemassvētkos klases pasākums bija Zilajos kalnos. Eglīti piekāram
pilnu ar dažādiem dārzeņiem, lai svētki arī Zilo kalnu zvēriņiem. Esam
piedalījusies daudzos pasākumos, piemēram, konkursā ,,Mana Latvija”.
Taisījām plakātus.
Vai jūsu klasē ir bērni, par kuru sasniegumiem priecājaties, slavenības?

1.a
8.martā zēni sveica meitenes ar puķēm un
cepumiem.
29.03.
gaidām
ciemiņus
no
Starptautiskās skolas.
1.b Pavadījām pavasara brīvlaiku. Rotājām klasi
Lieldienām. Darbojāmies ar pulksteni, uztaisījām
metramērus.
1.c Apmeklējām Ugunsdzēsības muzeju.
Mācījāmies par Pūpolsvētdienas tradīcijām.
Atnesām zariņus, skatījāmies kā zied lazdas. Visiem
patika leļļu teātris par vilku.
1.d Notika klases ballīte, sveicām februāra un
marta jubilārus. Čakli lasām grāmatas. Pavasara
atnākšanu svinējām ar košiem, puķainiem tērpiem.
1.e
Mums bija projekts, kurā mērījām sevi.
Stāstījam par martā izlasītajām gramatām.
Izveidojām apsveikumus Ogrei un taisījām zaķus.
1.g Jauki pavadījām brīvlaiku.
2.b
Gatavojāmies Lieldienām, uztaisījām cālīšus.
Mācījāmies reizināt un dalīt, viens otram palīdzējām .
Kopā ar 2.c klasi ieguvām jaunas zināšanas Salaspils
botāniskajā dārzā.
2.c Bijām pētīt gaismu Lielvārdē. Gatavojām ,,Rīta ziņas”.
Bijām Salaspils botāniskajā dārzā.

Mēs priecājamies vienmēr par mūsu Hugo Beikmani, kurš nodarbojas ar
kalnu slēpošanu, par mūsu peldētāju Agnesi Bergmani. Daudziem bērniem
ir nopietnas aizraušanās un hobiji.
Ko jūs gribētu pamainīt savā klasē savstarpējās attiecībās?
Šķiet, ka visvairāk būtu jāmainās mūsu klases puišiem. Viņiem jāiemācās
strīdus izšķirt bez ,,plūkšanās”. Jāmācās vienoties un sarunāties.
Pavasarī jūs atvadīsities no savas klases audzinātājas Ivetas Ernestes.
Nosauciet skolotājas piecas labākās īpašības?
Viņa ir jautra, gudra, skaista, mīļa , dažreiz barga, bet dažreiz tā jābūt.
Par ko jūs varētu pateikt paldies sākumskolai, aizejot uz ,,lielo” skolu?
Paldies klases audzinātājai par jaukajiem
klases vakariem un izpalīdzību, par visu, ko

2.d Bijām LU botāniskajā dārzā. No olu kastēm gatavojām
Lieldienu dekoru, uztaisījām zaķus un izrotājām klasi.
2.e Braucām uz Rīgas
tauriņus ar apelsīniem.
Lieldienu rotājumus.

botānisko dārzu. Pabarojām
Ar prieku gatavojām dažādus

3.a Gatavojām Lieldienu rotājumus– zaķus. Apzeltījām
olas (arī klases grīdu). Darbojāmies keramikas darbnīcā
un bijām Dzelzceļa muzejā.
3.b Pieteicāmies ZZ čempionātam, piedalāmies projektā
"Sporto visa klase" sacensībās stafetēs Lielvārdē.
Uzņēmām lasītājus no RSS.

3.c
Bijām Motormuzejā. Keramikas darbnīcā
veidojām rotātus traukus. Gatavojām Lieldienu
rotājumus un apsveikumu vecākiem.

dežurantēm par mūsu pazudušo mantu

3.d
Bijām Dzelzceļa muzejā. Piedalījāmies
fotosesijā. No zobu bakstāmajiem kociņiem
izveidojām
daudzskaldņu
formas–
celtnes–
iztērējām simtiem zirņu un zobu bakstāmo.

meklēšanu un izpalīdzību!

3.e Mācījāmies dalīt ar atlikumu.

Paldies par interviju!

3.g Gatavojāmies Lieldienām. Iemācījāmies dalīt
ar atlikumu.

mums iemācīja! Paldies garderobes

Kas ir Gaisma?

4.a Sniedzām interviju MSA. Zēni sveica meitenes.

Bija diezgan apmākusies, ne pārāk patīkama piektdiena. Taču tā nebija parasta
piektdiena, jo mēs nemācījāmies, sēdāmies vilcienā un braucām uz Lielvārdi.
Lielvārdē devāmies uz Zinību centru. Mūsu mērķis bija klausīties, mācīties ,
darboties , uzzināt visu par gaismu. Klase sadalījās komandās. Katrai komandai
iedeva aptumšošanas kasti, kurā likām kartītes ar cilvēku attēlu dažādās krāsās. Visi
noskaidrojām, ka visātrāk un labāk redzami ir balti apģērbti cilvēki. Mums rādīja
modeli, kurā attēlota Saule, Zeme, Mēness. Tāds, kā mūsu dabas zinību kabinetā.
Visinteresantākais bija balsošana ar pultīm. Tādējādi noskaidroja, cik mēs uzmanīgi
esam klausījušies un sapratuši. Man personīgi, tas patika vislabāk.
Iesaku aizbraukt uz šo centru arī citām klasēm, jo, piemēram, es tur pirmo reizi
redzēju, kā darbojas Saules pulkstenis!
Madara S.

4.b Sportosim Olimpiskajā centrā. Klasē notiek
grāmatu lasītāju seminārs. Uzņēmām ciemiņus no
Rīgas
starptautiskās
skolas.
Daudzi
bērni
piedalījās dažādās sacensībās un koru skatēs.
4.c Vislabākais notikums– Pavasara brīvdienas.
4.d Bijām Ādažu čipsu fabrikā, jājām ar zirgiem,
cīnījāmies novada ceturto klašu sporta sacensībās,
tikāmies ar arhitekti.
4.e Bijām Olimpiskajā veselības centrā, ieguvām
zināšanas par veselīgu dzīvesveidu.

Gaidām pavasari!

Zaķīts lec, zaķīts lec.

Pavasaris

-Kāpēc zaķim olu grozs?
-Draudziņ, zaķīts lec ar olām,

Kad putnu dziesmas atskanēs,

Pavasarī svētku daudz.

Silto, maigo pavasari.

Kad cīrul s metas gaisā,

Jo ir šodien Lieldienas!

Lieldienas mums tuvojas.

Varbūt dažreiz vējaino.

Lieldienas, Lieldienas?
Kas tās tādas Lieldienas?
Tie ir svētki pavasarī.
Kad bērni gaida Lieldienolas!

Ak, kā gaidām pavasari,

Lieldienas.

Vai Jūs gaidāt pavasari?

Lieldienās smaids un prieks.
Ko mums pavasarī patīk darīt?
Lēkāt, skriet, spēlēties,
svilpot, dziedāt.

-Kas tās tādas Lieldienolas?

Kad pirmā varavīksne debesīs,

Svētkos jautri tev un man.

Kad lietus zaļos asnus dzīs,

Lai šūpoles mūs nes.

Un saulīte mūs sasildīs.
Andra

Tāpēc slideni ceļi vairs nebūs.

-Kā mēs atpazīsimi tās?
-Nu..tās būs no brūnas šokolādes,
- Tās raibu raibās krāsās mirdzēs.

- Ak, pacieties, lai pārsteigums!
Ilvija

Spīdēs tikai saule un maigi sildīs
mūs.

Kad bērni ārā skries,
Un , pat papagailis mans
Sāks pirmos vārdus teikt!

kaut varbūt daži negrib

Oliņas!

Beigt skolu un pamest jaukos

No rīta māte strādā dikti,

klasesbiedrus.

Pavasari, pavasari,

Olas krāsot grib tā pikti.

Spīd saule, puķes aug.

Skaistais pavasari-

Viena tāda otra šāda,

Ak! Jaukais pavasarī!

Tu puķēm ziedus atnes

Trešā spilgti oranža.

Pavasari gaidot.

un sniegu ātri kausē,

Beidzot olas krāsainās,

Tu līdz sev siltu laiku nes

Skaistais, siltais pavasari,

Grozā skaisti saliktas.

Un lielu prieku arī.

Ziedoni nes visiem mums.

Viesi paēd mielastu,

Brīnišķīgais ziedonis

Un jautrība nu sākas.

Roberts.

Olu kaušanās var sākties!

Ābelēm nes ziedusBrīnums.

Bet tad pēkšņi ,,Plikš un Plakš!''

Baltus rozā nokrāsās,

Kas ir mūsu brīnums Lieldienās?

Pilnus zarus piebēris.

Bet ko mums patīk darīt
Lieldienās? Gulēt gultā lasīt
grāmatas?

Arī pļavas piebirušas

Un pēc brīža apkārt mums,
Visur tikai čaumalas!

Simtiem mazu saulīšu!

Pavasaris.

Nē! Nepavisam.
Mums patīk ripināt olas krāsot
tās, dziedāt,skriet,l ēkāt,un
augstu šūpoties.

Ak, kā gaidām pavasari,
Kad dabā visi sarosās,

Bet pavasarī šķirsimies,

- Bet kāda ola man būs?

Ak, kā gaidām pavasari,

Zaķis grozā olas liek.

Pavasarī kūst sniegs ,

-Tās ir bērnu kārumi.

Un kūkot uzsāk dzeguze.

Ziedonis māk prieku nest

Pavasaris nu ir klāt!

Bērniem, visiem cilvēkiem.

Saule spīd un lietus līst

Bet vai Lieldienas gaidāt?
Bet vai Lieldienu zaķi gaidāt?
Ar garām ausīm un mazu ļipiņu?
Lieldienas jau nāk!!
Un brīnumi tuvojas!

Laimdota

Dažreiz vēl kāds sniedziņš uzsnieg!
Pavasaris šis

Visur apkārt zaļa zāle.

Pavasaris šis

Re kur peļķe liela, maza,

Jauks un spirgts ir visur.

Puķītes diemžēl vēl nezied,

Jābūt mums tik jaukiem

Pūpoli jālasa drīz vien būs!

Pret pavasari šo
Der atcerēties!
Lieldienās ir daudz jāšūpojas, tad pa gadu nebūs
jācīnās ar ,, lāču miegu”.

Jo Lieldienas nāk,

Kā vecākiem pret

Un ,,Mazajā skolas avīzītē'',

Bērnu maziņo.

Lieldienās šūpojoties , jāļauj šūpolēm lēnām nostāties,
lai tā lēni un līgojoties nozied linu druva.( kam tāda
ir....)

Šis pavasaris dod

Kas olas bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos.

Ko izmantojām mēs

Jo vairāk olu saimniecei Lieldienās, jo vairāk nākošajā
gadā vairojas lopi....varbūt, jo labākas atzīmes
skolēniem skolā?

Ik katru pavasari.

Lieldienu tēma ir klāt!
Beatrise

Mums prieku cerības,

Priecīgas Lieldienas un siltu pavasari
Ralfs

novēl Mazās Avīzītes žurnālisti!

