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Esiet sveicināti maijā –mēnesī, kad dabā 

viss plaukst un zeļ. Par šo skaisto mēnesi 

priecājas gan daba, gan tās iemītnieki, gan 

arī skolēni, jo līdz mācību gada beigām ir 

palikušas tikai dažas nedēļas 

Vai atceries, kā septembrī  sāki vai turpi-

nāji skolas gaitas un satikies ar saviem pir-

majiem vai sen neredzētajiem klasesbiedriem? Tas taču bija jauki, vai ne? Vai 

atceries, kā gada garumā kopā pavadījāt laiku mācoties, atpūšoties, svinot kopī-

gus svētkus, piedaloties dažādos pasākumos, pārgājienos un ekskursijās? Pār-

domā, kuri kopā ar klasesbiedriem pavadītie brīži tev vairāk ir palikuši atmiņā. 

Varbūt viens no brīžiem bija ZZ Čempionāta pusfināls, kurš notika Valmierā 

28.aprīlī vai arī kāds klases vakars? Ir pienācis laiks, kad vari izvērtēt, kā tev 

ir pagājis šis mācību gads. 

Arī maijā svētku nav mazāk, kā citos mēnešos, jo  pirmajā maijā svinam Darba 

svētkus un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu, turpre-

tī 4.maijā –Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Taču nebūt 

mazsvarīgāka nav māmiņu diena, kuru svinam maija otrajā svētdienā. 

Šī mācību gada „Skolas Kedu” pēdējā numurā stāstīsim arī par skolas modi, jo ir 

taču pavasara beigas, un drīz sāksies vasara, tāpēc jau laikus ir jāpadomā par 

vasarai atbilstošu apģērbu. Maijā braucām ekskursijās, rīkojām klases vakarus, 

priecājāmies uz nebēdu.  

Lai vasara un nākamais  mācību gads izdotos lielisks,  „Skolas Kedu” komanda 

novēl jau tagad ar ģimeni sākt plānot, ko darīt vasarā, varbūt pat doties kādā 

neaizmirstamā ceļojumā,  kā pavadīt, 

lai tā būtu neaizmirstama... 

Tavas “Skolas Kedas” 

Nāc un piedalies 

arī Tu! 

Ja vari uzrakstīt 

interesantus 

rakstus par 

skolas dzīves 

notikumiem! 

Ja interesanti 

fotografē vai 

zīmē! 

Raksti dzeju, 

prozu ! 

Sastādi mīklas, 

šarādes, anagrammas ! 



Tu esi teicamniece skolā. Kā Tev izdodas sekmīgi un 

ar panākumiem apgūt tik dažādu mācību 

priekšmetu saturu? 

Galvenais - redzēt jēgu un mērķi tam, ko 

dari. Cilvēks var izdarīt daudz ko, ja tas ir 

viņa interesēs. Protams, man visi mācību 

priekšmeti šķiet interesanti, tādēļ mācos ar 

prieku, jo zinu, ka tas vajadzīgs man nevis 

skolotājam. 

Tavs elks...  

...esmu es pati. Joks. Man nav elka, taču ir 

ļoti daudz cilvēku, no kuriem es iedvesmojos. 

Tās nav Holivudas zvaigznes, bet gan līdzcilvēki 

un speciālisti savās jomās. Šogad mani ļoti motivēja sarunas ar Andri Gobi-

ņu, Eiropas Kustības Latvijā prezidentu, un viņa sniegtie padomi. 

 

 
Ar ko tu salīdzinātu skolu?  Kāpēc tāda izvēle? 

Vieta, kur tu saproti to, kas tiešām tev ir vajadzīgs. Ir sko-

las, kuras var salīdzināt ar melnzemi, tajās ir gan interaktī-

vas bibliotēkas, šūpuļkrēsli, mūsdienīgas laboratorijas, kafej-

nīcas un ir skolas - grants, kurās ir grūti saņemt barības 

vielas augšanai, taču tas nav noteicošais faktors zināšanu 

iegūšanai. 

Tavs plāns tuvākai nākotnei? Kāpēc tāda izvēle? 

Neko neplānoju, jo zinu, ka manā dzīvē vienmēr nostrādā 

jocīga likumsakarība- tiklīdz kaut ko plānoju, visi plāni izjūk... 

Pēc mācībām ASV ļoti vēlētos pabeigt Starptautiskā Baka-

laurāta programmu. Ticu tam, ka tas, kam jānotiek, tas no-

tiks, 

 

 Kur Tu ņem iedvesmu saviem panāku-

miem? 

   Atklāju TED talks, ļoti motivējošas, pa-

saulslavenu cilvēku runas. Kā jau minēju 

iepriekš, mani iedvesmo līdzcilvēki un ceļo-

šana. Jo vairāk es apmeklēju dažādus pa-

sākumus, jo vairāk vēlos kaut ko darīt 

pasaules labā. 

Pastāsti, kā Tu uzzini par dažādiem 

konkursiem, piedāvājumiem skolēniem? 

 Paldies jāsaka skolotājām, kuras mani 

informē un iedrošina, taču dažreiz konkur-

si atrod mani. Cenšos sekot līdzi aktualitā-

tēm un neko nelaist garām, jo vienmēr 

pieņemu dzīves izaicinājumus. Nekad ne-

sēžu, neko nedarot. 

Tev patīk ceļot? Ko jau esi redzējusi, kur 

vēlētos atgriezties, kur vēlētos nokļūt? 

Protams! To jau sākotnēji vēlējos uzrak-

stīt. Esmu bijusi daudzās valstīs - Ēģiptē, 

Turcijā, Ukrainā, Norvēģijā, Baltkrievijā, 

Polijā, Lietuvā, Igaunijā. Vēlētos atgriez-

ties Krimas pussalā. Ļoti gribu aizceļot uz 

Austrāliju un Maldīvu salām. Bez šaubām 

man ir mērķis apskatīt visas Eiropas val-

stis. Ar nepacietību gaidu došanos uz ASV, to-

mēr būs skumji pamest mājas. 

 

Vēlējums mums... 

Dažreiz mēs uzvaram, taču dažreiz mēs iemāca-

mies. Dzīvē nav ko zaudēt, var tikai iegūt, tāpēc 

esiet drosmīgi! 

    Kāda ir tava mīļākā nodarbe ārpus 

skolas brīvajā laikā? 

Vismīļākā nodarbe ir ēdiena gatavošana, 

tā ir iespēja gan radoši izpausties, gan 

garšīgi paēst. Patīk gatavot sarežģītas 

receptes, piestrādā pie noformējuma un 

izveidot perfektu garšu buķeti, kā arī 

iepriecināt tuvākos ar īpašu maltīti. 

Ļoti daudz laika pavadu dabā- pie ezera vai 

mežā. Lai arī skolā, šķiet, esmu nosvērts 

cilvēks, brīvajā laikā patīk iztrakoties. 

Labs veids kā atbrīvot galvu no ikdienas 

problēmām ir skriešana un riteņbraukšana. 

  Pastāsti kādu interesantu brīdi vai 

joku no savas dzīves! 

 Tas notika pirms kāda laika. Biju Rīgā un 

kavēju vilcienu, taču redzēju, ka vienlaicī-

gi no perona atiet divi vilcieni. Lecu tajā, 

kurš tuvāk. Tad, kad durvis aizvērās mana 

deguna priekšā, sapratu, ka iekāpu nepa-

reizajā vilcienā. Biļešu kontrolieri neizrā-

dījās diez cik izpalīdzīgi, tādēļ nācās pa-

šai izstrādāt plānu. Tajā brīdī, kad vilciens ap-

stājās Krustpilī dzelzceļa remonta dēļ, es izlēcu 

no vilciena izrāpos no grāvja, pārrāpos pāri žo-

gam un ielēcu savā vilcienā. Nācās uzklausīt garu 

morāli no biļešu kontroliera par to, ka jādomā ar 

galvu un ka es varēju aizbraukt arī uz Liepāju, 

taču man tas bija mazsvarīgi. Galvenais, ka 

braucu mājās! 

RVPĢ 9.a klases skolniece, Labākās liecības īpašniece, teicamniece, skolas lepnums 

Linda Novika intervijā skolas avīzei citēja Džonu Lenonu un teica-nākotnē vēlos kļūt 

par laimīgu cilvēku. Pašlaik viņa ir sevis meklējumos... Kā viņai veicas? 

                       PAŠMĀJU ZVAIGZNE 

       

Kad dosies prom no Latvijas, kādas 3 lietas ņemsi līdzi, lai atcerētos māju 

sajūtu? 

Laimas saldumus, to man tiešām pietrūks! Kā arī man vienmēr ir līdzi Nameja 

gredzens. Trešā lieta būtu latviešu mūzikas disks. 
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Pavasaris, modē atkal ir  

sports. Gatavojamies vasarai! 

 

 

 

Meitenes, 

rozā ir 

jaunais 

sarkanais! 
 

 

Arī “SKOLAS KEDAS”  

puķojas... 

 

Ja visi cilvēki ģērbtos vienā-

di, nēsātu sev līdzi vienādas 

krāsas mājdzīvniekus, tad 

nebūtu interesanti dzīvot. Visi cilvēki ir da-

žādi pēc rakstura, pēc ģērbšanās stila. Man 

šķiet, ka mode padara visus cilvēkus vienā-

dus. (Elīza, 8.b) 

 

 

Daudzi cītīgi seko modei, bet tas 

ir lieki. Uzskatu, ka tā ir lieka lai-

ka tērēšana. (Daniels, 8.a) 

Man nepatīk mode un cilvēki, kuri 

ļoti cenšas izvēlēties apģērbu, kas 

atbilst tai. Manuprāt, dažreiz modē 

ir pavisam dīvains apģērbs. Es do-

māju, ka jāizvēlas, tas kas patīk un 

kas ir ērts. (Marija, 8.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kurpes nespiež? 
  

Manuprāt, mūsdienās mode ir ļoti 

krāšņa, spilgta un koša. Godīgi sakot, 

es sekoju modei – ieveidoju matus, 

ģērbjos pēc pēdējā „modes kliedzie-

na”. Es neredzu daudz negatīvu as-

pektu mūsdienu modē. (Aigars, 8.b) 

 

Bieži cilvēki nēsā kādu apģērbu, jo tāda 

ir mode. Manuprāt, tas nav pareizi. 

Katram cilvēkam ir savas intereses, 

tām nav obligāti jāsaskan ar citu ide-

jām vai interesēm. Tas pat ir labi, jo 

tavas domas nesaskan ar citiem, taču 

tas parāda, ka tu esi unikāls.  

                                     (Katrīna, 8.a) 

Nebaidies eksperimentēt, esi radošs!      

(Laura M. 8.b) 

                              

 

                                              

 
 

 STILA LAPPUSĪTE Ko mūsu skolas skolēni domā par modi? 

Manuprāt, mode nav pats svarīgākais dzīvē, jo katrs, ģērbjas kā 

grib. Es nesekoju modei, jo tas ir garlaicīgi. Es nesekoju modei, 

ģērbju to, kas man patīk. (Evija, 8.a) 

Kaut gan esmu puisis, tomēr man patīk skaisti ģērbties, jo tas ir 

patīkams process. (Eduards, 8.a) 
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 Tas brīdis ir klāt. Ilgi gaidītās vasa-

ras brīvdienas tūlīt, tūlīt sāksies!  Lai 

brīvdienas ilgi, ilgi paliktu atmiņa un 

būtu neaizmirstamas, tās prātīgi jāpa-

vada. Tāpēc laiks izveidot savu īpašo 

darbiņu sarakstu. Lūk, dažas stilīgas 

idejas, ko vērts izmēģināt. 

  Izbraukā pilsētu ar velosipēdu. 

Rēzekne ir skaista pilsēta. Tu vari 

pakavēt laiku, pasportot un iepazīt 

jaunas vietas, vizinoties ar riteni.    

 

Dodies uz kino vai kādu pasā-

kumu Gorā. 

Izpēti vasaras pasākumu afišu 

Gorā.  Uzaicini draugus vai kopā 

ar ģimeni pavadi jauku vakaru 

Gorā. 

 

 

Iepazīsties ar jauniem draugiem. 

Draugu nemēdz būt daudz.  

Bieži vien nejauši sastapti cilvēki 

mēdz kļūt par labākajiem draugiem. 

Draugojies reāli, nevis virtuāli un 

krāj pozitīvas atmiņas. 

 Sagaidi saullēktu. Agrā celšanās 

un saullēkta sagaidīšana ir īsta 

romantika.  Saullēktu var sagaidīt 

jebkurā dienā, nav obligāti jāgai-

da Līgo. 

 

 

Sarīko ģimenes kino vakaru. 

Kopā ar ģimeni sarīko jauku filmu vaka-

ru. izvēlies interesantu filmu. Nopērc 

čipsus vai popkornu. Arī coco cola derēs 

lieliski.    

 

Pa-

baro patversmē dzīvniekus  vai pīles 

pie Rimi. 

Neaizmirsti parūpēties par mazajiem 

draugiem. Aizej uz patversmi, pabaro 

dzīvniekus vai pastaigājies ar viņiem. 

Lai arī  dzīvniekiem patversmē  vai 

Rimi pīlītēm  kāds prieciņš. 

Kas obligāti jāizdara 

brīvdienu laikā? 
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5. b klase iesaka 

Nofilmē interesantu video. 

Nav jābūt izcilam režisoram, 

lai izveidotu video. Nofilmē 

skaistu pasākumu, interesan-

tu joku, tikšanos vai jebkādu 

notikumu, ievieto sociālajos 

tīklos. Lai jau citi laiko. 

Aizbrauc uz jūru vai Rāz-

nas ezeru.  

Izbaudi vasarā sauli un ūdeni. 

Lai arī cik aizņemts būtu, no-

vērtē, ka mēs esam viena no 

valstīm, kurai ir jūra. Arī Lat-

Iemācies kaut ko jaunu un 

traku.  

Vasarā ir laiks izpausties. Bei-

dzot var darīt kaut ko traku. 

Varbūt iemācīties braukt ar 

skrituļslidām vai iekarot skeit-

parku. Varbūt izgatavot kādu 

rotaslietu vai iemācīties cept 

Izbaudi grāmatu pasauli. 

Izlasi labu grāmatu, kuru ieteica 

skolotāja, draugi vai vecāki.  Aiz-

ej uz bibliotēku  un izvēlies jaun-

ākās grāmatas. 

Arbūzs un saldējums!  

Šie gardumi ir vasaras simboli, 

tāpēc jāizmanto izdevība un jā-

pieēdas, cik tik var. Neaizmirsti 

pacienāt draugus. 

Obligāti sauļojies, peldies, 

ēd saldējumu, vienkārši baudi 

vasaru!  Tas viss ir bezmak-

sas! 



5.b klases vakars “Izgaršo Rēzekni” garšoja lieliski. Klases pasākums ir lielisks veids klases 

saliedēšanai. Mūsu klases vakars notika dienā. Vēlējāmies izbaudīt pilsētas skaistumus un aktīvi 

atpūsties. Sadalījāmies komandās un devāmies iepazīt Rēzekni tuvāk. Raiņa parks, Picērija “La Pizza”, 

pilskalns, Rēzeknes upes krasts un Gors bija tās pieturas, kurās apstājāmies. Rēzekni iepazinām un 

izgaršojām. Šķiet, ka tas mums izdevās ļoti interesanti un jautri.   
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Pilskalna karaļvalstī var iekļūt, 

uzminot mīklu. 

Kalimbaba ir jautra spēle. Kopā 

jautri! 

Picas, picas, picciņas– kā mums tās garšo! Nam, ņam... 

Stiprie pilskalna mūri 

Mums vienmēr tarakāni galvā. 

Linards iemācīja taisīt kuģīšus. 

Iedomājāmies vēlēšanos un laidām 

kūģīšus upē... 

Rotaļu 

laukumā 

spēlējām 

saldo 

spēli– 

meklējām 

koņčas. 

Raiņa parks – aklās vistiņas, balonu 

meklēšana, jautrie starti skeitparkā, arī 

uzzīmējām skolotāju... 

Fotoreportāžu sagatavoja 5.b 



  The ZZ Championship 
 
 

The ZZ Championship is the largest sports and puz-

zling games event for Latvian schoolchildren. 

Our class, form 6b, has participated in semi-final 

competitions consisting of sport, puzzling and cre-

ative disciplines in Valmiera. We competed in the 

group of forms 6 - 8. The semi-final gave everyone a 

good time, encouraged  us to take up sport and 

adopt healthy lifestyles.  

 
 

 

 

ENGLISH CORNER 
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Friendship rules the world. Victory is not as worthy as friendship. 

We are the winners, because we are a team. 

We can prove who is wise and strong in Rezekne. 



Ziedonītis bagāts tēvs, 

Kas tik viņam nepieder. 

Meži,pļavas,lauki,ziedi, 

Krāšņākie ceriņkrūmi. 

 

Kas nevēl ceriņam, 

Ilgu mūžu nodzīvot? 

To zin Dievs,to zin Laima, 

Mūsu mūža licējiņi. 

 

 

Ceriņos lūkojās, 

Kā atbrauca Laimes māte. 

Tā atbrauca Laimes māte, 

Visiem laimi vēlēdama. 

 

Laimīte ceriņam 

Deva gudru padomiņu. 

Maini krāsas,maini ziedus, 

Nemain pašu galotnīti. 

 

Mīļā Māra ar Laimiņu 

Šūpojās ceriņos. 

Līdz atnaca Dieva dēli, 

Gudrībiņu pasmelties. 

 

Ziedonīts ar Laimiņu 

Sarunāja satikties. 

Sarunaja satiktiesi 

Baltajos ceriņos. 

Ko man nest Laimas meitai, 

Ciemiņos aizejot. 

Es aiznesu ceriņkoku 

Ar visām saknītēm 

Pērkonītis stiprs vīrs 

Nolauž manu ceriņkoku 

Dieviņš manim palīdzēja 

Ar pērkoni cīnīties 

Māra, pirtī pērdamās, 

Man uzlika vainadziņu 

No ceriņu zariņiem, 

No ieviņu lapiņām. 

 

 Ceriņam jubileja, 

Desmit gadi nodzīvoti, 

Desmit gadi nodzīvoti, 

Ar laimiņu  draudzoties. 

 

 

Lietutiņš man salēja 

Zem ceriņa spilventiņu. 

Tur gulēja mīļā Māra 

Darbiņā nogurusi 

 

 

 

 

 

 

 

Maija mēnesis šogad nenoliedzami ir visziedošākais. Zied viss– ābeles, plūmes, 

ievas, ķirši, tulpes, narcises, ceriņi. Tā vien šķiet, ka pasaule  kļuvusi par  mil-

zīgo ziedoni.  Liekas, ka visus ir ieskāvis lielais ziedoņa mākonis.  Skaistais 

ziedošo ceriņu laiks iedvesmo arī Ievu Puzirevsku. Ieva zilos, violetos un bal-

tos  piemājas  ceriņus  apdzied tautasdziesmās? Ceriņi ir Ievas tautas dzies-

ma...  Ceriņu smarža apreibina un ziedā ikviens ir meklējis laimi. 

                           Ticējums     

Atrodi balto ceriņa krūmu, sameklē zarā 

ziediņu, kuram ir  piecas  ziedlapiņas. 

Iedomājies vēlēšanos un apēd ziediņu. 

Vēlēšanās noteikti piepildīsies!  


