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Skolas Kedas

MARTS 2016

“Skolas Kedas’’
Sveiks, pavasarī!
Klāt saulainais pavasaris, dabas mošanās mēnesis. Pamazām kūst baltais sniegs, un no zemes sāk spraukties pirmie ziedu asniņi. Arī putniņi
kokos sāk čivināt arvien skaļāk, cenšoties pavēstīt par pavasara atmodas mēnesi – martu.
Vai tu jau esi izdomājis, ar ko nodarbosies ilgi gaidītajās brīvdienās?
Varbūt dosies kādā aizraujošā brīvdienu ceļojumā ar ģimeni vai draugiem? Vai arī labāk dod priekšroku jautrajam pavasara skriešanas maratonam? Lai vai kā, taču tam, ko esi nolēmis paveikt šajās piedzīvojumiem bagātajās brīvdienās, noteikti ir savs iemesls. Varbūt vēlies izlasīt kādu interesantu grāmatu, kam saspringtajā mācīšanās maratonā
nepietika laika, vai arī atklāt pavasari ar kādu velosipēda izbraucienu,
ko ziemā pa slideno ledu nevarēji izmēģināt.
Brīnumskaistā mēneša sākumā tiek svinēta pavasarīgā diena, kurā meitenēm un sievietēm netrūkst uzmanības no zēniem un vīriešiem. Šī ir
jaukā sarkano, dzelteno un violeto tulpju diena. Droši vien, jau nojaušat,
par ko ir runa. Protams, par skaisto sieviešu dienu! Zēni, izrādot
uzmanību, dāvā ziedus vai šokolādi meitenēm. Tulpju diena ir skaistuma
mirklis.

Iespējams, ka jau esi sācis gatavoties Lieldienām, kuras šogad notiek
neparasti agri, jau saulainā marta beigās. Jāsāk veidot pirmie olu krājumi, kokos jāiekar šūpoles, kā arī jāgatavojas ikgadējām olu kaujām un
sacensībām.
Visiem priecīgas un saulainas Lieldienas, kā arī skaistu pavasari novēl
atraktīvā „Skolas Kedas” komanda! Par
to, kas vēl sagaidāms pavasara mēnesī
martā, varēsi uzzināt otrajā „Skolas
Kedas” izdevumā!
“Skolas Kedu” komanda

Saturs
SVEIKS PAVASARĪ!
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“MAZĀ AFRODĪTE”
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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 !

PAŠMĀJU ZVAIGZNE

Tava ikdiena ir ...

aizraujoša un
piesātināta, ko papildina dažādas
avantūras ar draugiem.

Pastāsti par savām interesēm?
Mani interesē lasīšana, ceļošana, vēsture un ģeogrāfija. Bet mani hobiji ir

Brīvais laiks...

piedalīšanās Latgales Jauno

šobrīd daudz laika veltu mācībām, jo tuvojas centralizētie
eksāmeni un semestra noslēgums, bet atlikušo pavadu apmeklējot dažādus pasākumus un
atpūšoties.

ģeogrāfu skolā un postcrossings.
(https://www.postcrossing.com/ )

Pats labākais skolā ir...
starpbrīdis un skolotājas Anitas zaļā
laboratorija.

Visi mēs pazīstam RVPĢ 12. klases skolnieci Justīni Širinu, bijušo
skolēnu līdzpārvaldes prezidenti. Bet kāda ir viņas ikdiena? Par ko
Justīne sapņo...
Tavs lielākais dzīves sasniegums?
Noteikti lielākie sasniegumi vēl ir priekšā, bet šobrīd lepojos ar 1. pakāpi
Zinātniski pētniecisko darbu konferencē Latgales reģionā. Tāpat esmu bijusi
abos Eiropas Savienības parlamentos gan Briselē, gan Strasbūrā, piedevām
Strasbūrā es biju Latvijas spīkere. Esmu bijusi arī skolas prezidente un 2.
Latvijas Republikas Jauniešu Saeimas deputāte.

Ceļo uz...

Tavuprāt, interesantākais
priekšmets skolā ir...
vēsture, politika un tiesības.

Dzīves moto...
mēs dzīvojam tikai vienreiz,
tāpēc ir jāļaujas mirklim, jāpieņem visi izaicinājumi un
iespējas, ko dzīve mums
sniedz.

Un turpmāk... Tavi
nākotnes plāni?
Veiksmīgi pabeigt vidusskolu,
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kurieni vien paveras iespējas.
Pēdējais ceļojums bija uz Igauniju, Jauno gadu sagaidīju Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.

Tavi mīļākie svētki?
Viennozīmīgi Jāņi. Vasara ir
mans mīļākais gadalaiks un
Jāņiem piemīt īpaša burvība.

uzsākt patstāvīgu dzīvi Rīgā Ja Tev būtu izdevība
un studijas Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas

kaut ko mainīt, kas tas
būtu?

un Zemes zinātņu fakultātē. Jāuzticas savam liktenim, viss
notiek tā, kā tam jānotiek,
nevajag neko mainīt.

Ko patīk darīt ārpus

skolas brīvajā laikā?
... atpūšos, izbaudu mieru un
klusumu.
“Skolas Kedas’’

Dagnija(6.b) Pavadīju brīvlaiku mājās. Spēlēju datoru, lasīju grāmatu, bieži pastaigājos ar
Airita(6.b)

suni vai draudzeni, spēlēju basketbolu, zīmēju, gatavoju darbus mākslas skolai.

Brīvlaikā biju
laukos, braucu ar velosipēdu,

Samanta(4.b) Brīvdienās kopā ar

šūpojos, pēlējos ar savu suni
Rio, kaķiem Broņislavu un

ģimeni biju Tukumā, Jelgavā, Balvos.
Piedalījos deju konkursos.

Persiku.

Ilvija(4.b) Ļoti gaidu vasaru, sauli,

Jānis(6.b) Brīvlaikā apmeklēju

tāpēc kopā ar ģimeni bijām Līvu

Kinoteātri, lasīju grāmatu,

akvaparkā.

spēlēju spēles, tikos ar

Ella(4.b) Braucu uz jūrmalu un baudīju aukstās smiltis.

draugiem.

EKSPERTI RUNĀ... KĀ AIZVADĪJĀM SKOLĒNU PAVASARA
BRĪVDIENAS? IEDVESMOJIES ARĪ TU!
Renāts(5.b) Kopā ar draugiem es spēlēju futbolu, ar brāli—novusu.
Braukāju ar riteni, lasīju grāmatu.

Katrīna,Renāte(4.b) GORĀ uzstājās un dziedāja kopā ar Lauri
Reiniku.
Viktorija B.(5.b) Gāju uz kinoteātri, spēlējos ar kaķi Foksi. Vēl es
Liliana(4.b) Tā nedaudz paceļo- filmēju video un izliku tos Youtube. Ja vēlies, apskati tos WikiKaBorSah!
ju pa Latviju.
Eduards(4.b) Man patīk kino,
tāpēc brīvdienas izmantoju, lai
dotos uz kinoteātri un baudītu
filmu uz lielā ekrāna.
Nellija(4.a) Brīvdienās biju atpūtā Lietuvā.

Kaspars(5.b) Es nopirku suni Argo.
Ritvars(5.b)Es braucu pie māsī- Man tagad ir jauns draugs!
cas. Kopā ar draugiem pagalmā
Andris(5.b) Biju aizbraucis uz lauspēlēju futbolu un nedaudz arī
kiem palīdzēt vecvecākiem.
mācījos—piedalījos atklātajā
novada matemātikas olimpiādē. Gļebs(5.b) Brīvdienās iemācījos
braukt ar kvadraciklu.

Anastasija(6.b) Savās brīvdienās es braucu uz deju konkursu Tukumā, kā arī piedalījos
atklātajā novada matemātikas
olimpiādē. Vēl es jauki pavadīju laiku ar savu krustmāti, ģiAnna Marija(5.a) Biju Rīgā, meni un dažām draudzenēm.
jāju ar zirgu un vairāk laika
Pārējo laiku veltīju rokdarbiem
veltīju savam mīlulim kāmītim. un mācībām.

Daniela(5.b) Es piedalījos atklātajā novada matemātikas
olimpiādē. Ceļoju ar ģimeni uz
Lietuvu, Poliju, Vāciju, Franciju.
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Jūlija(5.a) Brīvdienās piedalījos “Kulinārijas konkursā”.
Anna(4.a) Braucu ciemos pie
krustmātes.
Sintija(5.b) Rīgā slidoju.

“Skolas Kedas’’

Lai Lieldienas būtu skaisti sagaidītas, skolā bērni izgatavo
rotājumus un izrotā telpas. Rotājumi kā Lieldienas– koši un pavasarīgi. Olas, zaķi, bērzu zari,
taureņi un puķes dažādās formās
un krāsās– dzeltenās, zaļās, zilās , raibu raibās.

Otrklasnieku
veiklie pirkstiņi
putaplasta olas
pārvērta par ziedu olām. Vai vistām arī tādas
ir?

LieldienasRaibas, saulainas un siltas.

Ripo, oliņ, ripo, oliņ,

Atnāk, uzplaukst,

No kalniņa lejiņā.

iepriecina.

Ja tu ātri saplīsīsi,

Ak, cik, jautras, možas,

Tevi zaķis apēdīs.

draiskas! Pavasara vēstnesītes.

Kad daba pamostas no dziļā miega, kad atlido pirmie putni, kad mežmalā ieraugām pirmās
vizbulītes, kad saulīte sāk mīlīgi sildīt, tad viss mostas uz jaunu dzīvi un pie mums nāk
Lieldienas- pavasara svētki. Šos svētkus īpaši jāsagaida... Kā tad mēs gatavojāmies???
Lielā diena nāca,

Skolas bibliotēkā
Lieldienu nedēļā tiek
organizēta krāsaino
olu meklēšana. Atrodi tu, kur ir skolēni,
kur olas?

Visi bērni šņāca.
Kamēr zaķis olas vāca,
Visi bērni krāca.
5. b klase mācījās krāsot olas no dabas
materiāliem– piparmētrām, sīpolu mizām, upenēm un bērzu lapām. Olas izdevās raibas kā dzeņa vēders, toties visiem lielie prieki...

ATRADI???

Nāc ar prieku Lielā diena,
Mēs jau tevi sagaidāmAr olām , ar pūpoliem,
Ar klēpjiem vizbulīšu.

4.b klase mācību stundās no
eko materiāliem
izgatavoja Lieldienu zaķus.
Raibas, sarkanas, brūnas un dzeltenas—Lieldienu olas ir gatavas!

Rotājumi
klasēs....

Foto: A.Gailišs (5.b)
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ENGLISH CORNER

tree bark, flower petals, and juices.

EASTER FACTS
1.

4.

Easter is the celebration of the re-

The first story of a rabbit (later

named the “Easter Bunny”) hiding eggs

surrection of Jesus Christ in the Christi-

in a garden was published in 1680.

an religion.

5.

2.

after the 40-day period called Lent.

Eggs have been seen as ancient

symbol of fertility, while springtime is

3.

considered to bring new life and rebirth.

natural items such as onion peels,

6.

Easter takes place on a Sunday,

Egg dyes were once made out of

Holy Week is the celebrated during the week leading up to Easter. It

begins on Palm Sunday, continues on to Maundy Thursday, Good Friday, and
then finally, Easter Sunday.

7. The tallest Easter egg chocolate was made in Italy in 2011. It stood at
10.39 meters and weighed an astounding 7,200 kg.

This month’s task

EASTER GREETINGS
Have a happy, silly, sunny, funny, ‘Easter Bunny’ Day!
Hoppity Easter to you!
Warm thoughts of friends are spring’s loveliest blossoms!
Hoppy Easter to a very special some-bunny!
May your Easter Day be bright and happy!
The flowers are back, like old friends. And I’m glad for both!

Easter 2016
Maundy Thursday—24 March
Good Friday—25 March
Easter Sunday—27 March
Easter Monday—28 March

Skolas Kedas
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Saulespuķes pārvērtības
Reiz kādā pļavā dzīvoja saulespuķe. Saulespuķe bija parasta pļavas iemītniece, un atšķirībā no citām puķēm viņa netīkoja pēc citu ziedu uzmanības. Puķe bija kautrīga un klusa, tādēļ bieži vien pārējās greznās
puķes uzskatīja, ka ir visskaistākās, apcēla un nicināja nabaga saulespuķi.
Saulespuķes mājas bija krāšņā un ziedošā pļava, kurā vienmēr spīdēja saule, un plašo tīrumu rotāja plaukstošie ziedi. Pļavā ziedēja jasmīni, tulpes, magones, peonijas, kā arī daudzas citas puķes, viena krāšņāka par otru. Protams, katra vēlējās izcelties ar savu neatvairāmo smaržu un izskatu. Tās bija visas puķes,
izņemot saulespuķi.
Katru gadu, pļavā notika ziedu konkurss, kurā varēja piedalīties visi gribētāji. Arī saulespuķe vēlējās tajā
piedalīties, kaut arī pārējās puķes uzskatīja, ka viņai nav pat mazāko izredžu. Naktī pirms lielās ziedu dienas
ar saulespuķi notika pārvērtības, kas pārsteidza pārējās konkursa dalībnieces.
Austot pirmajiem saules stariem, no debesīm uz zemi nolaidās divi eņģelīši. Viņi apskatīja visus ziedus un
pamanīja nelielo saulespuķīti. Viņi piesteidza pie tās klāt, un viens no eņģeļiem dāvāja saulespuķei saules formu, taču otrs apveltīja puķi ar patīkamu, maigu smaržu un burvju puteklīšiem, kas lika puķei mirdzēt saules
gaismā.
Nākošajā konkursa dienā saulespuķe pamodās visu puķu skatienu ielenkta un apbrīnota. Neviena no puķēm
nebija tik skaista kā saulespuķe. Saulespuķe kļuva par ziedu dienas skaistāko puķi, un visas puķes palika ar
gariem deguniem.
(Loreta Indriksone 6.b klase)

Vientuļā saulespuķe
Reiz dzīvoja meitene Dace. Viņai ļoti patika puķes, un Dace nolēma
iestādīt saulespuķi.
Meitene iestādīja melno sēkliņu zemē un palēja ar dzidro ūdentiņu.
Pēc dažam dienām izdīga mazs asniņš un stiepās pretī saulei. Dace iestādīja stādiņu puķu dārzā starp lepnajām rozēm un lilijām.
Saulespuķīte auga, auga, bet Dace pamanīja, ka puķīte ar dienu paliek vājāka un sāk vīst. Meitene nezināja patieso vīšanas iemeslu. Saulespuķītei nepatika šajā krāšņajā dārzā iedomīgo puķu vidū. Roze bija
visskaistākā un apsmēja necilo puķi, lilija bija vislepnākā un lielījās ar
savu diženumu. Saulespuķei bija karsti un skumji. Bet kādu dienu pie puķītes pielidoja tauriņš. „Nevīsti, es tev
palīdzēšu, mani trauslie spārniņi uzpūtīs tev vējiņu, un es būšu tavs labākais draugs,” uzmundrināja taurenis.
Arī Dace saprata saulespuķes noskaņojumu un nolēma to pārstādīt žoga malā pie dzeltenajām samtenēm un
baltajām dālijām.
Saulespuķe auga un kuploja. Lielais zieds stiepās pretī saulei un dažreiz ar sēkliņām pamieloja kādu putniņu, taurenis svelmainajās vasaras dienās lidinājās virs zieda lielajām lapām un stāstīja dažādus piedzīvojumus.
„Beidzot man ir patiesi draugi. Es nekad vairs nebūšu vientuļa,” priecājās saulespuķe. Viņa kuploja blakus
samtenēm un dālijām, stiepās garāka un jutās laimīga, iepriecinot Daci un ar platajā lapām sargājot mazākās
dārza iemītnieces.
(Dagnija Vindače 6.b klase)

“Mazā Afrodīte”
9. martā Rēzeknes valsts
poļu ģimnāzijā notika konkurss
„Mazā Afrodīte”. Konkursu 3.5.klašu meitenēm organizēja skolas
līdzpārvalde. No katras klases konkursā piedalījās
tikai 2 meitenes. Nav noslēpums, ka Afrodīte ir
skaistuma dieviete. Taču konkursā meitenēm bija
jāparāda ne tikai savs skaistums, bet arī radošums
un gudrība. Meitenēm bija arī mājas darbs- parādīt savu talantu.
Konkurss sākās ar talantu prezentācijām. Meitenes gan dejoja, gan dziedāja, spēlēja mūzikas instrumentus, atklāja šuvējas prasmes, rādīja basketbola trikus, arī pārvērtās no pelnrušķītes par princesi. Talantu šovs bija interesants un skatītājiem ļoti patika.
Meitenēm bija jāizpilda dažādi uzdevumi- skaisti jāsaloka
salvete, jāatšķir garšvielas, jāšuj, jāatmin mīklas, jāsaliek
pareizi poļu dzejoli, jāuzmin ēdienus. Žūrija, kuras sastāvā bija gan skolēni, gan skolotāji, vēroja un vērtēja meiteņu panākumus.
Kaut arī visas meitenes bija aktīvi gatavojušās, skaisti saģērbušās un izpildīja visus
uzdevumus, uzvarētāja bija tikai viena. Priecēja, ka zālē bija daudz skatītāju un atbalstītāju, kuri atzinīgi novērtēja meiteņu talantus un juta līdz.
Konkursa noslēgumā visas meitenes saņēma pateicības par piedalīšanos, bet par
MAZO AFRODĪTI kļuva 5.a klases skolniece Jūlija Gajevska. Viņa konkursā ieguva vislielāko punktu skaitu, bija visradošākā un talantīgākā.
Jūlijas stāsta, ka viņas talants ir dziedāšana, tāpēc konkursā viņa atklāja savu dziedātājas talantu. Brīvo laiku meitene pavada ar ģimeni. Jūlija ir
sportiska un labi mācās. Viņasprāt, „Mazā Afrodīte” ir Mīlestības Dieviete.
Jūlija lepojas ar uzvaru un priecājas par veiksmi. Viņa novēl visām meitenēm, lai nekautrētos un aktīvi piedalītos visos pasākumos un konkursos.
Konkursa skatītājas Evelīna un Katrīna 5.b klase

