
Kabata 
oktobris-decembris /2016(13) Degumnieku pamatskolas avīze 

2016. gada 25. novembrī mūsu skolā zīmīgs notikums - tiek paziņots jaunievēlētais 

Degumnieku pamatskolas prezidents  - 4.klases skolniece Sintija Šķēle.  

Vēlēšanas organizēja un vadīja 3.klases kolektīvs un skolotāja Sarmīte Solovjova.  

Pirmajā kārtā drīkstēja balsot par jebkuru skolēnu, kuru uzstatīja par cienīgu ie-

ņemt skolas prezidenta amatu. Uz otro kārtu tika izvirzīti 22 kandidāti, kuri bija 

saņēmuši visvairāk balsu . Izvirzītajiem skolēniem bija iespēja atcelt savu kandida-

tūru turpmākajām vēlēšanām. Uz otro kārtu kandidēja 13 skolēni - Samanta Patrī-

cija Baltā, Ance Loreta Dreimane, Santa Radziņa, Renārs Zondars, Alekss Kozulis, 

Keita Putniņa, Sintija Šķēle, Simona Liliāna Dreimane, Keita Kruglova, Jurita Ra-

dziņa, Rainers Zondars, Ērika Tolše, Linda Kalniņa, Jānis Toms Litke, Megija Ele-

na Litke. Skolēni gatavoja runu ‘’ Ja es būtu skolas prezidents’’. Lūk ieskats runu 

fragmentos: 

‘’Ja es kļūtu par skolas prezidenti, tad es nevarētu iztikt bez Jūsu domām. Uzklau-

sītu skolēnus, skolotājus, vecākus un citus skolas darbiniekus...Mums ir jāvēršas 

plašāk, jāsadarbojas ar citām skolām. Ja nesanāk—jāmēģina atkal, bet labāk. Nav 

jābaidās! Kurš gan cits veidos mūsu skolas dzīvi, ja ne mēs paši!’’/M.E.Litke/ 

‘’Mēs esam vieni no daudzajām skolēnu paaudzēm, tomēr arī mums katram ir jāie-

saistās skolas vides uzlabošanā un pilnveidošanā. Mums jākopj un jāgādā par skolu 

un tās apkārtni, tā skola kļūs skaistāka. Mums jāmācās un jātiecas sevi pierādīt 

skolas aktivitātēs, olimpiādēs un konkursos, tā skolas vārdu nesīsim pasaulē. 

Mums jāorganizē un jāvada pasākumi, tā skolas dzīvi padarīsim jautrāku. Mums 

jāievēro tradīcijas un paražas, tā skola kļūs latviskāka. Mums ir jāstrādā un jāsadar-

bojas, jo tikai tad , kad paši kaut ko izveidosim, mēs sapratīsim lietu vērtību un 

nozīmīgumu.’’/R.Bormanis/ (atcēla savu kandidatūru). 

‘’Ja es būtu skolas prezidente, es gribētu, lai skolēni sasveicinās satiekoties. Rīkotu 

dažādus konkursus, jo pati nebaidos no skatuves. Sarīkotu pužļu likšanas dienas, 

kad bērni nāktu ar savām puzlēm…’’/S.P.Baltā/ 

‘’Ja es būtu skolas prezidente, tad uzklausītu citu idejas, vēlmes un censtos savie-

not visu domas kopā, ja tas būtu iespējams—īstenotu’’./E.Tolše/ 

‘’Vienkārši sadarbosimies: skolēni-skolotāji-vecāki. Mācīsimies klausīties! Mācīsi-

mies runāt un atcerēsimies, ka runāt un pļāpāt nav viens un tas pats. Gudrām ru-

nām vajag gudras domas, ko meklēt grāmatās. La-

sīsim kopā! Ja es būšu skolas prezidente, es vien-

mēr smaidīšu.’’ /S.L. Dreimane/ 

‘’Es būšu labsirdīgs, gudrs, sportisks un pacietīgs 

skolas prezidents’’./Alekss Kozulis/ 

‘’Ja es būtu skolas prezidents, es ievērotu kārtību 

un lūgtu to darīt arī citiem’’./Renārs Zondars/ 

‘’Es, kā skolas prezidente ,gribētu popularizēt grā-

matu lasīšanu. Grāmatas palīdz radoši domāt. Grā-

matas iemāca dzīvi.  

Kā skolas prezidente, aicinātu savus skolasbiedrus 

runāt par viņu idejām. Kopā mēģinātu realizēt ide-

jas skolas dzīvē. Mēnesī reizi rīkotu galda spēļu 

vakarus, jo mums katram mājās ir kāda neredzēta 

spēle. Tas palīdzētu tuvināties klasesbiedriem, sko-

lasbiedriem un skolotājiem.  

Ja es būtu skolas prezidente, tad mani vecāki ar 

mani lepotos, klasesbiedriem priecātos un skolotāji 

iedrošinātu  īstenot manas un mūsu idejas intere-

santākai un labākai sadzīvei skolā. ‘’/S.Šķēle/ 

Materiālu apkopoja sk.I.Strode 

 

Labdien, lasītāj! 
Ziemas sniegotie ceļi , es atkal eju 

pa tiem. Tur apsnigušas bērzu birzis, pelē-
kais akmens un egļu zari klanās zemei. 

Spēcīgs vējš aizpūtis spilgtās ru-
dens krāsas, vietā atvezdams, skaistu , balti 
sidrabotu ziemu. Tāpat kā gadalaiki mai-
nās , upes plūst, arī laiks nestāv uz vietas. 
Pa šo laiku Degumnieku pamatskolas sko-
lēni pabijuši Rīgā, kopā ar vecākiem izdzie-
dājuši tautas dziesmas , Latvijas gadadienas 
priekšvakarā. Godam nosvinējuši Latvijas 
dzimšanas dienu. Esam ievēlējuši jaunu 
skolas prezidenti, jau sākam gatavoties 
Baltajam rītam un Ziemassvētku ballei. 
Šajā darba pilnajā laikā, tik svarīgi, lai 
mēs mācētu citiem pateikt kādu labu vārdu, 
uzmundrināt otru. Kā arī paši saņemtu 
atbalstu no citiem. Laiks ir pārdomu ba-
gāts, kad tumsas ir vairāk kā gaismas 
un ,vēl jo  vairāk, svarīgi saglabāt gaismu 
savā sirdī. 

Ja ceri, sāc ticēt ,tas piepildīsies. 
To ,ko sapnī savā izsapņoji, paturi pie sevis. 
Tas pieder tikai tev un nevienam citam. 

Jauku, mierīgu, pārdomām bagātu 
Adventa laiku! Saticīgus, bagātus Ziemas-
svētkus un Jauno gadu – neaizmirstamu! 

Redaktore Linda 

Gada notikums Degumnieku pamatskolā 

Skolēni kopā ar sk. S.Solovjovu (otrajā rindā pirmā no labās )pēc svinīga-



INTERVIJA 

28.oktobrī Lauteres kultūras namā norisinājās pasākums ‘’Tev, pirmsskolas skolotāj’’! No mūs skolas uz šo 

godināšanu, tika nominēta mūzikas skolotāja Ineta Strode. Aicināju skolotāju uz sarunu. 

Kādu balvu Jūs ieguvāt? 
Saņēmu atzinību par iegūto 

nomināciju Gada pirmsskolas 

skolotāja 2016 Degumnieku 

pamatskolas pirmsskolas izglī-

tības grupās.  

Kas Jūs izvirzīja? 
Šai atzinībai mani izvirzīja 

skolas direktore Daiga Rube-

ne un pirmsskolas metodiķe 

Baiba Smeltere. Paldies, par 

man izrādīto godu! 

Cik gadus jau strādājat pirms-
skolā kā mūzikas skolotāja? 
Par pirmsskolas mūzikas sko-

lotāju strādāju 15 gadus. 

Kas Jūs piesaista darbā ar 
bērniem? 
Manuprāt, tā nav tikai profesi-

ja vai darbs, tas ir dzīvesveids 

Būt skolotājai, tā ir misija. 

Katra diena skolā ir kā jauns 

atklājums – bērnu acīs, izteik-

tās domās, kas iedvesmo. 

Man patīk aktīvi darboties, 

būt kustībā, izzināt, izpētīt, 

izmēģināt, vienmēr meklēt un atrast ko jaunu interesantu, nebi-

jušu. „Ja man ir ko dot, es atveru plaukstas un dodu... Ja man ir 

ko dot, es atveru sirdi un dodu.”  

Kā Jūs raksturotu bērnus skolā tagad un pirms gadiem desmit? 
Nevienam nav noslēpums un nekāds jaunums, ka mūsdienu 
skolēni ir ļoti ‘’noslogoti’’ ar dažādu informācijas tehnoloģiju 
pieejamību. Katram skolēnam ir viedtālrunis, internets pieejams 
gandrīz visur un vienmēr. Pat trīsgadnieks, dažkārt, zina pārāk 
daudz savam vecumam neatbilstošas informācijas. 
 Kādreiz skolēniem šķita, ka nedēļa ir mūžīga un mācību gads 
bezgalība, bet mūsdienu skolēni atzīst, ka laiks skrien netverami 
ātri. 
Man ir sajūta, ka bērni pārāk ātri kļūst pieauguši.  
Kad es vēl pati gāju pirmsskolā man īpaši patika Jūsu nodarbī-
bas, mēs tās ļoti gaidījām. Kā Jūs to panākat? 
Paldies, par labiem vārdiem! Uz nodarbībām cenšos dotie ar visu 

pozitīvismu, kas ir manī. Ārēji mūzikas nodarbības šķiet nogurdi-

noša un trokšņaina darbošanās, bet, kad esi tajā iekšā, tad izrau-

ties ir ļoti grūti, ja strādā ar 100% atdevi. Aizvien vēlos pilnveido-

ties. Mūzikas skolotājs ne mirkli nedrīkst novecot vai kļūt pasīvs, 

vismaz ne nodarbībās.  

Kur smeļaties iedvesmu? 
Bērnu prieks un mirdzošās acis ir iedvesma katrai jaunai darba 

dienai! Pats mazākais bērnu sasniegums un izaugsme, ir motivā-

cija turpināt un darīt vēl labāk.  

Kā izvēlaties dziesmu repertuāru -  pēc sajūtām vai bērnu ieteiku-

ma? 

Mūziku mācu gan pirmsskolas grupās, gan visā skolā.  Jaunākā 

vecuma bērniņiem dziesmas, viennozīmīgi , izvēlos pati, dažkārt 

jautāju audzinātājām, par dziesmiņu piemērotību plānotajiem 

pasākumiem. Sākumskolas klasēs arī esmu uztvērusi, kāda veida 

dziesmas bērni apgūts ļoti labprāt, bet ar vecāko klašu skolē-

niem , dažkārt, diskutējam par to, kura dziesma viņus saista 

vairāk. Man tīk izvēlēties ne pārāk populāras dziesmas, kaut gan 

uzdziedam arī pa kādam latviešu radio hitam. 

Mēs lepojamies! 

Vai piekrītat, ka dziesmā ir liels spēks un tā pat dziedina? 
Šaubu nav. Mūzika spēj nozīmīgi ietekmēt cilvēka smadzeņu plasticitāti, 
to spēju mācīties un mainīties. Mūzikas mācīšanās samazina agresijas 
izpausmes. Neesmu novērojusi, vai tā spēj dziedināt fiziskas vainas, bet 
garīgas likstas gan dziesmas spēks nemanāmi mazina vai novērš pavi-
sam. Dziedātājs kļūst emocionāli līdzsvarotāks, mazinās trauksmes sajū-
ta. Dziedāšana sniedz enerģijas un prieka izjūtu. Gluži kā šokolāde vai 
fiziska aktivitāte. 
Kā nolēmāt kļūt par mūzikas skolotāju? 
To, ka būšu skolotāja, zināju septītajā vai astotajā klasē, bet to, ka būšu 
mūzikas skolotāja – neplānoju. Dzīve viss notiek tā, kā tam jānotiek – 
atnācu dzīvot uz šo pusi, tika piedāvāts strādāt par mūzikas skolotāju, ko 
labprāt pieņēmu. Tad arī apguvu mūziku kā jaunu specialitāti, jo sākotnēji 
biju sākumskolas skolotāja un mājturības skolotāja pamatskolā. 
Vai ir nācies kopā ar bērniem uzstājoties, sajaukt dziesmas tekstu vai mel-
diņu? Ja, jā, tad kā izejat no situācijas? 
Ir bijušas dažas tādas situācijas. Pasākumos es nespēlēju pēc notīm, daž-

kārt, pat dziesmu vārdus nelieku priekšā, bet bija situācija, kad , apsēžo-

ties pie klavierēm, pēkšņi aizmirsu dziesmas melodiju, kas tūlīt, tūlīt jā-

spēlē. Lai visu vērstu par labu, bērni man padungoja meldiņu un viss bija 

kārtībā. Ir nācies dziesmai izlaist kādu pantiņu un dziesmu nospēlēt nepa-

reizā tonalitātē. Skarbāk ir, ja tā ir par augstu. 

Varbūt Jūs pati ko komponējat? 

Daži gara darbi ir tapuši. Manu pirmo dziesmu izpildījām savā 9.klases 
izlaidumā klavieru  un vijoles pavadījumā. Vēl kāda dziesma ir dziedāta 
pamatskolas laikā Ziemassvētku  pasākumā. Pēdējā laikā dažas dziesmi-
ņas ir iekļuvušas vokālā ansambļa ‘’Harmonija’’ repertuārā. Ja ir tā, ka 
nav piemērota dziedamā materiāla kādai konkrētai tēmai – sēžos un 
mēģinu dzejolim pielikt melodiju. 
Vai mājas darbus darot mēdzat padziedāt kādu dziesmu? 
Ir dziesmas, kas atnāk līdzi no skolas un skan ausīs visu vakaru. Saimnie-
kojot pa kūti, fonā skan Latvijas radio 2 - dažkārt iedungoju kādu frāzi 
tam līdzi. Šķiet, ka biežā uzdziedu, braucot pie stūres.  
Kā sevi palutiniet pēc garas darba dienas? 
Nekāda īpaša sevis lutināšana darba dienas beigās neizdodas. Burvīgi ir 
tad, ja ir iespēja mierīgi palasīt jaunāko presi vai grāmatu, parunāties ar 
mājiniekiem, uzspēlēt kādu galda spēli. Šoziem vēl neesmu atradusi laiku 
rokdarbiem, bet ceru, ka janvārī tas izdosies. Ļoti patīk, ja mani palutina 

ar gardu kafiju rīta cēlienā. Vēl brīnišķīgāk, ja to var izmalkot bez steigas. 
Ir sācies brīnumu pilnais ziemassvētku laiks un klāt gada beigas. Kādas 
pārdomas Jūsos raisās? 
Pa kuru laiku…ir pagājis gads? Pa kuru laiku…ir pagājis mācību semes-
tris?  
Brīžiem domāju, kaut laika maratonskrējiens mazliet nobremzētu. Tuvo-
jas gada paši mīļākie, ģimeniskākie, un baltākie svētki.  Ļoti vēlētos mierī-
gi izbaudīt to gaidīšanas laiku, ļoti gribētu pašrocīgi uzmeistarot kādu 
mīļu Ziemassvētku dāvaniņu un bez steigas, kopā ar saviem bērniem 
iemācīties jaunus svētku dzejolīšus. Saka, ka piparkūkas labāk garšo, ja 
tās ceptas krietnu laiku pirms Ziemassvētkiem…. 
Cerams, būs balti Ziemassvētki, nepārspīlēta pirmssvētku kņada un 
prieks par piparkūku smaržu mājās. 

Interviju sagatavoja Linda Kalniņa 







Ir daudz ko teikt Jums, bet neesam 
me s ta di vieni, ta pe c iespe ja  Jums 
ta da-ieskatī ties skre jiena , mu su raibi 
trakaja . 
Uhhhh… tas nu gan paties a m, bijis 
skre jiens raibs- zī les, k irbji, gail i, ,rī ti, 
zek ī tes un svec u liesmas, tea tri un 
sniegavī ri, izsta des un konkursi, sve t-
ki, darbi, nedarbi. Un ve l skre jienam 
nav gala, jo ve l ja paspe j ir daudz-
da vanin as ja saga da , eglī te ir ja sarota , 
balta  rī ta  labiem l audī m ja uzdzied un 
ja uzdanco, labus va rdus ja nove l. 
Daz s no priekiem, daz s no gaidī s anas 
drudz a-esam apgaroti visi. Ta pe c 
ve lam arī  Jums-esiet laimī gi Ju s Jauna  
gada ! 

Skolota ja Baiba 

Īsziņas 
Jaunsargu rudens sacensības Degumniekos(R.Zondars 1.v., Re.Zondars 3.v., S.L.Dreimane 1.v., K.Kruglova 3.v., K.Strods 1.v., M.Šķēls 3.v., K.Stalīdzāns 
2.v., A.Stalīdzāns 3.v. 
Jaunsargu ekskursija uz Valmieru (instuktore L.Meistare) 
1.-4.kl.teātra grupa dodas viesizbraucienā uz Varakļāniem, skatītājus ar izrādi ‘’Pīlēns-prātotājs’’ priecēja Varakļānu vidusskolā un Varakļānu pansionātā
(sk.Z.Juste, I.Strode) 
28.10.Degumnieku skolas vides pulc. skolēni tikās ar ekspedīcijas ’’Gulbja lidojums’’ komandu, kas seko līdzi mazā gulbja lidojumam pāri 11 valstīm. Iepa-
zinās ar paramotoru un nosūtīja vēstījumu Lietuvas skolas skolēniem.(sk.M.Bodža) 
Pirmsskolas bērni un 1.-6.klašu skolēni aktīvi iesaistījās Zoozīļuka akcijā, vācot ozolzīles Rīgas zoodārza dzīvniekiem, kopā bijām godam pastrādājuši un 
nopelnījām Pateicību un 50% atlaidi zoodārza apmeklējumam. Paldies arī vecākiem par palīdzību! 
2.un 4.klases kolektīvs ‘(sk.I.Strode) saņēma Zemkopības ministrijas atzinību par piedalīšanos konkursā ‘’Mūsu mazais pārgājiens’’ 
Jaunsargu sacensības ‘’Piedzīvojums 2016’’ Lubānā - Re.Zondars 3.v.,K.Kruglova 3.v., R.Zondars 2.v., A.Stalīdzāns 3.v., K.Strods 1.v., 
Mācību ekskursija uz Rīgu 
Mārtiņdienā Baltu galdu klājām... 
Stāstnieku konkurss  Madonā (L.Kalniņa, sk. L.Novika) 
R.Bormanis un L.Kalniņa piedalījās konkursā ‘’Mana kā Valsts prezidenta runa’’(sk. L.Novika) 
Starpnovadu bioloģijas 39.olimpiādē R.Bormanis ieguva Atzinību (sk.A.Eglīte) 
5.un 6.kl. rīkoja klases vakaru ‘’Iepazīsti mani!’’(sk.I.Kiukucāne) 
Piedalījāmies Adventes vainagu veidošanas darbnīcā bibliotēkā (sk. B.Smeltere, sk. pal.I.Baltā) 
L.Kalniņa saņēma Atzinību R.Blaumaņa 12.literārās prēmijas konkursā (sk.L.Novika) 
Dzelzavas pamatskolā norisinājās starpnovadu dambretes čempionāts 1.-4. klašu skolēniem  - Aleksam Kozulim 2.v., G.Ūbelītim 5.v.(sk.S.Solovjova) 
Latvijas dzimšanas dienas pasākums, konkurss ‘’Mana dziesma’’(org.2./4.kl.un sk. I.Strode) 
Skolas prezidenta vēlēšanas, ierindas skate 
1.kl.skolēni rīkoja Pasaku grāmatu izstādi un katru rīt lasīja vienu Ziemassvētku pasaku (sk.M.Bodža) 

Uzvarot ierindas skatē, 8.kl. devās atpūtas izbraucienā uz Alpīnisma sienu (sk.E.Zaube) 
Dekorējam skolu, gatavojamies Baltajam rītam un Ziemassvētku eglītes pasākumam. 



 

Aug  patriotiska jaunā paaudze!  
Jau no novembra sākuma tikām aicināti pie apģērba pie-

spraust sarkanbaltsarkanās lentītes, kas simbolizē 

1919.gada 11.novembra izšķirošo uzvaru pār Bermonta 

karaspēku.  Ikdienā bieži pieminējām dzimto zemi, mācī-

jāmies un runājām dzeju par Latviju, dziedājām  mūsu 
tautas svētākās un mīļākās dziesmas, bet šajā mācību 

gadā tika ieviesta kāda novitāte un , es domāju, ka tā 

kļūs par tradīciju. 

Ierindas skate .Tā vairo valsts svētku sajūtas un 

emocijas, vairo  apziņu, ka caur godu un darbu 

mums ir jāpastāv. Iespējams, ka tieši šajā laikā 
saprotam, ka valsts spēks ir mūsu spēks, ka, ja 

darām kopā- varam daudz! Pirmie nedrošie solīši 

ierindā , beigu beigās bija pārtapuši par diezgan 

stingru soli, vienotu noformējumu un skanīgu 

dziesmu.  
Kā mums veicās?  

1.vieta - 8.klasei 

2.vieta -2./4.klasei 

   3.vieta - 5./6.klasei 

Paldies žūrijai: L.Meistarei, D.Rubenei, E.Zaubei. 

Liels  paldies klašu audzinātājiem un sporta sko-

lotājai E.Zaubei, par  ieguldīto laiku un darbu 
skates sagatavošanā. Paldies skolēniem, kas pie-

dalījās, apliecinot savu latvisko garu, savu klases 

ierindas garu!  

Pasākumā otrajā daļā Jaunsardzes pulkā tika uzņemti trīs mūsu skolas skolēni: Sintija Šķēle, Sandis 

Greizinš  un Artūrs Stalīdzāns. 
Aug  patriotiska jaunā paaudze!  

 

Jānis Toms Litke 

Mācību ekskursija 
11.novembrī mūsu  pamatskolas skolēni un skolotāji devās 

mācību ekskursijā uz Rīgu. Pabijām daudzās interesantās, izglīto-
jošās un iespaidīgās vietās. 

Kā pirmo apmeklējām pulkv. O. Kalpaka pieminekli, izrādot 
cieņu un godu, tur nolikām sveču lukturīšus.  

Dienas turpinājumā dalījāmies vecuma grupās un apmeklē-
jām Čekas ēku jeb tautā saukto Stūra māju(6.-9.kl. skolēni) un 
Latvijas Dabas muzeju (1.-4.kl.skolēni). Skolēniem spilgti atmiņā 
palikuši stāsti par cietumnieku uzturēšanu un necilvēcīgajiem 

dzīvošanas apstākļiem, un attieksmi pret viņiem . Tikmēr sākum-
skolas skolēni piedalījās nodarbībā par skeletiem— mērīja dažā-
du skeletu kaulus, salīdzināja, aplūkoja un mācījās. 

Pēcāk, visi kopā devāmies vērot Lāčplēša dienai veltīto 
militāro parādi pie Brīvības pieminekļa. Pēc parādes notika kas 
vēsturisks un ievērības cienīgs—ar mums tikās Latvijas valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
komandieris, ģenerālleitnants Raimonds Graube. Tikām filmēti 
un intervēti. Tas bija ļoti iespaidīgi! 

Vēlāk, patīkamām emocijām pārņemti, raitā solī devāmies 
uz Latvijas leļļu teātra izrādi „Pēdu dzinējs Caps”, bet ekskursijas 
dienu noslēdzām modernajā, košajā, interaktīvajā un daudzvei-
dīgajā Rīgas Motormuzejā.   

Ekskursija bija ļoti interesanta un iespaidiem bagāta! Pal-
dies par mums doto iespēju bagātināt savu pieredzi, kļūt erudī-
tākiem un daudzpusīgākiem! 

Megija Elena Litke 

Draudzīgas sarunas ar prezidentu 

PATRIOTISKAIS MĒNESIS 

Latvijai par godu 
Šā gada 17. novembrī skolā bija kā bišu stropā. Tapa fotouz-

ņēmumi fotostudijā, katram bija iespēja ieaust savu domu gobelē-

nos, klausījāmies runu ’’Mana , kā valsts prezidenta uzruna Lat-

vijas dzimšanas dienā’’ (izp.R.Bormanis). Svinīgi nodevām klašu 

solījumus pie Skolas Karoga. 

Lai citādāk nosvinētu Latvijas valsts svētkus, 2. /4. klases 

kolektīvs un audzinātāja Ineta Strode  organizēja pasākumu- 

“Mana dziesma”. Pasākumā skandējām, minējām un pat zīmē-

jām, skaistās latviešu tautasdziesmas dažādos savdabīgos un vili-

nošos uzdevumos. Darbu veicām komandās. Patiess prieks, ka 

pasākumu vēroja  un konkursā piedalījās tik kupls vecāku pul-

ciņš.  

Organizējot šo pasākumu, 2. un 4. klase pierādīja, ka var būt 

centīgi un 

lieliski pasā-

kumu vadītāji. 

Pasākums bija 

aizraujošs , 

interesants un 

labi pārdo-

māts. Mēs visi 

varējām atce-

rēties daudzās 

un dažādās 

tautasdzies-

mas un nosvinēt Latvijas dzimšanas dienu nedaudz savādāk, kā 

parasti.  

Ralfs Bormanis 

‘’Mana dziesma’’ organizatori 2.un 4.klases skolēni 

Avīzi veidoja : L.Kalniņa, M.E.Litke, R.Bormanis, J.T.Litke 

Konsultēja sk.I.Strode 


