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Novembris ir bagāts mēne-
sis. Tūlīt svinēsim Mārtiņdienu, godi-
nāsim Mārtiņus. Protams, neizpaliks arī 
gadatirgus, par kuru rūpējas mazie 
skolas biedri. Tas nozīmē, ka raža 
novākta, zeme aparta, pagrabi pie-
pildīti. Gribas cerēt, ka vairāk laika 
paliks sevis pilnveidošanai, prasmju 
attīstīšanai, jo tumšie vakari liek ātrāk 
meklēt mājas siltumu un omulību. Šo 
laiku atvēlēsim sev – lasīsim grāma-
tas, nodarbosimies ar vaļaspriekiem, 
klausīsimies mūziku. 

Bet novembris ir arī mūsu valsts 
visnozīmīgākais mēnesis. Latvija atzī-
mē dzimšanas dienu. Tālajā 1918.
gada tagadējā Nacionālā teātra 
telpās Tautas padome proklamēja 
neatkarīgu Latvijas valsti. 

Mana Latvija. Rudenīgiem vē-
jiem appūsta, krāsainām lapām izrai-
bināta, lietus lāsēm mērcēta, miglas 

vāliem caurvīta un ar saules stariem 
apmīļota.

Mēs katrs esam daļiņa no 
Latvijas, kāda tā būs, tas atkarīgs 
no mums pašiem. Cik pārliecināti un 
piederīgi, cik saprotoši un atbalstoši 
esam, cik spējam viens otru pilnvei-
dot, cik spējam viens otram palīdzēt, 
tāda veidojas mūsu Latvija. Lai katrs 
mēs izjūtam godu būt latvietim!

Kā jau katru gadu mūsu skolā 
notiks Patriotu nedēļa. To sāksim ar 
sarkanbaltsarkano lentīšu pagata-
vošanu, lai pēc tam arī varētu tās 
nēsāt. 

11. novembrī aizdegsim sve-
cītes par tiem, kuru nav mums līdzās, 
bet kuri piedalījās pie Latvijas dibi-
nāšanas. Tumšo laiku izgaismosim ar 
šīm  svecīšu liesmiņām, labām domām 
un darbiem!

14. novembrī pulcēsimies kul-

tūras namā uz svinīgo pasākumu, 
kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. 
Atvērsim katru sirsniņu labestībai un 
labdarībai, piedalīsimies pasākumos, 
kas spēj ienest mīļumu grūtajā ikdie-
nā! 

 Lai 18. novembris ikvienā ģi-
menē ir svētki, ko svinam Latvijai par 
godu un sev tuvo un mīļo cilvēku klāt-
būtnei par prieku!

 

NR. 8. AVĪZERUBEŅU
PAMATSKOLAS
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Lai rastu atbildi uz šo jautā-
jumu, devos  ciemos pie pirmsko-
las vecuma bērniem. Mani priecī-
gi sagaidīja Paula, Arta, Sindija, 
Kristofers, Rihards, Samanta, 
Inese, Elza un viņu audzinātāja 
Vivita.

Jau ieejot pa durvīm, mani 
pārsteidza bērnu darinātie darbiņi, 
glītās un mājīgās telpas.

Uz jautājumu, kur mēs dzīvo-
jam, atskan atbildes : Ancenē, laukos, 
Slatē, Kaldabruņā, Rubeņos, pilsētā. 
Mazie ķipari zina, kur viņi dzīvo. 

Toties pēc jautājuma, kas ir 
Latvija, bērni mazliet samulsa, bet 

drīz vien atbildes 
sāka birt kā pupas. 
Tā ir mūsu valsts, kur ir 
daudz skolu, bērnu, 
bērnudārzu, lielas pil-
sētas. Var aizbraukt uz 
veikaliem. Latvijā vēl ir 
Rīga, kur daudz cilvēku 
un veikalu, šūpoles, sa-
lūts, mamma un tētis.

Noskaidrojām, 
ka Latvijai drīz būs 
dzimšanas diena. Bērni 
gribētu uzdāvināt divus mazus koci-
ņus, jo tie izaugs lieli un būs skaisti. 
Tāpat gribētu uzdāvināt krāsainas 

puķītes, vislabāk sarkanu rozi. Maza-
jiem patīk krāsaina un skaista Latvija.

Savukārt Paula gribētu aiz-
braukt uz Angliju, tāpēc viņa mācās 
angļu valodu. Nu jau viņa prot sa-
skaitīt līdz 10 angļu valodā.

Samanta gribētu aizbraukt uz 
kādu pilsētu tepat Latvijā. 

Gaidot valsts svētkus bērni 
gatavo rotājumus. Pagājušajā gadā 
katram bija jāatnes pieci dzijas ka-
molīši, no kuriem izveidoja Latvijas 
kontūru, un salika karodziņus tur, kur 
viņi dzīvo.

Arī šogad taps jauni rotājumi. 
 

KAS IR LATVIJA? 

ES MĪLU LATVIJU!
1.-4. klašu skolēniem bija 

jāatbild uz jautājumu, kāpēc  viņi 
mīl Latviju? Atbildes bija ļoti inte-
resantas:
•jo viņa ir  liela un plaša,
•man patīk,
•jo es esmu dzimis šeit,
•ir draugi, kuri man dod saldumus, 
•man patīk kaķēni,
•viņa ir smuka,
•tāpēc, ka patīk latviešu valoda,
•jo tā ir zeme,
•jo viņa ir mana dzimtene,
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Šoreiz parunāsim par cil-
vēkiem, kas ir līdzās mums, kurus 
sastopam varbūt pat katru dienu. 
Kas gan būtu Latvija bez šiem cil-
vēkiem, kas sniedz palīdzīgu roku 
jebkurā situācijā.

S.Ēlerte ir teikusi, ka Latvijas 
lepnums ir cilvēks, kas vērīgi un iejūtīgi 
skatās dzīvē un saredz savus līdzcil-
vēkus un viņu vajadzības. Cilvēks, kas 
ir gatavs pašaizliedzīgi piedalīties 
otra liktenī. Cilvēks, kurš uzņemas un 
paveic vairāk nekā drīkstētu no viņa 
prasīt, kas izdara to, ko spēj jebkurš 
no mums, ja vien mēs to ļoti gribam.

Tāpēc 5.-9. klašu skolēniem 
veicām aptauju par līdzcilvēku, ar 
kuru viņi  lepojas. Bērniem bija jāaiz-
pilda anketa, kur jānosauc šis cilvēks,  
jāpaskaidro, kam viņš ir palīdzējis, ko 
darījis citu labā, kādas rakstura īpa-
šības piemīt, kāpēc izvirzījis šo cilvēku 
un kādu nomināciju viņam piešķir.

Ieguvām šādus rezultātus: vis-
vairāk skolēni ir balsojuši par saviem 
vecākiem, otrā vieta ir Lonijai Līcei, 
trešajā vietā klasesbiedri, divi skolē-
ni nosauca Indru Zvirgzdiņu un pa 
vienai balsij  Lidijai Okmanei, Intai 
Tomānei, Gatim Timofejevam, Ru-
tai Junakai, Laimonim Balodim, Ievai 
Jātniecei, Ivaram Eidukam, Aigaram 

Plūksnam, Maigai Valpēterei un Viz-
mai Ieviņai.

Man liels prieks, ka skolēni 
lepojas ar saviem vecākiem. Viņi 
novērtē vecāku rūpes, darbu un  mī-
lestību. Mīļie vecāki, esiet lepni, ka 
bērni uzticas un lepojas ar jums. Viņi 
ir piešķīruši jums šādas nominācijas – 
Māmiņa, Gada skolotāja, Krutākā 
māmiņa, Labākais tētis, Labākie 
vecāki.

Par Loniju Līci skolēni raksta, 
ka viņa glābusi dzīvības, sniegusi 
palīdzību jebkurā gadījumā, ir paš-
aizliedzīga, neatlaidīga, sirsnīga, 
grib, lai cilvēkiem būtu labi. Nominā-
cija – labākā feldšere un labsirdī-
gākais cilvēks.

Skolēni prot novērtēt arī 
savus klasesbiedrus. Viņi palīdz 
mācībās, ir izpalīdzīgi, nav skopi, pa-
līdz tikt laukā no ķezām.

Labākās vecmāmiņas gods 
ir ticis Lidijai Okmanei un Maigai 
Valpēterei. Paldies viņām  par pa-
līdzību jebkurā laikā. Viņas ir jaukas 
un mīļas.

Indra Zvirgzdiņa – draugs 
bērniem un pieaugušajiem. Jautra, 
izpalīdzīga, labsirdīga un palīdz ik-
vienam gan lielam, gan mazam.

LĪDZCILVĒKS, AR KURU ES 
LEPOJOS

•tāpēc, ka dzīvoju Latvijā,
•tāpēc, ka es te mācos.

Mums aug jaunie mūsu zemes 
patrioti. Viņi mīl Latviju. Mēs varam būt 
lepni un priecīgi par šīm atbildēm.

 

Foto: www.diena.lv



4

Ieva Jātniece – rīko bērniem 
dažādus pasākumus, atrakcijas. 
Atsaucīga, palīdz, lai cilvēki justos 
labi. Pie viņas Kaldabruņā vienmēr 
bērni ir priecīgi. 

Labākais kultūras darbi-
nieks un vadītāja – Inta Tomāne. 
Viņa ir organizējusi daudzus kultūras 
pasākumus, ir neatlaidīga, uzstājīga, 
panāk, lai apkārtējiem būtu intere-
santi.

Gatis Timofejevs ir tas, kurš 
palīdz cilvēkiem daudz neprasot 
par savu darbu. Ir gudrs, čakls, izpa-
līdzīgs. Nominācija – čaklākais un 
labākais vetārsts.

Ruta Junaka ir palīdzējusi 
daudziem cilvēkiem, strādā līdz sir-
mam vecumam, vienmēr dod pado-
mu, ar pieredzi dzīvē un darbā. No-
minācija – uzņēmīgākais cilvēks.

Laimonis Balodis ir palīdzējis 
daudziem cilvēkiem, aizdevis daudz 
ko, strādājis skolas labā, sirsnīgs, 
jautrs, izpalīdzīgs, tāpēc arī nominā-
cija -  izpalīdzīgākais.

Vizma Ieviņa palīdz Slatē 
dzīvojošiem cilvēkiem lauksaimnie-
cībā. Ir cen-
tīga, ar stipru 
gr ibasspēku, 
gudra. Bez 
viņas cilvēku 
dzīve nebūtu 
tāda, kā ta-
gad. Nomi-

nācija – labs cilvēks.
Aigars Plūksna ir pelnījis no-

mināciju – labākais kaimiņš. Viņš ir 
izpalīdzīgs, čakls, palīdz kaimiņiem 
grūtos brīžos. 

Kā redziet, mūsu pagastā ir 
ļoti daudz labu, izpalīdzīgu un gud-
ru cilvēku. Kas mums pieaugušajiem 
liekas ikdienišķs, tas bērniem ir va-
roņdarbs. Viņi prot novērtēt savus 
vecākus, klasesbiedrus un pārējos 
līdzcilvēkus. Katru dienu paveiktie la-
bie darbi un pateiktie paldies dzīvi 
padara daudz vieglāk dzīvojamu. 
Mums apkārt ir daudz labu cilvēku, 
kas neļaus vienam palikt nelaimē. 

“Latvijas lepnums ir cilvēks, kam 
sirds gudrība saka: sabiedrība turas 
kopā un nesabirst naidīgos atomos, 
tādēļ, ka cilvēku labā ir darīt otram 
labu – arī tad, ja liekas, ka ļaunums ir 
spēcīgāks.” (S.Ēlerte)

 

Kā viens no mūsu 
līdzcilvēkiem, kas ir blakus un 
ar kuru varam lepoties ne tikai 
skolā, bet arī novadā ir skolotāja 
Inguna Uzkure. Viņa ir skolēnu un 
kolēģu mīlēta. 

Skolotājas Ingunas audzēkņi 
var lepoties ar sasniegumiem mācību 
olimpiādēs. 

Viņa ir ieguldījusi lielu darbu 
projekta  ""Preparing for Europe, 

Preparing for Life" organizēšanā un 
norisē. Ir ši projekta vadītāja. Tas viņai 
izdodas ļoti labi, jo skolēni ar prieku 
iesaistās višās projekta aktivitātēs. 

Tāpat skolotāja Inguna ir ļoti 
laba rokdarbniece. Neskatoties uz 
lielo aizņemtību skolas darbā un 
projekta organizēšanā, viņa atrod 
laiku arī adīšanai. Viņas darinātie 
izstrādājumi bija apskatāmi izstādē 
skolā. Tie mūs patīkami pārsteidz.a. 

Sveicam Ingunu Uzkuri ar 
Jēkabpils novada Goda rakstu.

NOMINĀCIJA - SKOLOTĀJS

Foto: www.bdaugava.lv

Foto: www.jekabpilsnovads.lv Foto: www.draugiem.lv
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Latvijas Pasta un TV3 orga-
nizētajā Latvijas Lepnuma past-
marku dizaina konkursā ar 1443 
balsīm uzvarējusi Solvitas Kukles 
veidotā pastmarkas skice “Dzie-
došie koki”. Uzvarējusī dizaina 
ideja tiks izmantota reālas past-
markas dizaina izstrādē un 2014. 
gada nogalē nodrukāta 300 
000 eksemplāru tirāžā ar nomi-
nālvērtību € 0,50.

Balsojums sociālajos tīklos risi-
nājās no 14. līdz 20. oktobrim, un ak-
tīvākā balsošana tradicionāli notika 
konkursa pēdējās dienās, pastmarku 
autoriem aktīvi aģitējot par saviem 
darbiem dažādos sociālajos tīklos. 
Pirmās vietas ieguvējas S.Kukles vēl 
viens iesūtītais darbs “Auseklis” ar 
630 balsīm ierindojās godpilnajā 
trešajā vietā. 

Pa s t m a r k u 
dizaina konkursu 
Latvijas Pasts orga-
nizēja jau ceturto 
reizi – izmantojot in-
terneta vietni http://
jaunapastmarka.lv, 
tajā var piedalīties 
ikviens interesents: 
kā fiziskas, tā juri-
diskas personas. 
Šogad no 22. 
septembra līdz 13. 
oktobrim konkursā 
tika iesniegtas 234 

pastmarku skices – par vairākiem 
desmitiem vairāk nekā iepriekšējo 
gadu konkursos. Fināla balsojumam 
sociālajos tīklos žūrija izvirzīja 30 pa-
stmarku, kas izcēlās ar oriģinalitāti un 
atbilstību definētajai tēmai.

Bez iespējas redzēt pastmar-
ku ar paša veidoto dizainu ceļojam 
uz tuvām uz tālām valstīm konkursa 
uzvarētāja saņēma arī balvu – grafis-
ko planšeti, kā arī iespēju izgatavot 
savu unikālu personalizēto pastmar-
ku komplektu Latvijas Pastā. Savukārt 
otrās un trešās vietas ieguvēji saņē-
ma Latvijas Pasta 2013. gadā izdo-
to pastmarku pilnu komplektu.

 Solvita ir mūsu skolas ab-
solvente, kā arī skolas avīzes 
maketētāja. Viņa ir mūsu novada 
cilvēks, ar kuru varam lepoties. 
Tāpēc nolēmu viņu uzaicināt uz 
mazu interviju. 

Solvita šim konkursam ir sekoju-
si katru gadu, bet vienmēr palaidusi 
garām darbu iesniegšanas datumu. 
No iepriekšējiem darbiem vislabāk 
patikusi I.Ziedoņa pastmarka.

Protams, piesaistīja arī konkur-
sa balvas, kuras ir ļoti noderīgas gra-
fiskā dizaina darbam, kā arī izdotās 

pastmarkas, kas liek būt lepnam, ka 
tavs darbs tiks tiražēts 300 000 ek-
semplāros. Tu vēl tikai mācies ,  bet 
darbi jau kļūst atpazīstami. 

Uz jautājumu, kāpēc tieši meži, 
Solvita atbildēja, ka kopējā tēma 
bija Latvijas lepnums. Jāsāk bija 
domāt, ar ko tad mēs lepojamies. 
Nonāca pie secinājuma, ka tas ir 
dziedošais latvietis, dziesmu svētki un 
daba. Dziesmu svētkos lielais kopko-
ris atgādina šalcošu mežu. Un atkal 
jādomā, kā to sasaistīt? 

Koki asociējas ar pamali. Tie 
simbolizē dziedošā latvieša garu un 
horizontu. Tāpat bija jādomā par 
tiem latviešiem, kas ir aizbraukuši pro-
jām. Kaut arī viņi nav savā dzimtenē, 
latviešu gars viņos ir saglabājies, nav 
nekur pazudis. Tāpēc arī ir dziedo-
šais horizots. Tas vieno mūs visus.

Lai izveidotu kaut vienu šādu 
pastmarku, ir jāprot apieties ar attie-
cīgajām programmām, kā arī jāzina 
zīmēšanas pamatlikumi, kā zīmēt un 
pareizi salikt krāsas, 

Solvita šīs prasmes un iemaņas 
ir apguvusi Saules skolā un pašreiz 
mācās Daugavpils Universitātē Da-
tordizaina 3. kursā.

Ja esi nolēmis mācīties dator-
dizainu, tad jau pamatskolā Solvita 
iesaka pievērst uzmanību šādiem 
mācību priekšmetiem:
•vizuālajai mākslai,
•latviešu valodai, jo jāraksta un jā-
apstrādā dažādi teksti,
•matemātikai, jo darbos jāievēro 
noteikti principi un attiecības, pro-
porcijas, kā pareizi izvietot tekstu un 
grafiskos objektus,
•sociālajām zinībām, sekot līdzi aktu-
alitātēm, zināt, kā tās iesaistīt ar dzi-
ļāku nevis virspusēju domu darbā.

Izrādās, ka jau bērnībā Solvi-

LATVIJAS PASTA UN TV3 PASTMARKU 
DIZAINA KONKURSĀ UZVAR 

PASTMARKA "DZIEDOŠIE KOKI"
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ta zināja, ko viņa darīs, kad būs liela. 
Izvirzīja sev mērķi un droši devās tam 
pretī. Viņas dzīves moto ir mācīties 
nekad nav par daudz un par vēlu! 
Izmanto visas dotās iespējas!

Nākotnē viņa grib turpināt 
darboties šajā jomā. Iespējams pat 
mācīties ārzemēs un izveidot savu 
uzņēmumu.

Nobeigumā Solvita saka lielu 
PALDIES visiem, kas balsoja par 
viņu, bez jūsu palīdzības nebūtu uz-
varas. 

Rubeņu pamatskolai novēl 
gudrus un mērķtiecīgus skolēnus, ku-
riem vienmēr ir enerģija un vēlme tiek-
ties uz kaut ko labāku!

 

Pēc skolēnu domām skola ir 
vieta, kur labi var pavadīt laiku, 
satikties ar draugiem. Bet, galve-
nokārt, skola ir vieta, kur mēs gūs-
tam zināšanas turpmākajai dzīvei. 
Es domāju, ka šajā vecuma pos-
mā tikai nedaudz skolēnu mācās 
paši sev nevis vecākiem.

Pēc rudens brīvdienām ir laiks 
paskatīties, kā tad īsti mums veicies 
mācībās šajos divos mēnešos.

Mazo klašu skolēni cītīgi ap-
meklē skolu un cenšas mācīties pēc 
savām spējām.

4.-9. klašu skolēnu rezultāti ir 
diezgan līdzīgi.
KLASES APGUVES KOEFI-
CIENTS

4. klase -  0.64
5. klase -  0.67
6. klase -  0.63
7. klase -  0.60
8. klase -  0.71
9. klase -  0.67

Tabulā ir redzams, ka vislabāk 
mācās 8. klases skolēni. Nedaudz no 
viņiem atpaliek 5. un 9. klases skolēni.

Labākie mācībās līdz Rudens 
brīvdienām:

4.klasē - Diāna Zālīte,
5.klasē – Mairis Rubiķis (viņam ir 
vislabākās atzīmes visā skolā),
6.klasē – Maija Nābuzda, 
7.klasē – Anna Vāsule,
 8.klasē – Daniels Pavlovičs,
 9.klasē – Niks Valainis.

Daudziem skolēniem būtu 
jāuzlabo sekmes. Šoreiz vārdos ne-
sauksim, bet nākošreiz gan. Varbūt 
tad viņi sāks nopietnāk pievērsties 
mācībām un nokārtos visus savus 
parādus.

Arī uzvedība dažiem skolē-
niem ir neapmierinoša. Viņiem vēlreiz 
būtu jāatkārto skolas iekšējās kār-
tības noteikumi. Vai jūs, vecāki, visi 
esat ar tiem iepazinušies? Tas ir pa-
visam vienkārši – atveriet savu bērnu 
dienasgrāmatas un izlasiet, bet ne-
aizmirstiet arī parakstīties!

Līdz semestra beigām vēl ir 
laiks, lai varētu uzlabot savas sekmes, 
dažs arī savu uzvedību. Lai priecīgi 
un smaidīgi varētu sagaidīt liecības 
tikai ar sekmīgām atzīmēm.

Spēsim atbildīgi veikt mācību 
darbu un gada nogalē izjust gan-
darījumu par paveikto.

 

MĒS UN MĀCĪBAS
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Pirms skolēnu Rudens brīvdie-
nām Rubeņu pamatskolā bērniem 
tika sarīkotas nelielas aktivitātes. De-
vītās klases skolēni tika izvēlēti par 

komandu kapteiņiem. Tā kā viņi ir tikai 
7, tad arī izveidojās septiņas koman-
das. Katrā komandā tika izlozēti sko-
lēni no 1.- 8. klasei.

Lūk kādas komandas izveido-
jās :

SPORTA AKTIVITĀTES 
23.10.2014.

Kad komandas tika noskaid-
rotas, katra saņēma darba lapu ar 
dažādiem uzdevumiem, kuri veicami 
7 stacijās. Katrai stacijai bija savs 
priekšnieks, kas skatījās, lai tiktu ievē-
roti visi noteikumi. 

Pirmā palīdzība (matemāti-
kas kabinets) skolotāja Benita. Šeit 
saņēma uzdevumu lapu ar pirmās 

palīdzības 10 jautājumiem. Piemē-
ram, kā pareizi izsaukt ātro palīdzību, 
kas jādara, ja esi apdedzinājis roku 
u.t.t

Ceļu satiksmes noteikumi 
(svešvalodas kabinets) sk. Ināra K. 

Šajā stacijā bija jāatbild uz jautāju-
miem par ceļu satiksmes drošību.

Zīmēšana (vizuālās mākslas 
kabinets) sk. Ilona. Katrs komandas 
dalībnieks ar aizsietām acīm zīmēja 
vienu detaļu no koppildes. 

Makšķerēšana (sporta zāle) 
sk. Anita. Katram dalībniekam bija ar 
makšķeres palīdzību zivtiņas jāpārliek 
no viena apļa otrā.
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Bumba sit! (fizikas kabinets) 
sk.Ilmārs. Šo uzdevumu varētu nosaukt 
par mazo boulingu. Ar bumbiņas pa-
līdzību jānosit kociņi.

Lēnbraukšana (uz veloceli-
ņa) Norberts. Šeit tika pārbaudītas 
lēnās braukšanas prasmes ar velo-
sipēdu. Ātri braukt ir daudz vieglāk 
nekā lēni.

Viss kas! (sporta laukums) sk. 
Juris. Pēc iespējas vairāk iesist vārtos 
bumbu.

Komandām gāja diezgan 
raibi. Pēc sk. Ilonas domām VIENO-
TĪBAI bija brīnišķīgs kapteinis. Tāpat 
ļoti laba komandas sadarbība bija 
FRIKADELĒM.

Justs un Modris pārsteidza 
ar īpaši labām zināšanām, intuīciju. 

Toties Ralfam B. bija vienalga, kā 
veicas viņa komandai. Sadarbības 
prasmes viņam vēl jāpamācās. Ko-
mandu kapteiņi uzklausīja savu bied-
ru domas un viedokļus. Sīvā cīņā ko-
mandas izvietojās šādā secībā :
1. FRIKADELES – 44 punkti
2. VIENOTĪBA – 43 punkti
3. VIENALGA – 43 punkti
4. MANI BĒRNI – 41 punkti
5. TERĒRĪGA -39 punkti
6. LAIMES BURCIŅAS – 39 punkti
7. LIELISKAIS PIECINIEKS – 27 
punkti

Lai noskaidrotu otrās vietas ie-
guvēju, notika kapteiņu cīņa. Viņiem 
bija jāatbild uz 5 dažādiem jautāju-
miem. Evitai šoreiz veicās labāk nekā 
Elitai. Neizpalika arī balvas. Pirmajai 
vietai rotaļlietas, otrajai – lielās šoko-
lādes, trešajai – mazās šokolādes. Un 
mums visiem lieliski pavadīts laiks. Šie 
uzdevumi lika sadarboties lielo klašu 
skolēniem ar mazajiem.

Liels paldies jāsaka arī tiem 
skolotājiem, kas to organizēja: sk.
Benita un sk. Juris.

Paldies arī viņu palīgiem ! 

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle


