Rugāju novada vidusskolas avīze

Lasiet šajā numurā:
 Aspazijai un
Rainim150
 Pēdējais zvans
 Satraukums pirms
eksāmeniem
 Māmiņdienas koncerti


P ē d ē j a i s
2014./2015. mācību
gada “Dinamīc” ir
klāt. Tāpat kā tikko
bija Pēdējais zvans,
tāpat kā tūlīt būs
pēdējās
pavasara
dienas un pēdējās
skolas dienas. Kāds
ir bijis šis gads? To
uzzināsim
skolas
Nomināciju pasākumā ;)
Šajā numurā piedāvājam aplūkot pieteiktos pretendentus.

2015. gada maijs

Kāds bija labākais šī mācību gada notikums? Vērtē “Dinamīc” komanda.
Sintija, 12. kl.:
Pašlaik šī mācību gada svarīgāko
notikumu - savu izlaidumu 6. jūnijā
e s
t i k a i
ga i d u .
Taču viens no svarīgākajiem pasākumiem bija mans Ţetonu vakars,
kā arī skolas Pēdējais zvans.
Tie bija vieni no maniem gaidītākajiem skolas pasākumiem.
Taču pašlaik notiek manas dzīves
svarīgākie notikumi - eksāmeni!
Krista, 10. kl.:
Šis mācību gads man
bija viens liels notikums, jo mainījies
klases kolektīvs, iepazīti jauni un jauki klasesbiedri.
Rūta Krista, 8. kl.:
Man šis gads bija ļoti
labs, bija daudz pozitīvo emociju, skola jauka,
izremontēta,
mājīga, bija jauki atgriezties šeit katru
dienu.
Arī
skolā
daudz pozitīvu cilvēku, aizejot uz skolu,
esmu labā garastāvoklī, jo redzu, ka visi
smaida un ir laimīgi.

Mīļie lasītāji! Lai
jums krāsaina vasara un par devīzi tai Odrijas Hepbernas reiz
lai kalpo aktrises
teiktais:

Deniss, 11. kl.:
Slinkums rakstīt, es
nezinu, kas šogad tāds
labs bija. :D

Lauma, 11. kl.
Man nav viena konkrēta notikuma. Man
katra diena visa gada
garumā ir pietiekoši
svarīgs notikums. Kā
lielai gulētājai katru
dienu svarīgi bija pamosties un nenogulēt
pirmo stundu. :D

Laura, 9. kl.:
Svarīgākais šī gada
notikums bija Pēdējais zvans, precīzāk,
tas, kā mēs skolotāju
nogādājām skolā, bet
noteikti, ka svarīgākie
notikumi - eksāmeni
un izlaidums - vēl tikai būs.
Vilis, 12. kl.:
Būtībā tas pats, kas
Sintijai, hah :)

Zita, 10. kl.:
Man šis gads ir bijis
daudz savādāks kā
citi. Sākot ar to, ka
klases sastāvs ir krasi
mainījies, un, beidzot
ar to, ka jau mācos
vidusskolā. Šajā skolā
atlikuši vairs tikai 2
gadi, tāpēc katrs mirklis jāizbauda, cik
vien iespējams.

- 2 Interesanti
Beidzot ir pienācis katra skolēna gaidītākais laiks – mācību gada beigas :)
Tomēr ir skolēni, kuri mācību gada noslēgumu sagaida, būdami satraukti. Nav ilgi jāmin,
kuri tie ir. Tieši tā, tie ir 12. un 9. klases skolēni, kuri ir aizsākuši eksāmenu maratonu.
Tad nu uzzināsim, kā viņi tiek galā ar pirmseksāmenu uztraukumu.
Eva, 9.kl.:

Sintija, 12.kl.:

Es iedomājos, ka
eksāmens ir parasts
kontroldarbs,
un
pirms
eksāmena
ēdu šokolādi, jo tā
noņem stresu.

Man nav pilnīgi nekāda stresa. Sajūtas ir tādas pašas kā ikdienā, ejot uz
skolu un pildot kārtējo kontroldarbu.
Paldies dievam, stresu eksāmenu laikā, arī devītajā klasē, neizjutu.
Renāte, 9.kl.:

Klinta, 12.kl.:

Man pirms eksāmena
nav stresa, stress sākas
tieši dienā, kad ir eksāmens. Tad droši vien
iedzeršu balderiāņus,
un viss būs labi.

Godīgi sakot, pirmseksāmenu stress mani
gandrīz nekā neiespaido. Drīzāk priecājos
par to, ka aktīvais mācību gads, kad sistemātiski jāmācās, ir beidzies. Vairāk mani
iespaido pirms iestāšanās kādā citā skolā
stress.
Laura, 9.kl.:
Ja godīgi, man nav stresa pirms eksāmeniem, droši vien, būs stress eksāmenu laikā, bet es noteikti
centīšos atcerēties, ko daţi skolotāji saka - eksāmeni ir svētki un svētkos parasti neuztraucas!

Lai mazinātu stresu, jāatpūšas, jāizguļas, jākustas un, protams, daudz jāsmejas. Vēlot devītajiem un divpadsmitajiem veiksmīgi tikt galā ar pirmseksāmenu stresu un saņemt labus vērtējumus, piedāvājam skolotāju apkopotos skolēnu “domu lidojumus” no eksāmeniem iepriekšējos
gados ;)
Vēstures eksāmenā...

Ģeogrāfijas eksāmenā...

Pēteris I attēlots uz zirga, bet patiesībā viņam
piederēja ķēve.

Tropiskos meţus saimniecībā izmanto
makšķerkātiem.

Amerika mētā savas bumbas, kur nevajag.

Kādreiz cilvēki cīnījās ar zobeniem un netraucēja zemi un ozona slāni.

Pieminekļi ir kā sirmie mati vecāsmātes galvā.
Kad tika radīta Darvina teorija, darbs mērkaķi pārvērta par cilvēku.

Latvija zemi izmanto savām vajadzībām,
tikai minimāli eksportē.

Vajadzētu bišķu pievilkt groţus tiem koku
gāzējiem. Jo viņi jau nedomā ar galvu, bet
Brīvības piemineklī attēlota māte Marija ar ar kabatu.
trim zvaigznēm rokās.

Zita Serga, 10. kl.
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Deju kolektīvu skate Balvos
10. martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju kolektīvu atlases skate. Dejotāju sniegumu vērtēja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” virsvadītāji Inga Pulmane, Dace Adviljone,
Gints Baumanis, Iluta Mistre un Ilze Maţāne.
Skatē piedalījās arī divi deju kolektīvi no Rugāju novada vidusskolas.
Katrs kolektīvs skatē dejoja divas dejas – vienu izlozes un otru izvēles deju. 1.- 4. klašu kolektīvs ieguva 1. pakāpi, jo ţūrija sniegumu novērtēja ar
42,2 punktiem. 10.- 12. klašu kolektīva dalībnieki, spītējot vīrusiem un slimībām, nopelnīja 38,3 punktus, iegūstot 2. pakāpi. Paldies vecākiem un pedagogiem, kas palīdzēja sapost dejotājus skatei!

Angļu valodas aktivitātes

Sk. Astrīda Circene

Šogad tā ir sagadījies, ka Rugāju novada vidusskolā aprīļa mēnesis ir bagāts ar angļu valodas
pasākumiem, jo tika rīkoti divi nozīmīgi pasākumi:
- „VārdZinis 2015” 7.-9. klasei un 10.-12. klasei;
- Skolas olimpiāde angļu valodā 5. un 8. klasei.
Jau trešo gadu vidusskolēniem visā Latvijā tiek rīkots angļu valodas vārdu izrunas konkurss
„VārdZinis”. Konkursa mērķis ir noskaidrot izcilākos vidusskolēnus ar vislabākajām angļu valodas
izrunas prasmēm un pareizrakstības zināšanām. No iesūtītajām pieteikuma anketām un motivācijas
vēstulēm angļu valodā ţūrija konkursa finālam izvirzīs 50 dalībniekus no visas Latvijas, kuri 8.
maijā Rīgā, pa burtiem saucot vadītāju izrunātos vārdus, cīnīsies par galveno balvu. Konkurss Latvijā tiek organizēts, iedvesmojoties no Amerikas Savienotajās Valstīs plaši zināmā konkursa
„Spelling Bee”. Šogad radās ideja šo konkursu sarīkot arī mūsu skolā, lai skolēniem dotu iespēju
uzlabot prasmes un parādīt savas zināšanas angļu valodā.
1. kārtas uzvarētāji:
Eva Spriņģe, Aivita Ţogota
2. kārtas uzvarētāji:
1. vieta: Aivita Ţogota
2. vieta: Vairis Štāls
3. vieta: Anita Garā

Savukārt 10. -12. klases finālā 15. aprīlī triumfēja:
1. kārtas uzvarētāji:
Elīna Smoļaka, Virdţīnija Vīcupa
2. kārtas uzvarētāji:
1. vieta: Gatis Orniņš
2. vieta: Raitis Griestiņš
3. vieta: Vilis Strungs

Lepojamies, ka viens no ţūrijas dalībniekiem bija Rugāju novada vidusskolas absolvents Valts Vīcups, kurš pašlaik studē tehnisko tulkošanu Rīgas Tehniskajā universitātē 1. kursā, un arī viņš pagājušajā gadā bija piedalījies šajā konkursā Rīgā.

Turpinājums 4. lpp.
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8. un 9. aprīlī norisinājās skolas olimpiāde angļu valodā
5. un 8. klasei.
5. klases uzvarētāji:
1. vieta Daniels Romanovskis
2. vieta Sintija Lazdiņa-Uzulniece
8. klases uzvarētāji:
1. vieta: Eva Spriņģe
2. vieta: Dana-Lība Tihomirova
3. vieta: Amanda Kočāne

Sk. Ināra Ločmele,

Aspazijas dzimšanas diena

foto sk. Laura Kļaviņa

2015. gads ir pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, jo abi
dzejnieki šogad svin 150 gadu jubileju. Tā kā dzejniece Aspazija ir dzimusi martā, tad, atzīmējot nozīmīgo jubileju, Rugāju
novada vidusskolā literatūras skolotājas Evija Konivale, Sanita
Ciukora un Inga Garā organizēja dzejniecei Aspazijai veltītas
aktivitātes. Viena no aktivitātēm bija Aspazijas dzejas vizualizācija. Skolēni lasīja Aspazijas dzeju un dzejolim, kas vislabāk
patika, veidoja interesantas kolāţas un zīmējumus. No skolēnu
radošajiem darbiem tika veidota izstāde, ko varēja apskatīt skolas bibliotēkā.
Otra nozīmīga aktivitāte bija skolēnu piedalīšanās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes rīkotajā
konkursā ,, Plašais Apvārsnis”. Galvenie konkursa uzdevumi bija: zīmēt Raiņa un Aspazijas karogus, dzejoļiem izveidot multiplikācijas
filmiņas, prezentācijas, rakstīt radošos darbus. Šajā konkursā piedalījās
daudzi 1.-9.klašu skolēni. Labākie radošie darbi tika aizsūtīti izvērtēšanai uz Rīgu. Tie ir 9.kl.skolnieces Ievas Pušpures karogs, 8.klases
skolnieču Evas Spriņģes, Amandas Kočānes, Astras Smirnovas un Danas Lības Tihomirovas esejas, 7.klases meiteņu Dārtas Stivriņas, Karīnas Semjonovas, Aivitas Ţogotas veidotā multiplikācijas filma ,,Putniņš uz zara”, 7.klases skolēnu Reiņa Ozoliņa, Rēzijas Puško ,
Armanda Smirnova un Dmitrija Daņilova veidotā prezentācija par Aspazijas dzejoli ,,Nebēdne meitene”. Savukārt uz konkursa ,,Plašais Apvārsnis” Latgales reģiona kārtu devās 7.klases komanda: Rēzija Puško,
Dārta Stivriņa un Reinis Ozoliņš. Latgales reģiona konkurss notika
Balvos, un skolēni tajā prezentēja Rēzijas Puško veidoto karogu. Reinis Ozoliņš parādīja labas zināšanas par Raini un Aspaziju, kā arī iepatikās ţūrijai ar savu atraktivitāti, tāpēc tika izvirzīts uz finālu Rīgā.
Skolēni pasākumā klausījās Ineses Zanderes dzeju un nofotografējās
kopā ar dzejnieci.

Sk. Evija Konivale
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Pārmaiņas skolas mājaslapā
Tā kā Rugāju novada vidusskola ir atvērta
visam jaunajam un ar prieku iepazīst un
praksē īsteno daţādas inovācijas, nav nekāds
pārsteigums, ka arī skolas mājaslapa laiku
pa laikam iegūst jaunu elpu. Līdz ar projektu nedēļu tā ir mainījusies ne tikai vizuāli,
bet arī saturiski – nu katru dienu var aplūkot
skolas pusdienu ēdienkarti, skaitīt dienas
līdz vasarai, kā arī joprojām sekot līdzi aktualitātēm.
Novērtē arī Tu: http://skola.rugaji.lv/
index.php

Spilvenu fejas koncerts
16. aprīlī pirmsskolas un jaunāko klašu skolēni devās uz skolas zāli,
kurā koši sarkanā kleitā viņus jau gaidīja Spilvenu feja Ingūna Lipska.
Bērni ne tikai mācījās krāsu nosaukumus, bet arī dziedāja dziesmas
par krāsām, izveidoja vairākas mūzikas grupas, kuras izvērtēja skatītāju ţūrija un skatījās mini izrādi par pelēm. Noslēgumā visi kustīgo kāju īpašnieki vienojās dejā.

“Vuolyudzāni”
“Tik skaidrā volūdā, kai iudins olūtā...” - ar šo dziesmu tika atklāts nu jau piecpadsmitais skatuves runas
konkurss “Vuolyudzāni”. Šogad tajā startēja 8. klases skolēni Ritvars Dobrovoļskis un Reinis Ozoliņš.
Sīvā konkurencē (5.-9. klašu vecuma grupā piedalījās gandrīz 40 skolēnu!) abi izcīnīja atzinības. Bet,
svarīgākais - ieguva pieredzi un labu atspērienu nākamā gada konkursam :)
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Konkurss “Mazais prātnieks”
Piedalīšanās konkursā „Mazais prātnieks” sagatavošanas
grupas bērniem ir ne tikai liels piedzīvojums, bet arī nopietns zināšanu un prasmju pārbaudījums. Šogad gatavojoties konkursam sešgadnieki īpašu uzmanību veltīja
drošības noteikumu apgūšanai un ievērošanai. Daudz
palīdzēja Ralfa vecāki Linda un Oļegs Aleksandrovi gan
sagādājot digitālos mācību materiālus, gan nodrošinot
nokļūšanu konkursā. Tā kā komanda prezentēja sevi kā
„Jaunos policistus”, bija patiess lepnums braukt uz Balviem īstā policijas mašīnā. Pēc konkursa, zinot, ka pusdienas skolā būs nokavētas, Linda uzcienāja visus komandas dalībniekus ar gardām pusdienām Balvu ēdnīcā.
Paldies Lindai un Oļegam Aleksandroviem!

Sk. Rita Pipure

“Mana mīļa māmuliņa”

Mana balta māmulīte
Mani balti audzināj’:
Apvilkusi baltu kreklu,
Pacēlusi saulītē.

Arī šogad maija pirmajā nedēļā māmiņas tika laipni gaidītas uz
Mātes dienai veltītajiem koncertiem pirmsskolā un skolā. Mazākie
- pirmsskolas vecuma bērni - bija centīgi mācījušies dziesmas, jau
sākot ar projektu nedēļu. Koncertā izskanēja dziesmas ar Raiņa un
Aspazijas vārdiem par godu abu literātu 150 gadu jubilejai. Jaunākā vecuma grupa “Bitītes” iejutās mākonīšu lomās, dejojot dziesmas “Mākonītei balti svārki” pavadījumā, vidējā vecuma grupa
“Mārītes” dejoja deju “Putniņš uz zara”, bet “Knariņu” piecgadnieku grupa bija iestudējuši vairākas epizodes no daţādiem dzejoļiem. Savukārt sešgadnieku grupa attēloja Raiņa “Divpadsmit mēnešus”. Ar saviem priekšnesumiem priecēja konkursa “Cālis” laureāti. Koncerta noslēgumā centīgie bērni sveica svētkos savas māmiņas un vecmāmiņas ar pašgatavotām dāvaniņām.
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Mātes dienas koncerts skolā
Maijs ir mēnesis, kad atzīmējama ne tikai Mātes
diena, bet arī Ģimenes diena. Laiks, kad zied
ābeles, ķirškoki, pienenes un tulpes un ziedot atgādina, cik pasaule ir skaista, bet vienlaicīgi arī
liek aizdomāties, ka drīz tas viss pārziedēs un
jātver mirkļa skaistums. Tāpēc nekavēsimies un
atgādināsim māmiņām un saviem tuviniekiem,
cik ļoti viņi mums svarīgi!
Visu gadu skolēni ir cītīgi mācījušies dziedāt,
dejot, spēlēt, stāstīt un rādīt. Šīs prasmes tika apkopotas Mātes dienas koncertā 8. maijā trīsdesmit priekšnesumos. Un tie bija īpaši, jo ikviens
skolēns, ieraugot savu māmiņu vai vecmāmiņu,
uzstājās ar vēl lielāku prieku un sirsnību.

Pēdējais zvans
Divas nedēļas pirms semestra noslēguma skolas zvans skanēja citādi nekā
parasti. Šoreiz tajā ieskanējās prieks
par devītajiem un divpadsmitajiem un
satraukums pirms eksāmeniem un tālākiem dzīves plāniem.
Arī viņu audzinātājiem - Ţanim Pērkonam un Vijai Lancmanei šis rīts
bija neparasts, jo ierasto ceļu kājām
uz skolu nācās mērot citādi - skolēni
bija ļāvuši savai fantāzijai vaļu un
skolotāju Ţani tiešā un pārnestā nozīmē nēsāja uz rokām, bet skolotāju
Lancmani atvizināja iespaidīga traktoru parāde.
Lai viņiem mierīgs prāts eksāmenos,
līksma sirds izlaidumos un, galvenais,
izvēloties turpmāko dzīves ceļu, atnāk
pareizā doma! ;)

-8Numura skolēns
Līdz ar semestra noslēgumu no foršā “Dinamīc” kolektīva aizies divi lieliski un atsaucīgi žurnālisti - Vilis un Sintija. Šoreiz parunāsim par Vili, kurš ne tikai divus gadus bija skolas avīzes redaktors, bet arī savu dzīvi, iespējams, plāno saistīt ar žurnālistiku. Vilis pastāstīs, ko
šogad darījis, lai šim sapnim pietuvotos iespējami tuvu.
Jau četrpadsmito reizi visā Latvijā februārī notika karjeras izglītības pasākums
jauniešiem - Ēnu diena. Tajā skolēniem tiek sniegta lieliska iespēja iepazīties
ar sev interesējošu profesiju pārstāvju ikdienu, izmēģināt savus spēkus, iespējams, savā nākotnes profesijā.
Man kā 12. klases skolēnam šī bija pēdējā Ēnu diena, tāpēc tā bija jāizmanto ;)
Tā kā mani interesē ţurnālistika, un mans mazais sapnis ir kļūt tieši par sporta
žurnālistu, šogad ēnoju Nacionālās ziņu aģentūras LETA sporta ţurnālistu Intu Megni.
Ēnu dienas laikā iepazinos ar žurnālista ikdienu, tiku iepazīstināts ar LETA
telpām, kā arī pats iemēģināju roku ziņu rakstīšanā, tulkojot materiālu par Āfrikas futbolu. Pēcpusdienā bija paredzēta piedalīšanās diskusijā par sporta attīstību Latvijā kopā ar zinošiem ekspertiem, pārstāvjiem no sporta veidu federācijām un valsts iestādēm, taču Izglītības ministres Mārītes Seiles aizņemtības dēļ diskusija tika atcelta.
Vakarā sekoja, manuprāt, interesantākā, aizraujošākā Ēnu dienas daļa. Intam
bija paredzēts apmeklēt hokeja kluba Rīgas „Dinamo” spēli, tāpēc devāmies
turp. Lai gan „Dinamo” piedzīvoja zaudējumu, man bija unikāla iespēja atrasties mediju telpā, aprunāties ar citiem labi zināmiem sporta ţurnālistiem, piedalīties preses konferencē, kā arī atrasties spēlētāju ģērbtuvē pēc spēles, kamēr Ints intervēja spēlētājus, kas nebija viegli, jo spēlētāji pēc zaudējuma nebija īpaši runīgi vai pat atteicās sniegt interviju.
Ēnu diena viennozīmīgi bija izdevusies, un es guvu vēl lielāku pārliecību par
savu nākotnes profesiju, kaut gan Ints atzina, ka ţurnālista darbs nav pārāk
interesants, jo lielākā darba dienas daļa jāpavada birojā pie datora. Iesaku katram skolēnam kādreiz piedalīties Ēnu dienā un gūt vērtīgu pieredzi!
8. maijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē
notika LU SZF izsludinātā radošo darbu konkursa 2. kārta
topošajiem studentiem. Šajā konkursā ieguvu dalītu 2.
vietu, kas nozīmē, ka esmu ieguvis 75 papildus punktus
līdzdalībai konkursā uz studiju vietu Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmā.
Konkursa 1. kārtā konkursa dalībniekiem bija jāiesniedz
žurnālistikā radītie darbi, kurus, balstoties uz konkrētiem
kritērijiem, izvērtēja radošā konkursa komisija, taču 2.
kārtā dalībnieki radošos darbus prezentēja, stāstot par tā
mērķiem, realizāciju un lietderību.
Dalība šādā konkursā sniedza vērtīgu pieredzi un iespēju
saprast vai izvēlētā jomā ir tā, kas mani interesē, vai es ar
to vēlos saistīt savu nākotni.

-9Nominācijas
Dāmas un kungi, ir pienācis tas laiks uzzināt, kurš ir bijis viscentīgākais mācībās, kura klase
viskārtīgākā, kurš labākais sportists un tā tālāk. Pretendentus studijā, lūdzu! (Un ar satraukumu gaidām 29. maiju, Nomināciju pasākumu!)

- 10 Nominācijas

- 11 Nominācijas

Numura skolotājs
Pavasaris ir zīmīgs sporta skolotājai Vijai Lancmanei, jo tieši tajā viņai tika pasniegts Atzinības raksts par ilgu gadu laikā sniegto ieguldījumu skolēnu fiziskajā sagatavošanā un vēl viņas audzināmā klase pašreiz kārto eksāmenus un dosies plašajā un iespējām bagātajā dzīvē.
1. Cik gadus jau strādājat par sporta skolotāju?
Par sporta skolotāju strādāju 17 gadus.
2. Kurš ir Jūsu mīļākais sporta veids?
Mīļākais sporta veids ir vieglatlētika. Esmu trenējusies lodes grūšanā un
sprinta skriešanā.
3. Kas ir visgrūtākais sporta skolotāja darbā?
Pirmajās divās klasēs iemācīt klausīties skolotāju un ievērot disciplīnu.
4. Kurš latviešu sportists ir Jūsu favorīts, kāpēc?
Izteikta favorīta starp latviešu sportistiem nav. Sekoju daţu sporta veidu sacensībām (vieglatlētikas, pludmales volejbola, hokeja, basketbola). Priecājos
par savu audzēkņu Dokānu sasniegumiem svaru bumbu celšanā.
5. Kas liek Jums justies laimīgai?
Darīt laimīgus citus - lūk, pareizākais veids, kā kļūt laimīgam.
6. Kāds ir labākais vingrinājums, lai iesāktu dienu?
Labākais, kā iesākt dienu, ir rīta duša.
7. Ko novēlat saviem divpadsmitajiem?
Saviem divpadsmitajiem es novēlu:
Esi tu uguns, spīdi!

Staro gaismu no sevis!
Esi tu puķe, ziedi!
Bite, lai nāk pie tevis.
Bet, ja tu esi straume,
Sargies, lai neizţūsti!
Liela esi vai maza,
Galvenais-lai tu plūsti!
/Dz. Rinkule-Zemzare/

- 12 Radošie darbi
Pirmsskolēni vairāku mēnešu garumā ne tikai savāca vairākus simtus kilogramu makulatūras,
bet arī ik dienas veidoja dažādus darbiņus no papīra. Ieskatam - šis viss tapis pēdējo mēnešu
laikā ar četru pirmsskolas grupu un viņu audzinātāju čaklajām rokām.

Saudzēsim vidi un nevajadzīgo papīru nodosim otrreizējai pārstrādei
vai arī iedvesmosimies no pirmsskolas bērniem un izgatavosim no
papīra daudz ko interesantu un noderīgu!

- 13 C vitamīna lappuse
Anekdotes
Autobusā.
- Jūsu biļeti, lūdzu!
- Man nav, un jūsējo
var palūgt?
- Es vispār esmu kontrolieris!
- Un es elektriķis, tad
man ko - par elektrību
nav jāmaksā?!


Kas notiek ja zeķē ieber
biezpienu? - Sanāk biez- - Skolotāja saka, ka
skolēnam ir jāguļ 8
piena sieriņš!
stundas. Bet kā mēs

varam gulēt 8, ja
Vīrs ar sievu sēţ pie galstundu sarakstā ir tida. Pēkšņi sievai izlīst
kai 7?
zupa tieši klēpī. Sieva

saka:
- Ārprāts, nu es izskatos

ka cūka...
- Ko darīt, ja pakaļ
Vīrs atbild:
dzenas zilonis, kamie- - Nu tiešām, un vēl ar
lis, lauva, zebra un
zupu aplējies...
žirafe???

- Lec nost no karuse- – Dakter man ir gripa, ko
ļa!
ieteiksiet?




Noris tiesas process.
Tiesnesis apsūdzētajam jautā:
- Kāda ir jūsu profesija?
- Akrobāts.
- Apsardze, lūdzu,
aizveriet logu!

– Paejiet tālāk no manis!



Blondīne
apēda
"Rafaello", bet kauliņu
saglabāja, lai pēc tam to
iestādītu.

Pie zobārsta.
- Nav nepieciešams tik
plati atvērt muti.
- Vai tad jūs neurbsiet?
- Urbšu, urbšu, bet es
pats palikšu ārpusē.

Kāpēc sievietēm patīk
vīrieši uniformās? Ar
uniformu tur nav nekāda
sakara – tā ir apziņa, ka
viņiem ir darbs.

Vidējā vecuma grupas „Mārītes” mazo domu lielās pērles:
- Es mājās iešu uz kājām.
- Man ir liels, apaļš bumbs.
- Uz koka ir šūpoles.
- Es pļāpāšu viena pati ar sevi.
- Mana baba strādā par tanti.
- Brauksim uz dejām uz autobusa.
- Es ilgi mājās sēdējos pie galda.
- Skrudas dzīvo pūznī.
- Es strādāšu “Hesītī” - nēsāšu burgerus un slaucīšu grīdu.
- Mana māsa vienreiz sūkāja īkšķi.
- Mana māsa vienreiz sūkāja īkšķi.
- Skolotāj, man karsta seja!
- Gandrīz apgāzījos no slīdkalniņa.
- Es visus pingvīnus esmu saskaitījusi.
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