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Rudens brīvdienas gaidot! 

   

Paskaties, kā saule rotājas kokā palikušajā vienīgajā lapā. Pavēro, kā miglā, krāsām izplūstot, 

viss izskatās kā skaistā akvareļu mākslas darbā. Paturi savā sirdī šo ainavu no savas zemes, un 

tici – nekur pasaulē nav skaistāk!  

Brīvdienās, izbaudot daudz svaigā rudens gaisa, padomā, cik liela nozīme ir labām zināšanām, 

un nospraud sev sasniedzamus, bet augstus mērķus. Tāpēc vien, lai tavai dzīvei ir jēga. Tāpēc 

vien, lai pierādītu sev, ka tu vari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kur bijis, kur ne, jau brīvlaiks ir klāt! Pašlaik gan 

vēl ir rudens. Ak, vai Tu redzi šo košumu, kas 

lēnām no kokiem sagulst zemē? Vai iespējams 

saskaitīt krāsas, ko rudens tik bagātīgi kaisa 

visapkārt? Vai spējam novērtēt to, kas, nenieka 

nemaksājot, spēj sniegt tik daudz prieka? 

Novembrī skolā plānoti sekojoši pasākumi: 

Laikā no 1.-23. novembrim gatavojam dāvanas saviem 

krustvecākiem.  

No 1.-4. novembrim skolā norisināsies galda tenisa turnīrs, bet laikā 

no 6.-9. novembrim - tautas bumbas tunīrs. 

9. novembrī – Mārtiņdiena. 

16. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas 

pasākums un balle. 

28. novembrī – KFUM un Lielplatones IPS sadarbības 25. gadu 

jubilejas pasākums Lielplatones kultūras namā. 

30. novembrī – Svētku launags. 

1. decembrī – Zviedru Ziemassvētki! 

 

 



 

Aktuālā intervija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šogad mūsu skolā savas darba gaitas uzsāka jauna 

audzinātāja Linda Barone. Skolotāja Linda ir ļoti 

daudzpusīga personība. Viņa ir mācījusies un strādājusi 

par zobārstniecības māsu un higiēnistu, kosmetologu, 

psihologu un sociālo darbinieku. Tagad skolotāja Linda 

apgūst  profesionālās izglītības skolotāja amatu. 

Vai Jums patīk mūsu skolā? 

- Ļoti! Jau pirmais iespaids bija patīkams – 

skola ir skaista no ārpuses. Vēlāk, jau sākot 

strādāt, patīkami pārsteidza bērnu atvērtība 

un kolēģu labvēlīgums. 

Ko Jūs sagaidiet no skolēniem šajā mācību gadā? 

- Atvērtību un pretīmnākšanu jaunajām 

zināšanām. 

Novēlējums skolēniem šajā mācību gadā. 

- Lai bērni ir laimīgi gan skolā, gan mājās. 

Vai strādāt par skolotāju ir grūti? 

- Jā. 

Kas ir visgrūtākais Jūsu darbā? 

- Atrast vienu valodu ar bērniem, saprast 

vienam otru. 

Cik gadus Jūs strādājat par skolotāju? 

- Kā skolotājai – šis ir pirmais gads, bet iepriekš 

esmu strādājusi par audzinātāju bērnunamā. 

Kāpēc izvēlējāties kļūt par skolotāju? 

- Skolotāja profesija ir saistīta ar jau iepriekš 

izvēlēto sociālā darbinieka amatu. Man 

gribējās palīdzēt skolēniem un citiem 

cilvēkiem, gribējās iemācīties izprast bērnus. 

Kas Jums patīk skolotāja darbā? 

- Darbs ar bērniem. 

 

 

 

 

Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā? 

- Laikam vēlējos būt saistīta ar medicīnu – 

iespējams, ārsts. 

Jūsu hobijs. 

- Dejošana tautisko deju kolektīvā. 

- Dziedāšana korī. 

- Ceļošana. 

- Mācības. 

Jūsu mīļākā dziesma. 

- Dons “Dieviņš”. 

Kā jūs atpūšaties pēc darba? 

- Mācoties. 

Vai ticat bīnumam? 

- Jā! Gribētu, lai man drīzām būtu mazbērni! 

 

 

 

Novēlam skolotājai Lindai iemācīties izprast 

bērnus un izturību grūtību pārvarēšanā! 



 

Notikumu virpulī 

Gudri cilvēki sakot, ka katrā dienā var atrast svētkus. Mēs arī šajā lietainajā oktobrī esam 

atraduši košus rudens svētkus!  Lūk, kādi tie bija! 

 

Skolotājiem sagādātais prieks vēl ilgi atspoguļosies viņu sejās. Šie apsveikumi ir, kas 

vairāk, par  veikalā nopirktu puķi. Tas ir prieks un gandarījums par skolēniem, kurus viņi ir 

audzinājuši. 

 

Rudentiņš, bagāts vīrs.... daudz varenu dārzeņu, augļu un ogu bija atvedis savā 

vezumā Lielplatones skolas pagalmā. 2. oktobra saulainajā pēcpusdienā tur notika 

Miķeļdienas gadatirgus. 

 

 

 

2. oktobrī mūsu skolā tika svinēta 

skolotāju diena. Būt par skolotāju – tā 

ir māksla, mīlestības un pacietības 

pārpildīts ceļš. Skolotāji, tāpat kā skolēni, 

ir dažādi. Bet ikviens no viņiem dara 

labāko, ko spēj darīt tavā labā. Vai tu 

pateici paldies saviem skolotājiem? 

Šomēnes ir viņu svētki. Kopā ar tevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasākuma vadītājas un skolēni skandēja 

tautasdziesmas par rudens bagātībām. 

Dziedāja jautras dziesmas, un 

drosmīgākie piedalījās veiklības 

uzdevumos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomēr – visvairāk tika gaidīta pati 

tirgošanās. Zibenīgi tika izpirktas  ābolu 

plātsmaizes, dārzeņu pīrādziņi, rudens 

avenes un citi augļi. Ciemiņi no 

Zviedrijas labprāt izvēlējās „stipros” 

ziemas ķiplokus un interesanti 

dekoratīvos ķirbīšus! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19. oktobrī skolā viesojās ciemiņi – Lielo masku teātris ar muzikālu piedzīvojumu 

“Ciemos pie pasakas”. Aktieri bija atveduši līdzi Feju, Rūķi un Zaķi no pasaku zemes.  

 

 

 

 

 

 

Skolēnus pārsteidza arī negaidītā iespēja jāt 

zirga mugurā. Miķeļdienas tirgus ir kļuvis par 

gaidītu ikgadēju skolas tradīciju.  

Paldies par piedalīšanos!  

Sk. Dace un sk. Kristīne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feja rādīja burvju trikus, iesaistot 

daudzus mūsu skolas bērnus. Rūķis ar 

Zaķi dziedāja jautras dziesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomēr vislielāko prieku bērniem 

sagādāja baloži Romeo, Džuljeta un 

Princese, kuri izpildīja interesantus 

trikus ar bērnu iesaistīšanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc pasākuma bērniem un skolēniem 

bija iespēja fotogrāfēties ar baložiem 

uz rokas un galvas. 

Auklīte Guna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sporta ziņas 

 

 

 

 

 

 

No  09. -16. oktobrim skolā norisinājās futbola 

turnīrs. Tika izveidotas 2 grupas.  

5.-8.kl. un 9.kl.-3.kurss. Sakarā ar nelielo 

komandu skaitu, spēlēts tika pēc apļa sistēmas, 

katra komanda tikās ar katru. 

5.-8.klašu grupā 1. vietu izcīnīja 8.klase, 2. vietu 

- 7.klase un 3. vietu - 6.klase. 

9.kl.-3.kursa grupā 1. vieta - 3.kursam, 2. vieta - 

9.klasei un 3. vieta - 1.kursam. 

Labākie spēlētāji: M.Pobjaržins-5.kl., N.Dille- 

6,kl., N.Pērkons, K.Gailāns un R.Grigorjevs – 

7.kl., J.Janaitis, S.Krauze - 8.kl., R.Meiduss, 

S.Ruska, A.Krauze, A.Veiss - 9.kl., J.Donis, 

R.Stols – 1.kurss un L.Kiršolcs, E.Grigorjevs, 

A.Pērkons - 3.kurss. 

Paldies skolēniem par atsaucību! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.oktobrī skolā tika organizēta stafešu 

pēcpusdiena, kurā piedalījās C un 1.-8.klašu 

skolēni. Stafešu pēcpusdiena notika skolas sporta 

laukumā. Kopā tika izveidotas 13 stacijas ar 

dažādām sporta atrakcijām. Stafešu pēcpusdienā 

aktīvi iesaistījās 1.-3.kura jaunieši, palīdzot tiesāt 

stafetes. Viņu uzdevums bija parādīt, kas katrā 

stacijā jādara un jāpieraksta rezultāts. Stafešu 

pēcpusdiena noslēdzās ar sportistu apbalvošanu, 

katra klase saņēma diplomu un pārsteiguma 

balvu. 

Tas bija rudenīgi jauks pasākums, kura laikā 

skolēniem bija iespēja izvingroties, izkustēties un 

gūt labu devu svaiga gaisa. 

Uz tikšanos nākošajās sacensībās mūsu skolā! 

Skolotāja Guna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Padomu stūrītis 

Rudens brīvlaiks sāksies jau tūlīt, tāpēc neaizmirsīsim par savu drošību uz ielas, pie 

ūdeņiem un draugu kompānijā. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apģērbies silti! Atceries, ka rudens rīti un vakari kļūst arvien aukstāki un bieži 

līst lietus. Uzvelc siltākas zeķes un cepuri, pastaigā paņem līdzi cimdus. Bet kad 

nespīd saule un savelkas lietus mākoņi, tad droši draugi tev būs lietussargs un 

gumijas zābaki. 

Atceries ceļu satiksmes noteikumus!  

Ejot ar kājām – ej pa trotuāru vai ceļa kreiso pusi. Nekāp uz asfalta un 
neej pa ceļa vidu. Esi uzmanīgs ar mobilajām ierīcēm – pārāk skaļas 
mūzikas dēļ, tu vari neievērot mašīnas tuvošanos. Sadursmē ar auto, 
zaudētājs būsi Tu! 
Braucot ar velosipēdu, skrituļdēli vai skrituļslidām – lieto ķiveri, ceļu un 
elkoņu aizsargus. Kritieni vienmēr ir sāpīgi! 
Braucot automašīnā -  vienmēr piesprādzējies!  
 

  

Esi redzams! Lieto atstarotājus diennakts tumšajā laikā! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neesi pārgalvīgs! Mēs visi zinām un varam pierādīt, ka esam labākie!  

Bet reizēm labāk to nedarīt! Tādēļ nelodā pa pamestām ēkām, nekāp un 

nelec no augstumiem. Jo tas kas augstu lido, smagi krīt! 

Nepīpē, nelieto alkoholu un apreibinošās vielas! Atceries – tas kaitē 

tavai veselībai un arī dzīvībai! To darot tu velti iztērē laiku, kuru varētu 

pavadīt daudz jautrāk un interesantāk. 

 Džeks ar smēķi mutē un pudeli rokā – tas vairs nav stilīgi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sargies no svešiniekiem! Reizēm svešinieki ir arī ļaundari. Tādēļ nekāp 

nepazīstamās automašīnās, neuzticies svešiem cilvēkiem uz ielas un neej 

viņiem līdzi, bet internetā nestāsti svešiem cilvēkiem par sevi un savu 

dzīvesvietu. Kas pats sevi sargā, to arī Dievs sargā! 

 

 

 

 

 

 

 

Neesi slinks! Nesēdi visu dienu dīvānā pie televizora vai ar mobilo telefonu 

un planšetdatoru rokā. Izej pastaigā, palīdzi vecākiem, paspēlējies ar brāli vai 

māsu! Savādāk paliksi resns un kusls! 



 

Apsveikumu stūrītis 

 

 

 

 

 

  

 

 

Skaistu svētku piepildītu novembri Jums novēl skolas avīzes veidotāja  
sk. Dace ar saviem palīgiem. Patīkamu un jauku lasīšanu! 

Izsakām pateicību! 

 1.,2. un 3. kursam un sk. Gundegai par to, ka bija vieni 

no pirmajiem, kuri atsaucās aicinājumam sakopt skolas 

āra objektus, 

 9.3.c klasei un sk. Alvilam par pašaizliedzīgo darbu 

autobusa pieturas un skolas puķu dobju sakopšanā un 

labiekārtošanā, 

 6. klases skolniekam Nilam Dillem, kurš viens pats devās 

palīgā mazāko klašu skolēniem objektu sakopšanas 

darbos. 

 Sk. Jānim un Kristapam Geisleram par jauko Skolotāju 

dienas pasākumu, 

 Sk. Dacei un sk. Kristīnei par jautro Miķeļdienas andeli, 

 Sk. Gunai par veselīga dzīvesveida popularizēšanu, bet 

viņas tiesnešu komandai par aktīvo darbu sporta 

pasākumu organizēšanā. 

Avīzes redakcija un visi skolas skolēni sveic skolas 

darbiniekus - oktobra jubilārus: 

Antru Blukmani, Valdu Valdmani, 

Birutu Jermoļenko un Elitu Tesļenoku. 

Īpaši sveicam mūsu skolas veļas mājas saimnieci Ilgu 

Runi lielajā dzīves jubilejā. 

Skolas avīzes redakcija atgādina par jaunu tradīciju – katru mēnesi atcerēsimies savus skolotājus un 

skolas darbiniekus dzimšanas dienā. Līdz ar to aicinam arī Jūs mīļie skolēni sveikt viņus jubilejā. 

 

Novembra mēnesī sveiksim: 

1. novembris – virtuves darbiniece Aina Logina, 9. novembris – skolotāja 

Agrita Jansone, 10. novembrī – skolas darbiniece Viktorija Valdmane un  

23. novembrī  - skolotājs Alvils Misūns 

Atceramies un sakām: “Apsveicu!” 

 

 

Skolotāja Sandra Atmane atgādina - novembris ir nozīmīgs valsts un mūsu 

skolas svētku mēnesis. 

Nopietni gatavosimies šiem svarīgajiem svētkiem, lai varam lepoties, ka esam 

Latvijas patrioti – sarūpēsim svētku drēbes, piespraudīsim karodziņu pie krūtīm 

un centīsimies uzvesties kārtīgi, lai vecāki, skolotāji un Latvija ar mums var 

lepoties. 

Atceramies, ka mūsu zviedru krustvecāki ir pelnījuši dāvanas, tādēļ centīsimies, 

lai tās ir skaistas un rūpīgi gatavotas.  


