Jaunmārupes sākumskolas avīze

Nr.1

Ievadam
Ir iesācies jaunais mācību gads, ir dzimis mūsu skolas avīzes „Zīmulis” pirmais numurs. Mēs katrs šo
mācību gadu sākam ar kādu apņemšanos, arī „Zīmuļa” komanda ir apņēmusies veidot aktuālu,
interesantu un mūsdienīgu skolas avīzi. Mums tāpat kā pirmklasniekiem šis ir jauns sākums, kaut kas
vēl pavisam nezināms, taču mēs esam optimistiski noskaņoti. Mums kopā viss izdosies!
Skolotāja Inguna
Jauno mācību gadu uzsākot!
Klāt septembris. Kādam tas ir kārtējais 1.septembris, bet kādam – pirmais, kad kopā ar mammu un tēti
tiek vērtas lielās skolas durvis. Nedrošība, bailes, prieks, satraukums – šīs ir sajūtas, kas pārņem. Tāpēc
mēs vēlējāmies noskaidrot, kāda šī diena bija mūsu pirmklasniekiem. Lūk, aptaujas rezultāti:
Krišjānis 1.c, Martins 1.c , Patrīcija 1.a , Markuss 1.a, Katrīna 1.c, Aleksejs 1.c - Es biju priecīgs.
Evelīna 1.b, Līva 1.a - Biju priecīga un tajā pat brīdī arī kautrīga. Man patīk šī skola.
Nikola 1.c , Ēriks 1.c , Ralfs 1.b, Linda 1.c, Jasmīne 1.b , Madara 1.b, Gabriella 1.b, Ivo Marko 1.a ,
Markuss 1.c - Es ļoti gribu iet skolā.
Džastins 1.b,Markuss 1.b, Kristiāna 1.b, Beāte 1.b - Uz skolu negribēju.
Dāvis 1.a, Roberts 1.a, Annija 1.a, Linda 1.c - Biju uztraucies.
Daniela 1.a - Jutos sakautrējusies.
Arina 1.c, Reinis 1.a, Roberts 1.c , Emīls 1.b , Agnese 1.b, Sofija 1.b - Jutos labi.
Lūk, šādas izjūtas bija mūsu pirmklasniekiem. Priecājieties par viņiem, un atbalstiet tos!!!
Mēs, sestās klases skolēni, pirmklasniekiem novēlam:
Daudz jaunu un labu draugu! Madlēna (6.b.)
Labas atzīmes! Elizabete (6.b.)
Jautri pavadīt skolas laiku! Anna (6.b.)
Būt čakliem un radošiem! Zane (6.a.)
Lai veiksmīgs un notikumiem bagāts gads! Laura (6.a.)
Lai veicas kontroldarbos, lai nav nevienas kļūdas! Liene (6.b.)
6.klašu meitenes
Šajā numurā lasiet:
 Intervija ar skolas direktori Ivetu Timuli 1.lpp
 Skolotāju novēlējumi mūsus pirmklasniekiem 2.lpp
 Dzeja 3.lpp
 Anekdotes 3.lpp
 Mūsu pirmklasnieku mīļākie mācību priekšmeti 4.lpp
Skolas „seja”, pirmā persona ir direktors , tāpēc kā pirmo „Zīmuļa” komanda izvēlējās intervēt
Jaunmārupes sākumskolas direktori Ivetu Timuli
Mēs Jūs intervēsim, lai uzzinātu dažus faktus par mūsu skolu un direktores amatu.
Mēs gribētu zināt, kā ir radies mūsu skolas logo ?
Jaunmārupes sākumskolā tika izsludināts logo izveidošanas konkurss, kurā tika uzaicināti piedalīties
skolas, pirmsskolas audzēkņi un viņu vecāki. Tā kā mūsu skola arhitektoniski veidota no vairākiem
korpusiem – pirmsskolas, sākumskolas un sporta, tad komisijas uzmanību piesaistīja logo ar 3
ozolzīlēm. Laika gaitā logo tika papildināts ar uzrakstu – Jaunmārupes sākumskola.
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Kas Jūs iedvesmoja stāties skolas direktores amatā ?
Jaunmārupes sākumskola bija pirmā skola, kas pēc Latvijas neatkarības atgūšanas tika uzcelta, un man
bija interesanti piedalīties tās veidošanas procesā.
Vai Jūs esat apmierināta ar skolas apkārtni un pašu skolu?
Man ļoti patīk mūsu skola. Mums ir liela un labiekārtota teritorija, kas tiek rūpīgi kopta. Svarīgi, lai arī
skolnieki to novērtētu un uzturētu. Skolas mācību vide ir nodrošināta ar IT tehnoloģijām, ir aprīkota
sporta zāle, āra sporta laukumi, baseins, pirmsskolas un klašu telpas ir funkcionāli iekārtotas. Tā kā ir
audzis skolēnu skaits, jo skola tika paredzēta skolniekiem līdz 4. klasei, tad šobrīd gaidām jaunās ēkas
Mazcenu aleja 3 rekonstrukciju, lai varētu attīstīties tālāk.
Kas Jūsu amatā ir visgrūtākais?
Nepārtrauktās valsts pārmaiņas likumdošanā un finansēšanas sistēmā.
Kas Jums visvairāk nepatīk, ko skolēni dara?
Ja nenovērtē skolas dotās iespējas, vidi un necienīgi izturas pret apkārtējiem.
Kurš skolas gads Jums ir licies vissaspringtākais?
Droši vien pirmais, jo svarīgi bija izveidot darba komandu, kā arī sagatavot skolu akreditācijai.
Un kurš gads vismierīgākais?
Uz šo jautājumu nevaru atbildēt, jo katrs gads ir īpašs un ir iezīmējams ar jaunām aktivitātēm.
Un ko Jūs novēlētu skolēniem šajā mācību gadā?
Maksimāli strādāt mācību stundās, aktīvi piedalīties skolas aktivitātēs, būt draudzīgiem un izturēties pret
apkārtējiem tā, kā vēlētos, lai apkārtējie izturas pret tevi. Mācību gada beigās izjust gandarījumu par
paveikto. Būt lepniem par savu skolu!
Paldies par interviju!
Terēze, Laura (6.a)
Arī skolotāji ir izteikuši savus novēlējumus mums:
Smaids piestāv ikvienam (skolotājs Rihards)
Nekad neatliec uz rītdienu to, ko vari paveikt šodien! Darbos esi rūpīgs un pacietīgs! (skolotāja Diāna)
Uzvarētājs nekad nepadosies, bet tas, kurš padodas, nekad neuzvar! Nepadodieties – uzvariet! (skolotāja
Ilze)
Uz skolu vienmēr ejiet ar prieku! (skolotāja Antra)
Lai skolā daudz draugu, interesantas mācību stundas un jaukas skolotājas! (skolotāja Ēvija)
Lai tev laime, lai tev prieks un lai rītos nenāk miegs! (skolotāja Gundega)
Izturību, draudzību! Lai veicas! (skolotāja Inga)
Cītīgi mācieties un pildiet mājas darbus! (skolotāja Evita)
Novēlu būt draudzīgiem, cienīt sevi un apkārtējos! (skolotāja Inguna)
Esiet draudzīgi, smaidīgi un zinātkāri! Lai viss izdodas! (skolotāja Zina)
Vēlu augt tikumiski skaidriem, gudriem un labestīgiem! (mācību pārzine Anita)

Mākslas sadaļa
Dzeja. Daudziem tā liekas nemūsdienīga un
"neforša''. Bet es to daru, jo man padodas. Man tas
patīk un izdodas. Citiem arī iesaku pamēģināt.
Varbūt dzimst jaunais Rainis? Es jau arī nekur
nepraktizējos tas vienkārši nāk no manas sirds. To

Skolas laiks.
Pirmajās klasēs satraukums,
liek sirdij strauji iepukstēt.
Kad zīmulis pa papīru slīd,
virs galvas lampiņas tad spīd.
2

es daru ar sirdi, ne prātu. Dzeju nevar uzrakstīt tā
pat vienkārši, nu sēdēt un vienkārsi rakstīt kaut
kādus nesakarīgus teikumus. Jāmeklē ir iedvesma.
Kaut vai arā tikko lielajam lietum. Kaut vai
skatoties uz putnu vai kādu citu radību. Lai veicas!
(Mellene)

Jau klasēs augstākās.
grūtības līmenis paaugstinās.
Taču visgrūtāk klāsē pirmajā,
klasē, kas pašā sākumā.
(Mellene)

Cik? Kur?
Kur ir krāsu zīmuļu kārba?
Kur ir spoku baisie stāvi?
Kur ir leļu nama bērni?
Kur ir sausa koka sēri?

Vasara.
Es lūkojos tālumā ilgi, ilgi,
redzu saules pielieto pļavu,
un kaķēnu mazu, kas ņaud
un debesi, kas rotājās zila.

Cik ilgi avenes aug?
Cik ilgi āboli krīt?
Cik ilgi žāvājas suns?
Cik ilgi sadzīst puns?
(Mellene)

Sajūtu vasaras karsto dvašu,
kas kā stalts vīrs aizsoļo garām cēli,
vasara jautra cik jauka,
bet tālumā jau skolas zvani zvana.
(Mellene)

Anekdotes
Joki
- Pēter, ja 1+1=2, bet 2+2=4, cik būs 4+4?
- Tas nav godīgi, skolotāj! Jūs vienmēr atbildat
uz vieglākajiem jautājumiem, bet man uzdodat
grūtākos!
Skolotāja - Peterim:
- Pēter, kāda, tavuprāt, būtu ideāla skola?
- Tā, kas slēgta!

Skolotāja liek atnest bērniem dzīvniekus, kas runā.
Pēterītis atnes čūsku.
Skolotāja izbrīnīta un skaidro, ka tā nemāk runāt.
Pēterītis paņem čūsku aiz astes un sit pret galdu.
Čūska: Šššššš...
Skolotāja: Nu redzi, Pēterīt, čūska nerunā.
Pēterītis vēl divas reizes čūsku aiz astes pret galdu.
Čūska: Šššš..še kur līgo priežu meži...

Iznāk students no auditorijas. Kolēģi uzreiz
Pēter! Manai pacietībai ir pienācis gals! Rīt bez saskrien apkārt:
tēva skolā nerādies!
- Nu, noliki?
- Un parīt?
- Jā, it kā noliku...
- Un ko prasīja?
Skolotāja - Pēcim:
- Velns viņu zina, angliski prasīja...
- Kāpēc tu vakar nebiji skolā?
- Mans vecākais brālis bija saslimis…
- Un kāds tev ar to sakars?
- Vistiešākais! Es visu dienu braukāju ar viņa
TAS PAGAIDĀM ARĪ VISS!
riteni!
Šodien skolotāja pamatīgi "aplauzās", - Pēcis
mājās lepni paziņo vecākiem.
- Kādā veidā?
- Gribēja ielikt mani kaktā, bet visi kakti jau
bija aizņemti!

LIENE 6.B

Sporta dzīve mūsu skolā
Jaunmārupes sākumskolā sportam tiek atvēlēta nopietna loma. Skolā ir liela, moderna sporta zāle,
peldbaseins. Skolēni visu mācību gadu aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs. Tās ir ne tikai sporta
stundas, bet arī tādi sporta veidi kā futbols, tautas bumba, peldēšana, vieglatlētika. Skolēniem, kuriem ir
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īpašs talants kādā no sporta veidiem, ir iespēja savas prasmes un talantu attīstīt tālāk pie profesionāliem
treneriem. Katru gadu rudenī skolēni piedalās krosā, bet pavasarī krosa stafetēs. Sporta skolotājs Gints
uzskata, ka katram skolēnam var atrast piemērotu sporta veidu. Viņš cenšas, lai sports patiktu.
3.septembrī bija Sporta diena, kad skolēni piedalījās dažādās stafetēs, Sporta dienas noslēgumā katra
klase saņēma atzinības rakstu un varēja mieloties ar garšīgu kliņģeri. 27.septembrī tāpat kā katru gadu
bija Olimpiskā diena, arī Jaunmārupes sākumskolas skolēni un skolotāji pievienojās plašajai vingrotāju
saimei.
Aptaujājot 1.klašu skolēnus, uzzinājām, ka daudziem sports un peldēšana ir kļuvuši par mīļākajiem
mācību priekšmetiem. Lūk, kādi ir rezultāti:
Renarts 1.b latviešu valoda, peldēšana
Rihards 1.a datorzinības, peldēšana
Marta 1.b dabas zinības
Lukass 1.b, Markuss 1.b, Džastins 1.b, Madara 1.b, Beāte 1.b, Ivo Marko 1.a sports, peldēšana
Markuss 1.a latviešu valoda, vizuālā māksla
Ieva 1.b latviešu valoda, peldēšana un sports
Evelīna 1.b dejošana, vizuālā māksla
Markuss 1.b matemātika, dabas zinības, sports, peldēšana
Aleksejs 1.c peldēšana, sociālās zinības, matemātika.
Emīls 1.b kristīgā mācība, sports, latviešu valoda
Agnese 1.b sports, peldēšana, dabas zinības
Sofija 1.b Matemātika, ētika, latviešu valoda
Ēriks 1.c, Gabriella 1.b, Linda 1.c peldēšana
Ralfs 1.b peldēšana, latviešu valoda
Kristiāna 1.b matemātika
Markuss 1.c vizuālā māksla, matemātika
Skolotāja Inguna
Un vēl:






„Zīmuļa” komanda:
27.septembrī notika Miķeļdienas
tirdziņš, kurā skolēni tirgojās ar
dažādiem gardumiem, pašdarinātām
skaistuma lietiņā.
Oktobra pirmajās dienās top „Rudens
rakstu josta”, kuru no dažādiem dabas
materiāliem veido skolēni un
pirmskolas audzēkņi.
4.novembrī notiks fotografēšanās

Skolotāja Inguna,
5.aklases skolēni: Reinis, Kristiāna, Roberts,
Toms,
6.a klases skolēni: Elizabete, Terēze, Laura,
Zane,
6.b klases skolēni: Anna, Liene, Ričards,
Madlēna

Sveiciens mūsu pedagogiem Skolotāju dienā!

Paldies, ka izlasīji!
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