Jaunmārupes pamatskolas avīze
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2015.gads - kazas gads.
Vispirms ievadam par pašu kazu. Kaza ir vidēja auguma mājdzīvnieks, kuras priekštece ir Tuvajos
Austrumos un Austrumeiropā dzīvojošā savvaļas kaza. Latvijā ir izveidota viena piena kazu šķirne - Latvijas
vietējā kaza. Kazai mājas aita ir samērā tuva radiniece. Kazu tēviņus dēvē par āžiem, mātītes par kazām,
bet mazuļus - par kazlēniem.
2015.gads tiek dēvēts gan par Zilās Kazas, gan par Koka Kazas gadu. Zilā krāsa ir cerību, ilgu, sapņu krāsa.
Manuprāt, kazas gads jebkuram būs veiksmīgs. Tā kā šis ir arī Koka Kazas gads, tad Jaunajā gadā
nemirdzēs briljanti. Šogad var rotāties pieticīgāk - koks ir atslēgvārds tavām rotām. Koka krelles,
rokassprādzes, piespraudes, auskari jo vairāk, jo labāk, tieši koka rotas šogad sola veiksmi. Meitenes, Jūs
dzirdējāt? Izvēlieties savus tērpus zilā vai zaļā krāsā. Šīs krāsas piesaistīs labvēlīgu enerģiju. Visiem novēlu
priekiem pilnu un bagātīgu šo 2015 gadu!
Mani sauc Marta. Mans horoskops ir Ūdensvīrs. Es uzskatu, ka esmu pašpārliecināta par sevi un
saviem sasniegumiem. Es esmu sportiska, jautra un izpalīdzīga. Dažreiz uztraucos par sīkumiem. Draugiem
liekas, ka esmu ļoti radoša. Man, protams, arī piemīt sliktās īpašības, kā, piemēram, slinkums, aizmāršība.
Man ir svarīgi, lai apģērbs būtu ērts, bet, protams, es sekoju līdzi modei. Mans mīļākais gadalaiks ir vasara,
jo man ļoti patīk peldēt.
Ūdensvīrs ir viens no 12 zodiaka zvaigznājiem. Tas ir arī viens no senākajiem zvaigznājiem vispār.
Ūdensvīra zīmē dzimušie ir sabiedriski, neatkarīgi un patstāvīgi. Raksturs Ūdensvīram ir mierīgs, mums
piemīt lielas darba spējas. Sievietes – Ūdensvīri, tas ir, Ūdenssievas, ir oriģinālas. Protams, viņas interesē
viss, kas saistīts ar modi. Viņām nav vajadzīgs dizaineru apģērbs, lai izskatītos satriecoši. Viņas prot justies
dabiski. Un šīs īpašības dēļ viņas par savu uzskata visdažādākos stilus. Ūdenssievas var apģērbt darba
drēbes un briljantus vienlaikus. Viņām nepatīk uniformas, tās izvēlas speciāli sev šūtu apģērbu, ir sajūsmā
par neparastām krāsu kombinācijām, oriģināliem audumiem un griezumiem.
Man brīvajā laikā patīk zīmēt. Es zīmēju vai nu kluso dabu, vai arī fantāzijas zīmējumus. Dažreiz
nevaru izdomāt, ko zīmēt, tāpēc vienkārši sāku vilkt līnijas. Un dažkārt zīmējums sanāk ļoti interesants.
Bet dažreiz dusmās par to, ka kaut kas nav sanācis, nākas saplēst lapu. Zīmēšanas laikā cilvēks atslābinās
un aizmirst visas rūpes. Ir cilvēki, kuriem nav iztēles, bet ir tādi cilvēki, kuriem ir ļoti bagātīga iztēle. Es
neuzskatu, ka man ir talants, bet man patīk un padodas zīmēt. Es arī eju mākslas skolā, es tur eju jau
četrus gadus. Man tur ļoti patīk, tikai dažreiz slinkums zīmēt mājasdarbus. Mana mīļākā skolas mācību
stunda ir mājturība un vizuālā māksla. Es vienmēr no sākuma uzzīmēju ar parasto zīmuli, jo tad var izdzēst.
Mans mīļākais dzīvnieks ir zirgs. Es neeju nekādās zirgu jāšanas nodarbībās. Bet man pie mājām ir
zirgu stallis. Kad es biju mazāka, mans sapnis bija zirgu stallis manā sētā,
protams, vēlāk es sapratu, ka ne vienmēr sapņi piepildās. Zirgi ir dažādi, ir zirgi,
kas ļauj sev pieskarties un papaijāt, bet ir tādi zirgi, kuri ir atturīgi pret jebkādām
mīlestības un draudzības izpausmēm. Zirgi mēdz būt arī dažādās krāsās,
piemēram, var būt balti, melni, pelēki un brūni zirgi. Zirgiem var būt arī dažādi
plankumi un dažādu krāsu krēpes. Esmu arī atradusi dažus interesantus faktus par zirgiem. Pasaulē ir
vairāk nekā 75 miljoni zirgu, ganībās visi zirgi neguļ vienlaicīgi, kāds noteikti sargā pārējos, zirgi nekad
nevemj, zirgs ar katru aci redz citu attēlu, zirgs neelpo ar muti ,bet gan ar nāsīm, līdz 19 gadu vecumam
zirga vecumu var noteikt pēc zobiem, Ķīnā ir aptuveni 10,000,000 zirgu, zirgi guļ 3 – 4 stundas 24 stundu
laikā.
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Jaunais gads.
Pēc manām domām, Jaunais gads ir brīnišķīgi svētki, kad mēs visi atpūšamies, bet bērniem tas ir
vislielākais prieks, jo ilgi var neiet gulēt. Vai zināji, ka sen senos laikos Jauno gadu svinēja 1. martā, bet
mūsdienās lielākoties Jaunais gads sākas ar 1. janvāri. Jauno gadu mēs sākam gaidīt jau vienu dienu
iepriekš, tas ir, Vecgada vakarā. Jaunais gads sākas ar lielu blīkšķi!!! Kas gan tas būtu par jauna gada
sākumu bez salūta? Jaunajā gadā cilvēkiem būtu jāizdomā sev jauna apņemšanās, jo vecais gads ir
beidzies un ir sācies jaunais. Jūs man jautājat, kas ir Jaunā gada apņemšanās? Jaunā gada apņemšanās ir
lieta, ko tu apsolies izdarīt Jaunajā gadā. Piemēram, saņemties mācīties un pelnīt labas atzīmes, izdarīt ko
labu, iemācīties kādu jaunu lietu. Vai Tu jau esi izteicis kādu apņemšanos?
Lai Jums katram piepildās!
Mani sauc Elizabete. Es Jums vēlos pastāstīt par aktiera dzīvi. Es pati arī esmu aktrise. Es ar
aktiermākslu nodarbojos jau kopš bērnu dārza laikiem - no četru gadu vecuma. Tas bija laiks, kad es sāku
runāt un mācīties pirmos burtus. Mana pirmā lielā loma bija āpsis. Tas notika tik sen, ka es pat vairs
neatceros lugas nosaukumu. Bet mana šī brīža pēdējā loma, ko es spēlēju, bija luga ‘’Tādi mēs esam’’ ar
Raiņa un Aspazijas dzeju. Ar šo teātra uzvedumu mēs piedalījāmies konkursā ’’Literārie uzvedumi’’.
Kad es atrados uz skatuves, no sākuma esmu ļoti uztraukusies, bet pēc tam mans uztraukums pāriet, jo
vairs nav, kad uztraukties, ir jādomā par tekstu.
Kad izaugšu, vēlēšos kļūt par slavenu aktrisi. Jūs man jautāsit, kāpēc? Viss taču ir skaidri saprotams, man
vienkārši tas ļoti patīk! Es jūtos ļoti labi, kad mācos tekstu, kad esmu uz skatuves iejutusies kādā lomā.
Man ir mīlīgs grauzējs kāmītis, par viņu gribu Jums pastāstīt. Viņu sauc Mariella. Viņa ir gaiši rudā
krāsā. Un tagad es jums vēlos pastāstīt kādu smieklīgu atgadījumu ar savu kāmīti.
Kādu dienu es aizbraucu uz savas klases biedrenes jubilejas ballīti. Kad kādu laiku
bijām paspēlējušas spēles, es iegāju viņas istabā un ieraudzīju viņai uz galda būrīti,
kur bija iekšā kāmītis! Kad atbraucu mājās, mammai teicu, cik man ļoti gribas kāmīti.
Tā nu pēc ilgas lūgšanās mēs aizbraucām uz veikalu, un es par savu sakrāto naudu
nopirku kāmīti. Tad pēc dažām dienām es ielūkojos Mariellas būrītī un ieraudzīju, ka
Mariellai bija piedzimuši bērniņi! Es biju tik pārsteigta, ka noskrēju lejā pa kāpnēm,
es skrēju tik ātri, ka gandrīz vai nokritu pa kāpnēm. Bet, par laimi, man viss bija kārtībā.
Kāmju ēdienkarti pamatā veido graudi un zaļumiem, taču vairums mazo grauzēju nesmādē arī kukaiņus.
Vislabāk dzīvniekus barot ar zooveikalos nopērkamu speciālo barību, jo pašu gatavotie maisījumi var
nebūt pilnvērtīgi. Bez sausās barības kāmim nepieciešams dot dārzeņus, augļus, vasarā – āboliņu,
pienenes. Zaļā barība nodrošina dzīvnieku ar nepieciešamajiem vitamīniem, šķiedrvielām un šķidrumu.
Bez augu valsts barības kāmjiem nepieciešams saņemt arī dzīvnieku olbaltumvielas – nedaudz gaļas un
zivju, bet vēl labāk dzīvo barību – kukaiņus. Visu laiku būrī vēlams atrasties minerālvielu piedevām un
kociņam zobu asināšanai. Tāds ir mans stāsts.
Mani sauc Dženifera Džeina, es arī pēc horoskopa esmu Ūdensvīrs. Vai Jūs zināt, kā tiešām ir!
Sarunas laikā šķiet, ka viņš visam piekrīt, bet pēc tam, sarunas nobeigumā, viņš pēkšņi pieņem pavisam
citu lēmumu. Lai biedrotos ar Ūdensvīru, nekādu stingru likumu nav. Bet, lai iegūtu kādu pozitīvu rezultātu
sarunās, ieteicams laikus uzzināt viņa rakstura un tikumu stiprās un vājās puses. Dažādus lēmumus vajag
pieņemt, pēc iespējas neatliekot uz rītu, jo tad jau vilciens būs aizgājis.
Ūdensvīrs ir uzticams, „spīdēt” sabiedrībā viņam ir ļoti viegli. Sliktās rakstura īpašības ir izrādīšanās, kauns
un dažreiz skopums. Viņi ir jaunatklājēji, kas it kā jūt nākotni, paredz turpmākos notikumus. Ūdensvīriem
dzīvē ir divi veiksmīgie ceļi. Viens vedīs uz mākslas pasauli, īpaši, literatūras virzienā, bet otrs − zinātnes un
tehnikas pasaulē, kur īpaša nozīme var būt kosmosa tehnikai. Man īpaši patīk literatūras virziens, cerams,
man tas izdosies.
Savā brīvajā laikā es braucu uz dejošanu ”Vendijas deju skola’’. Es mācos visādus trikus, es mācos,
kā pareizi iesildīties un kā pareizi dejot, es jau tur eju no 2.klases. Man tur ļoti patīk. Pa to laiku, kamēr es
tur dejoju, esmu iemācījusies taisīt ritentiņu (gan labo, gan kreiso), špagatu un rollu, nedaudz arī stāvēt uz
rokām. Mūsu skolotāji ir Inese, Stella un Artūrs. Visi mūsu skolotāji ir ļoti mīļi un jauki. Šī deju skola
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atrodas Āgenskalnā. Dejošana padara cilvēku aktīvāku un elastīgāku. Dejošana ir komandas darbs, kur
visiem jāsastrādājas, tāpēc ir svarīgi būt draudzīgiem.
Vienradzis ir mans mīļākais dzīvnieks. Daudzi cilvēki saka, ka vienradzis ir vienkāršs mistisks mels,
es tā gan nedomāju, jā, fotošops eksistē, jā, zirga foto var vienkārši pārveidot. Bet es nezaudēšu ticību
vienradžiem. Man mājās ir mazs rozā vienradzis, kas ir mana pati, pati mīļākā no
visām manām mantām, es bez tās nevaru. Man patīk zirgi, un vienradzis ir gandrīz
vai tas pats, tam tikai ir skaists, burvestību pilns rags. Vienradzis pieder pie mistisko
dzīvnieku dzimtes. Man liekas, ka vienradži ir īpaši, jo pasaulē nav tādu dzīvnieku ar
maģiskām spējām un tādu skaistumu, tādēļ tie ir pat ļoti īpaši. Valdīja uzskats - ja
vienradzis ragu iemērktu ūdenī, tas kļūtu tīrs, tādēļ, ja būtu mājdzīvnieks vienradzis,
to nevajadzētu mazgāt. Vienradži ragi reiz esot tikuši pārdoti par zeltu, tas bija tik rets, ka maksāja veselu
bagātību, tam bija pilsētas vērtība. Vienradžu spēj teleportēties, aizdedzināt kaut ko un pārvest tumšas
krāsas spilgtās krāsās. Tā skaistums ir tik liels, ka kādreiz jūrnieki pārmainīja ceļa kursu no Amerikas uz
Eiropu, lai tikai uz to vēl paskatītos. Tie varbūt ir, bet varbūt to nemaz nav, mēs nekad nezināsim, bet es
nezaudēšu cerību!!!
Mani sauc Anna Gabriela. Pēc horoskopa esmu Dvīnis. Es esmu ļoti interesanta, radoša. Visi Dvīņi
ir radoši cilvēki. Piemēram, es nodarbojas ar mūziku, zīmēšanu, floristiku, dejošanu. Uzskatu, ka Dvīņiem ir
daudz pozitīvo īpašību, piemēram, apbrīnojams dzīvīgums, darbīgums, godīgums, labsirdība, labvēlība un
labdarība. Protams, Dvīņiem piemīt arī kāda ne tik laba īpašība, piemēram, vieglprātība, mainīgums,
nepastāvība un neuzticamība. Ne visi dvīņi ir vienādi, daži ir radošāki, daži ne tik radoši, dažiem patīk arī
klusums un miers. Dvīnis, manuprāt, ir ļoti noslēpumaina būtne.
Dvīņi ir ļoti uzticīgi cilvēki. Dažus dvīņus ir viegli apmānīt. Protams, visiem cilvēkiem dzīvē ir kļūdas.
Dvīņiem sanāk arī blēņas, nedarbi . Es pati kā cilvēks Dvīnis domāju lielus nākotnes plānus un daudzas
lietas, kuras vēlos sasniegt. Dvīņiem piemīt mainīgs raksturs. Dvīņi ir ka divi vienā – atšķirīgais, dažādais,
pretējais viņos atspoguļojas. Es uzskatu, ka katrs mēs esam īpaši un unikāli.
Es nodarbojos ar tenisu. Tas ir ļoti interesants un sarežģīts sporta veids. Protams, katrs sporta
veids ir sarežģīts. Es trenējos divas reizes nedēļā, tas ir pietiekami daudz, lai gūtu rezultātus. Nākotnē es
vēlētos sasniegt tik labus rezultātus kā Ernests Gulbis vai pat lielākus. Saka, ka teniss ir dārgs sporta veids,
jo raketes, bumbiņas un cits inventārs maksā dārgi. Bet tas ir tā vērts. Es citiem ieteiktu pamēģināt kādu
reizi uzspēlēt tenisu, tas ir aizraujoši. Es nesolu, ka pēc viena vai diviem apmeklētiem treniņiem tu kļūsi
par profesionāli, kurš jau spēlē īstu tenisu, tie būtu vistīrākie meli! Es tenisā trenējos gandrīz gadu, vēl mēs
nespēlējam pāri tīklam īstu spēli. Citiem liekas, ka teniss ir smags, stingrs sporta veids, bet tā nav, jo bieži
mums trenere saka: “Servējiet maigi un plūstoši kā baletā.” Protams, katrā sporta veidā ir vajadzīgs spēks
un izturība. Teniss ir līdzīgs badmintonam. Manai mammai labāk patīk badmintons, bet tētim teniss. Man
patīk abi, bet teniss tomēr labāk. Ir divas iespējas, kā apgūt dažādus sporta veidus, to skaitā tenisu,
pirmais ir pašmācības ceļā, bet otrais ir trenējoties. Es izvēlējos trenēties, iesaku arī citiem izvēlēties
trenēties, jo tad ir iespējas apgūt pareizu, precīzu tehniku. Katrs sitiens tenisā ir izšķirošs, ja bumbiņa
aizlidos tālāk, sitiens būs zaudēts, bet, ja pa tuvu, nokavēts. Pirms nenodarbojos ar tenisu, nezināju, kas ir
darīt, mācīties, koncentrēties, tagad es saprotu, kas tas ir.
Ir milzīga atšķirība starp to, ko pratu, kad tikai vēl sāku mācīties spēlēt tenisu, un apgūtajām prasmēm
tagad. Esmu vairākas reizes redzējusi, kā bērni ieskrien ģērbtuvēs un raud par neveiksmēm, katru reizi
gribu pieiet un nomierināt, pažēlot viņus, jo es varu iedomāties, cik sāpīgi ir tad, kad tu palaid servi vai tev
kāds pasaka: “Tu servē kā iesācējs.” Tas ir patiess sāpīgi. Ja kāds ir spēlējis tenisu vai mēģinājis, ieteiktu
turpināt un nepadoties, tas ir pats svarīgākais. Kaut vai tev ir smagi, esi noguris, nekādā gadījumā
nepadodies, cīnies līdz pēdējam! Es iesaku katram pamēģināt nodarboties ar tenisu, tas ir kas īpašs. Ir
cilvēki, kuriem jau ir sava nodarbošanās un viņiem patīk tas, ko viņi dara. Es tagad, stāstot par tenisu,
jūtos atvērta, jo es pastāstu par savu dienu un emocijām, spēlējot tenisu. Izsitot servi, iekšēji es jūtos ļoti
atslābināti, bet tad, kad spēlē īsto tenisu, tev ir jābūt gatavam uzreiz atsist bumbiņu. Es nezinu, kā tas ir,
bet, manuprāt, piedalīties dažādos turnīros, tās ir neizsakāmas emocijas, atmiņas un sajūtas. Katram
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sporta veidam ir plusi un mīnusi, tenisam mīnusus es neredzu, bet plusu ir ļoti daudz. Iesaku katram
pamēģināt paspēlēt tenisu, tas ir interesanti.
Man ļoti patīk pandas, ak, panda, ko gan par tādu tik vienkāršu dzīvnieciņu var pastāstīt? Bet
tomēr daudz ko! Panda ir īpašs dzīvnieks, jo Ķīnā tas ir atzīts par nacionālo
simbolu. Man pašai panda ļoti patīk, jo viņas seja un ķermenis ir tik ļoti mīlīgs.
Lielo pandu mēdz saukt arī par Bambuslāci, jo pandas daudz ēd bambusus, saka,
ka pandas ietur diētu, jo bambuss jau nav nekāds hamburgers vai gaļa. Ir
apstiprināti 99%, ka lielā panda ietur diētu. Lielās pandas dzīvo nelielā teritorijā
Ķīnas centrālajā un rietumu daļā. Kādreiz lielā panda apdzīvoja bambusa mežu
līdzenumus, bet mežu izciršana un zemju piemērošana lauksaimniecības vajadzībām radījusi situāciju, ka
pandas mūsdienās dzīvo tikai kalnos Sičuaņas, Šaņsi un Gaņsu provincēs. Mūsdienās pandu ir palicis tikai
daži simti. Pēc pēdējiem datiem Ķīnā nebrīvē dzīvo 239 lielās panda s, ārpus Ķīnas (citur pasaulē) nebrīvē
dzīvo 27 lielās pandas. Savvaļā ir apmēram 1590 lielo pandu, lai gan 2006. gada DNS pētījumi liecina, ka
ģenētiskā materiāla dažādība liecina par to, ka savvaļā varētu būt 2000 - 3000 lielo pandu. Tās ir
iepriecinošas ziņas, jo dati liecina par lielo pandu populācijas atjaunošanos un pieaugumu.
Sveiki, mani sauc Eduards, un es esmu Strēlnieks. Jūs domājat, kas ir Strēlnieks? Tas ir horoskops,
protams. Strēlnieks ir enerģisks, jautrs un dzīvespriecīgs, atvērts un atsaucīgs, labestīgs un augstsirdīgs,
godīgs un taisnīgs. Mīlestība pret dabu un dzīvniekiem, īpaši suņiem un zirgiem. Lielas alkas pēc
personiskās un garīgās brīvības, neatkarības un patstāvības. Strēlniekiem piemīt liels optimisms un
altruisms, lojalitāte un bezbailīgums, autoritāte, lielisks organizatoriskais talants. Un tāds ir strēlnieks, tas
man ļoti patīk, ka tādas ir labās lietas par viņu, bet arī ir dažas sliktās īpašības. Strēlniekiem ir izteikta
tendence pārspīlēt, patika jautri uzdzīvot. Īsts vējagrābslis. Tā ir patiesība, tāds es esmu palaikam.
Strēlnieki ir labi sludinātāji, skolotāji, pasniedzēji, advokāti, arī tiesneši, ceļotāji. Lūk, tās ir tikai dažas
profesijas, man šīs profesijas patīk, bet man visvairāk man patiktu kļūt par ceļotāju. Jā, tas būtu ļoti forši.
Strēlnieka dzīvnieki ir briedis, zirgs, suns, vārna, kā arī visi zvēri, kurus var dresēt, piemēram, zilonis,
dambriedis, bullis, ērglis, pāvs, žagata, balodis. Kā man gribētos, lai man būtu visi šie dzīvnieki!
Strēlnieks ir uguns zīme, un tā ir patiesība, tagad, kad ir ļoti auksts, man nav auksts, un tas ir lieliski. Kad es
biju mazs, es bērnudārza audzinātājai teicu, ka esmu tik silts, ka man nav vajadzīga jaka, bet es kļūdījos uz trīs dienām saslimu un viens pats mājās pavadīju garlaicīgas dienas.
Man ļoti patīk sports. Es sāku sportot, kad man bija četri gadi. Man ļoti patika skriet. Un tad es
sāku rāpties un lēkt. Es katru reizi biju ļoti priecīgs, kad bija sporta nodarbības bērnudārzā, un līdz pat šai
dienai es esmu ļoti priecīgs par katru sporta stunda skolā. Kad ir vasara, es braucu ar riteni un skrituļoju,
skrituļot ir tik jautri! Vēl līdz šai dienai es mācos braukt ar skrituļslidām, ticiet man, tas nemaz nav viegli,
bet jautri gan. Gandrīz visiem skolas skolēniem patīk Sporta diena un olimpiskas spēles, es tās gaidu katru
gadu. Es ļoti gribu tikt olimpiskajās spēles, bet, lai tur tiktu, ir ļoti daudz jātrenējas. Man patīk sports
tāpēc, ka tas ir jautrs. Jautājums ir, vai Jums patīk sports. Ja patīk, tas ir labi, tas nozīmē, ka esat vesels,
stiprs, ātrs cilvēks . Visiem ir jāsporto. Sports dod cilvēkam stiprus muskuļus, arī veselību. Nedrīkst
aizmirst arī par veselīgu uzturu. Es ļoti gribētu, lai ar sportu nodarbotos visi, jo tā ir jautra aktivitāte.
Man ļoti interesanti dzīvnieciņi liekas eži. Jūs jautāsit, kāpēc eži, šie mazie dzīvnieciņi? Mazie eži ir
lieli plēsēji. Animācijas filmās ir rādīts, ka viņi vairāk ēd ābolus un sēnītes un ir veģetārieši, bet tā nav
taisnība!!! Viņi patiesībā ēd čūskas, kukaiņus, gaļu un vēl citas lietas. Vai tu zināji, ka eži var skriet 13 līdz
15 kilometrus stundā. Eži arī var ļoti labi aizsargāties, saritinoties adatainā kamolā (bumbā), un tā ir ļoti
laba aizsardzība. Un tagad es jums pateikšu dažas dīvainas lietas par ežiem, tā nav tik slikta lieta, bet eži
visvairāk guļ dienā, tās ir 18 stundas. Ežiem ir laba oža, viņi dīvainī uzvedas, kad sajūt jaunu smaržu, viņi
to dodas meklēt. Ežiem ir 44 zobi, vai tas ir dīvaini vai ne, es nezinu? Uz pasaules ir palikuši 8934765 eži,
tāpēc nebrīnieties, kad redzat ezi, labi? Paldies ka lasījāt manu tekstu!
Mani sauc Emīlija, esmu Strēlnieks. Manuprāt cilvēki, kas ir strēlnieki, ir jautri dzīvespriecīgi un
enerģiski. Strēlnieka valdošā planēta ir Jupiters—pārpilnības planēta, tāpēc Strēlniekiem parasti nekas
netrūkst, viņiem ir raksturīga tieksme pēc piedzīvojumiem, piedzīvojumiem vajadzētu būt jautriem
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interesantiem, lai pašam strēlniekam būtu izdevusies diena, un viņi mīl dzīvi. Viņi ir temperamentīgi un
jautri, un viņu dzīve ir intensīva. Strēlniekiem ir raksturīgi iegūt visu, ko viņi ir iekārojuši—darbu, partneri,
lietas. Viņu uztverē iespējams ir VISS. Ja strēlnieki ir kaut ko ieņēmuši galvā, tad tā arī notiks. Turklāt
Strēlnieki praktiski nepazīst aizspriedumus. Strēlnieki nekad nemaina savu viedokli, viņi vienmēr paliek pie
sava. Strēlnieki ir bezbailīgi un drosmīgi.
Es dejoju TDA “Līgo” bērnu studijā, un man tur ļoti patīk. Mums katru vasaru ir nometnes, un mēs
katru vasaru ar dejošanu braucam ceļojumos uz dažādām valstīm, piemēram, Lietuvu, Ukrainu un
Maķedoniju. Manuprāt, dejošana cilvēkam dod prieku, neizsakāmas emocijas un pieredzi. Treniņi mums ir
divas reizes nedēļā un ilgst 1 stundu. Es dejošanā eju jau 8 gadus. Tad, kad dejo tautastērpos, it sevišķi
vasarā, ir ļoti karsti. Kad es uzstājos, esmu nedaudz satraukta, bet, kad deja nodejota, jūtos ļoti labi. Mūsu
dejošanas sauklis ir: “Mēs to varam, mēs to gribam, mēs to darām.” Dejošana ir kopā būšana, mēs it kā
esam katrs par sevi, bet tai pat laikā esam viens kolektīvs. Dejojot es jūtos ļoti labi, jo man to patīk darīt.
Es pati izdomāju dejas, un man tas padodas. Man patīk tas, ka es varu izkustēties dejojot nevis, piemēram,
skrienot.
Kaķis ir mans mīļākais dzīvnieks. Man pašai mājās ir kaķene vārdā Pūka. Mana kaķenei patīk gulēt,
bet viņa maina savu guļvietu, manuprāt, tas ir tāpēc, lai neviens neapvainotos. Mana kaķene mīl plašu
teritoriju. Manam kaķim nepatīk dzert ūdeni no trauciņa, viņa to dzer no puķu vāzes. Kā ir ar jūsu kaķi?
Kaķi ir īpaši dzīvnieki, jo viņi nekad nedarīs to, ko viņiem liek. Ja pār ceļu pārskrien melns kaķis, tad
neveiksies. Daži kaķi ir tādi, kas neļauj sevi mīlēt, paijāt un grib būt vieni, bet ir arī tādi kaķi, kuriem patīk,
ja viņus mīlē, paijā, un viņiem patīk sabiedrība. Manai kaķenei patīk, ja viņai pakasa kakliņu vai papaijā
vēderu, viņa gandrīz nekad nekož un neskrāpē, izņemot tad, kad viņa spēlējas. Kaķiem nepatīk skaļa
mūzika un lamāšanās. Ir zināms, ka kaķi medī vairāk nekā 1000 dažādu citu dzīvnieku sugu. Tiem var
iemācīt izpildīt dažādas vienkāršas komandas. Ir fiksēti gadījumi, kad kaķi ir iemācījušies manipulēt ar
dažādiem vienkāršiem mehānismiem, piemēram, tie māk atvērt durvis, izmantojot durvju rokturus. Kaķis,
iespējams, ir populārākais mīlulis pasaulē, kopā pa visu pasauli ir aptuveni 600 miljoni kaķu.
Mani sauc Linda. Es pēc horoskopa esmu Zivs. Daudzas Zivis ir gatavas uz visu cilvēku mocību
atvieglošanas dēļ. Ja viņas ir atradušas sevi, viņas ir laipnas, pieklājīgas, uzticīgas un pašaizliedzīgas.
Zivis ir ūdens dzīvnieki, tāpēc tām padodas peldēšana, un tās draudzējas ar ūdeni un tā iemītniekiem. Zivis
nedarīs pāri nevienai neaizsargātai ūdens radībai. Man arī ūdens patīk, tāpēc es pie katras iespējas braucu
vai eju peldēties.
Zivis pārsvarā ir priecīgas, tām parasti patīk visi gadalaiki, tās ir atraktīvas, dzīvespriecīgas, jautras un arī
draudzīgas. Kaut arī es esmu Zivs, tomēr man visi gadalaiki nepatīk, man visvairāk patīk pavasaris, jo tad ir
mana dzimšanas diena, man arī ļoti patīk vasara, jo tad ir silts un var iet peldēties. Rudens man nepatīk, jo
tad ir drēgns un auksts laiks, ziema man patīk, jo var iet ārā pikoties un celt sniegavīrus.
Zivīm brīvo laiku patīk pavadīt aktīvi brīvā dabā ar ģimeni vai radiniekiem, kā arī tām patīk ceļot, iet
pārgājienos, peldēt un darīt daudzas citas atraktīvas lietas. Man arī brīvo laiku patīk pavadīt brīvā dabā ar
ģimeni, radiniekiem, draugiem un citiem tuviniekiem, un man arī patīk daudz ceļot.
Uzskatu, ka peldēšana ir ļoti laba nodarbe brīvā laika pavadīšanai. Man pašai ļoti patīk peldēt.
Gandrīz katru sestdienu mamma, tētis, brālis un es braucam peldēt uz ‘’Piņķiem’’. Peldot cilvēks izvingrina
visas ķermeņa daļas un, kad atbrauc mājās, jūt vieglu un patīkamu nogurumu. Peldēšana ir tikpat svarīga
kā citi sporta veidi, manuprāt, peldēšana ir viens no veselīgākajiem sporta veidiem. Sportot cilvēkam
vajadzētu katru dienu vai vismaz dažas reizes nedēļa, lai saglabātu labu fizisko formu un pašam būtu laba
pašsajūta. Baseinu Latvijā ir ļoti daudz. Lai kārtīgi izpeldētos, nav obligāti jābrauc uz baseiniem un jātērē
nauda. Var arī vienkārši aizbraukt uz jūru, ezeru vai dīķi. Tomēr, ja laiks nav labs, labāk neriskēt un
aizbraukt uz baseinu, lai nesaslimtu.
Es pati sāku peldēt jau bērnudārzā. Peldu vismaz piecus sešus gadus. Es peldu, jo man tas patīk, tas ir
interesants un arī ļoti labs sporta veids. No sākuma man peldēt nepatika, jo man likās, ka ūdens ir auksts.
Tomēr vēlāk jau pie tā pieradu un turpināju peldēt, jo man tas tiešām iepatikās. Vasarās visa mana ģimene
brauc peldēt. Es ieteiktu vismaz reizi nedēļā visiem aizbraukt vai aiziet nopeldēties, jo tas tiešām ir ļoti
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labs laika pavadīšanas veids.
Lapsas ir ļoti viltīgi dzīvnieki. Lapsas gandrīz vienmēr ir kārtīgi paēdušas, jo viņām labi padodas
medīt un ķert putnus, pīles un citus dzīvniekus. Lapsām ir skaists kažoks, tas mēdz būt
gan ruds, gan dzeltens, gan oranžs. Man pie omes bija septiņi pīlēni, taču pa naktīm
lapsa piecus aiznesa, un palika tikai divi pīlēni. Lapsai tāpat kā cilvēkiem arī garšo gaļa,
tāpēc viņa medī dzīvniekus. Dažām lapsām ir trakumsērga, tāpēc no tām labāk
uzmanīties un turēties pa gabalu. Lapsas parasti dzīvo alās vai arī dziļi meža biezoknī, jo
tās baidās no cilvēkiem, īpaši no medniekiem. Lapsas parasti salīdzina ar kaķiem, vilkiem, lūšiem, kā arī ar
vēl citiem lapsai līdzīgiem meža zvēriem. Lapsas pārsvarā medī naktīs, jo tad ir tumšs. Gaišajās dienās tās
mitinās savās dziļajās un tumšajās alās. Interesanti ir tas, ka lapsas rej. Lapsas patiesībā pieder pie suņu
dzimtas. Lapsas ir vismazākās suņu dzimtā. Suns ir cilvēka draugs, bet lapsa ir meža dzīvnieks.
Norvēģijā populārs kļuvis kāds neparasts draugu pārītis – suns Tinijs un lapsa Snifers. Suņuka saimnieks
Torgess Berge sava mīluļa draudzību pat nolēmis izmantot cēliem mērķiem, un nākamgad tiks izdota
grāmata, kurā tiks atspoguļoti abu draugu piedzīvojumi.
Es esmu Līva, pēc horoskopa Vēzis. Ko par viņiem interesantu varam uzzināt? Vēžiem iespīdēs
laime acīs, viņiem bieži veiksies. Mums ir viens slikts ieradums - pazaudēt un atstāt lietas tur, kur tām nav
jābūt. Reizēm mums negribas stāstīt patiesību. Bet mums ir laba sirds. Vēži ir pļāpīgi. Mana mamma ir
Vēzis, tētis ir Auns, dažkārt liekas, ka viņos ir iemājojušies šie dzīvnieki. Viena mana māsa ir Vēzis, bet
mazākā ir Auns. Un tas ir tiesa, jo es stāstu to, ko pati esmu piedzīvojusi. Es ļoti lepojos ar to, ka esmu
Vēzis. Un man ļoti laimējies, mana labākā draudzene ir Vēzis, un viņa (tā kā tas īstenam Vēzim piederas) ir
pļāpīga, bieži vien kaut ko aizmirst, bet viņa ir laimīga. Tāpēc man liekas, ka tas nav mīts. Jūs varat
pajautāt jebkuram citam, viņi teiks to pašu. Nenokar degunu, ja neveicas šajā gadā, vēl viss mūžs ir
priekšā!
Es esmu Karlīna, pēc horoskopa Lauva. Lauvām 2015. gads būs diezgan viegls, bet tas, protams,
nenozīmē, ka gads būs vieglāks par vieglu. Tas Jums palīdzēs gūt vairāk prieka no Jūsu nodarbošanās, kas
tagad liekas nogurdinoša. Iespējams, ka 2015. gads kļūs arī par Lauvu ceļošanas gadu. Lauvas kļūs
pazīstamākas un populārākas, tās gaida lieli pirkumi. Pavisam piemirsu pajautāt, vai Jūs zinājāt, ka Lauvas
vislabāk saprotas ar Auniem, Dvīņiem vai Strēlniekiem. Vislabākā saderība ir Lauvas un Auna zīmē
dzimušajiem, ja Auns ir galva, Lauva ir sirds. Tikai darbs var visu izbojāt, ja tā arī notiek, tad Lauvai jākļūst
praktiskākai. Lauvām 2015.gadā būs darba pilnas rokas, tomēr viņi vienmēr atradīs laiku pauzei un
brīvdienām, kuras, protams, būs godam nopelnījuši. Varbūt, ka Lauvām mainīsies draugu un paziņu loks.
Lauvas daudz laika pavadīs ar ģimeni. Lauvām vajag uzmanīties no strīdiem un konfliktiem. Man ļoti
nepatīk strīdēties, bet nepārdzīvoju par strīdiem, kad cilvēks, ar kuru strīdos ir to pelnījis, bet, kad kāds ar
mani strīdas bezjēgā, tad gan tas mani kaitina. Darbā lauvas varēs sasniegt uzstādītos mērķus, taču tas būs
grūti, būs jāizmanto visi spēki.
Ļoti interesants dzīvnieks man liekas žirafe. Žirafe ir Āfrikā dzīvojošs pārnadžu kārtas zīdītājs. Tā ir
vienīgā mūsdienās žirafu ģints suga, kas pieder žirafu dzimtai. Žirafes tuvākais radinieks ir
okapi jeb “meža žirafes’’. Bet kopumā tās ir radniecīga pārējiem pārnadžiem. Vai jūs zinājāt,
cik žirafēm ir pasugas? Patiesībā žirafēm ir 9 pasugas. Žirafes pārsvarā mājo Āfrikas centrālajā
un dienviddaļā. Man ļoti patīk žirafes, jo tās ir gan garas, gan raibas. Manuprāt, žirafes ir
vienas no tiem dzīvniekiem, kuri vienlaikus ir gan smieklīgi, gan mīļi. Mani vecāki un vecvecāki
saka, ka es maziņa žirafes saucu par “ēd lapas”, tas laikam tāpēc, ka visu laiku žirafes ēda un
ēda lapas, man vārdu “žirafe” bija par grūtu izrunāt. Es pati to neatceros, bet, ja vecāki tā saka, tad
noteikti tā arī ir. Vēl tad, kad es biju maziņa un mēs ar ģimeni bijām zooloģiskajā dārzā, es vienmēr gribēju
iet pie žirafēm vispirms, nevis, piemēram, pie flamingo vai roņiem.
No sākuma iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Mišela Alise, bet sākam visu pēc kārtas! Pēc
horoskopa esmu Lauva. Dažas dienas esmu mīļa, bet dažas dienas esmu īsta dusmu pūce (ja pūces vispār
var būt dusmīgas). Vai jūs zinājāt, lauvām nepatīk, ka cilvēki dara sliktu citiem? Jums šķiet, ka horoskops
nemaina NEKO dzīvē? Nebūt ne! Horoskopā ir daudz kas svarīgs – uzvedība, draudzība, labsirdība un arī
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mīlestība! Vēl horoskops nosaka nākotni. Man patīk horoskops Lauva, jo pati tāda esmu! Es vienmēr
esmu priecīga (mīļa), bet arī esmu dusmīga! Priecājos, kad man ir svētki vai dzimšanas diena! Dusmīgās
dienas arī man ir tad, kad mani sakaitina brālis !Ja nezinājāt, lauva ir plēsīgs dzīvnieks! JĀ, tā ir taisnība,
jo reizēm esmu ļoti plēsīga.
Mans vaļasprieks ir mūzika. Jā, jā, mūzika! Mūzika nav tikai parastas dziesmas, bet arī iztēle.
Daudziem cilvēkiem nav tādas iztēles kā muzikāliem cilvēkiem! Mūzikas cilvēki ir ļoti īpaši, jo viņi spēlē
kādu mūzikas instrumentu, piemēram, flautu, klavieres, ģitāru. Cilvēkiem parasti patīk mūzika. Tie, kam
mūzika ir vienaldzīga, nav tajā ieklausījušies! Piemēram, man mūzika ir nozīmīga. Vēl man tuvs ir koris,
klavieres, ģitāra. Mans mīļākais instruments ir ģitāra, jo tas ir stīgu mūzikas instruments, kuru, manuprāt,
nav viegli spēlēt – iesācējam pēc pirmajiem mēģinājumiem sāp pirksti. Ja kas, iesaku Jums iet uz Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas kori, klavierēm, solfedžo, ģitārspēli! Tur ir jauki! Droši varat pieteikties pie
skolas direktores Daces Štrodahas! Vēl iesaku iet mācīties ģitārspēli pie Adriana Kukuvasa. Viņš ir ļoti
mīļš un labs MĀCĪTĀJS! Ģitārspēles pirmajā dienā jau mācēju notis! Kā tik ātri? Jo viņš iemācīja notis
dzejolītī “Ēzeļu tilts”. Lai skan dzejolis: ”Misis Sol relakse. Notis šeit - mi , si , sol ,re , la .”
Vai zināji, ka mūziku klausos ne tikai mājās, bet arī skolā! Kur tu? Man mūzika ir dzīve, jo bez mūzikas
nevaru. Man ļoti patīk lēnas, mierīgas dziesmas un arī latviešu mūzika. Man patīk latviešu tautasdziesmas.
Kā rodas mūzika? Vai zināt? Es zinu, jums šķiet, ka tikai no instrumentiem rodas mūzika ? Nē, tie ir meli .
Arī dziedot rodas mūzika. Mūzika rodas uz ielas, braucot mašīnā, tā rodas visur! Skaista mūzika rodas
dabā, korī un instrumentos.
Mani sauc Laura. Man patīk dejot. Ja jūs nesadzirdējāt, man patīk dejot. Dejošana notiek
Jaunmārupes pamatskolā aktu zālē otrdienās un ceturtdienās. Mūsu skolotāji ir Roberts, Liene un
Kristaps. Mūsu deju skolotāja Liene piedalās deju šovā “Dejo ar Zvaigzni”. Liene dejo kopā ar slaveno
aktieri Gintu Grāveli.
Dejošana cilvēkam palīdz veidot skaistu augumu, taisnu muguru. Man dejošana patīk, jo tur ir forši un labi
skolotāji. Dejošanai ir nepieciešamas speciālas deju kurpes, ja tu piedalies sacensībās, tad arī kleita.
Dejotāji bieži dejo sacensībās, lai sevi parādītu un uz citiem paskatītos.
Es esmu Anna. Vai jums patīk suņi? Man, piemēram, ļoti patīk suņi. Kā jūs domājat, kāpēc suņi var
būt tik īpaši? Man liekas, ka suņiem ir daudz kas īpašs, kā varbūt mums nav. Suņi ir īpaši ar to, ka tiem ir
100’000 reižu labāka oža nekā mums. Vienu gadu vecs suns ir tikpat nobriedis kā 15 gadu vecs cilvēks. Vai
jūs zināt, pirms cik gadiem draudzība sākās starp suni un cilvēku? Draudzība starp suni un cilvēku sākās
pirms 30 000 gadiem. Vai jums tas neliekas jocīgi, ka suņiem nav laika izjūtas un arī aklās zarnas? Vai jūs
zinājāt, ka vecākais suns ir nodzīvojis ir 29 gadus un 5 mēnešus, cilvēku gados tas ir vairāk nekā 160 gadi.
Vēl kas man liekas ļoti jocīgi, ka vācieši mēģināja apmācīt dienesta suņus lasīt un runāt. Kopumā man
liekas, ka suņi ir ļoti īpaši dzīvnieki. 
Mani sauc Samanta. Es dejoju hip-hop dejas jau otro gadu. Hip hopā ir trīs grupas: iesācēju grupa ,lielie un
vidējā grupa. Es eju vidējā grupā. Es par hip hopu uzzināju no draudzenes. Manu hip hopa grupu sauc ‘’Chill out’’,
nodarbības mums notiek divas reizes nedēļā Mārupē. Hip hopā mēs arī mācāmies dejas un braucam uz sacensībām,
kur var dabūt balvas. Uz hip hopa nodarbībām var braukt jebkurš skolēns: gan puiši, gan meitenes. Hip hopa
skolotāju sauc Madara Ante. Es ieteiktu Jums pieteikties un iet uz šīm nodarbībām, jo hip hopā var izkustēties un
var iemācīties nebaidīties uzstāties uz skatuves. Hip hops ir deju stils, kur var dejot pie diezgan ātras mūzikas. Es
nesen biju uz hip hopa sacensībām, tur es dabūju trīspadsmito vietu duetā un četrdesmit otro vietu solo. Duets ir
tad, kad divi cilvēki izdomā deju un dejo to pēc iespējas līdzīgāk. Solo ir tad, kad viens cilvēks dejo. Man patīk braukt
uz sacensībām. Hip hopā ir diezgan daudz deju soļu, kā ,piemēram, kriskros, delfīns un vēl daudz citi. Hip hops ir
stilīgas ielu dejas, kas aizsākās 1970. gados Ņujorkā, un to aizsācēji bija galvenokārt afroamerikāņi un
latīņamerikāņi.
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