
 
Skolēnu avīzi veido SP redaktore  Betija Oša,Andžela Kate Ivanova. Septembris,Oktobris 

Svarīgas ziņas par skolu! 

Mūsu skolas adrese : Gaismas 1 , Talsi, LV—3201 

Skolas mājas lapas adrese : www.talsupsk.lv 

Skolas avīzes redaktora e-pasts : betijaosa@inbox.lv 

                                                        kate.andzela@inbox.lv 

 

Saturs  

2.lpp. Smejamies kopā!  

3.lpp. Dzejas dienas. 

4.lpp  Testiņš! 

5.lpp  Sporta diena 

6.lpp 30 veidi kā uzlabot garstāvokli! 

7.lpp  Interesanti. 

8.lpp Ministru prezidenta sleja! 

 

1.lpp. 

 

Aktualitātes skolā: 

1)Zinību diena; 

2)Dzejas dienas; 

3)Sporta diena; 

4)Skolotāju diena 

5),,Santīms dzīvnieku patversmei.’’ 



 
 

-Skolotāj,vai jums liekas pareizi sodīt kādu par to,ko viņš  nav 

izdarījis? 

-Protams,ka nevar. 

-Vai cik labi es šodien neesmu sagatavojis mājas 

darbu 

*** 

Vecāki bēniem 4.klasē:”Mājas darbus  izpidīji?’’ 

9.klasē:’’Somu paņēmi?’’ 

11.klasē:’’Uz skolu iesi?’’                                 

*** 

 Skolotāja jautā Pēcītim : 

-Kapēc no olas izšķīlās cālēns? 

-Tapēc ka baidās ka no viņa uztaicīs omleti. 

                                   *** 

          Skolotāja jautā Pēterim 

-Kāda tavuprāt būtu ideāla skola? 

-Tā kas slēgta,skolotāj. 

 *** 

Tēvs skatoties dēla dienasgrāmatā,saka: 

Par šādām atzīmēm ir jāsoda!!! 

-Pareizi tēti! Ejam,es parādīšu,kur dzīvo sko-

lotāja!!!  

 

                           
2.lpp. 

Rubrika– smejamies 



3.lpp. 

Rubrika-svētki 

Dzejas dienas notiek kopš 1965.gada.Notiek Septembrī,jo septembris ir pasau-
lē pazīstamākā latviešu dzejnieka Raiņa piemiņas mēnesis.Dzejas dienās pie-
min visus dzejniekus. 

Reizi gadā arī Rainis var atļauties nokāpt no sava cēlā akmeņu bluķa espla-
nādē, lai uz velosipēda apbraukātu kolorītākos Latvijas kultūras dzīves tem-
pļus un saskandinātu ar visiem sanākušajiem viesiem uz sava gara veselību. 
Kamēr Aspazija pie spoguļa stundām kārtojusi matus, pošoties iet klausīties 
labāko mūsdienu dzeju, viņš pat paspējis ielavīties Rakstniecības un mūzikas 
muzejā, lai svinību norisei par godu nočieptu no krājuma savu iemīļoto pel-
dkostīmu. Pirmoreiz Raini tik ellīgi svinēt tauta pierunājusi tālajā 1965. gadā, 
sagaidot simtgadu jubileju, un kopš tā brīža viņš nav izlaidis nevienu šo sep-
tembra vidus rindu, atskaņu, ritma un pantmēru ballīti, ko sauc par Dzejas 
dienām. Jau gadiem noturīgas un ļaužu iemīļotas vērtības te mijas ar gluži 
jauniem piedzīvojumiem, lai Rainim nepaliek garlaicīgi, un viņš ir drošs – 
dzeja te nepadodas! Tā nu viņš, turot azotē ap sevi esplanādē salasītās pu-
ķes, pārgalvīgi traucas pa ielām, trotuāriem un (dažreiz) arī veloceliņiem, 
līdz aizelsies iegāžas kādā kolēģa muzejā vai mājīgā krodziņā, kur vēl stiprāk 
par glāžu šķindoņu jau ārā sadzirdējis skanam dzeju. „Esiet sveicināti, gara 
aristokrāti!” viņš priecīgi nokliedzas, bet neviens viņu nedzird. Visi ir aiz-
ņemti ar dzeju.  

Dzejas dienasDzejas dienasDzejas dienas   



 

              

Rubrika– tests 

1. Vai tev patīk pastaigāties? 

Jā 

Nē 

2. Vai tev patīk uzņemt viesus? 

Jā 

Nē 

3. Vai labprāt draugu vietā samaksā par sīkumiem? 

Jā 

Nē 

4. Vai tev vienmēr mājās ir kaut kas tāds, ar ko var pacienāt negaidītus ciemiņus? 

Jā 

Nē 

5. Vai tu labu draugu kompānijā un nepiespiestos apstākļos varētu iedzert vairāk nekā vajadzētu? 

Jā 

Nē 

6. Vai tev patīk baudīt labu ēdienu? 

Jā 

Nē 

7. Vai tu bieži rīko ballītes, tusiņus? 

Jā 

Nē 

 

Ja tev ir vairāk jā,tad: 

Tu, bez šaubām, esi liels izklaides cienītājs - īsta tusiņu dvēsele 

Ja tev ir vairāk nē,tad: 

Tu esi radīts dzīvei, kas būtu tik ļoti smaga un vienkārši nepanesama izklaides mīlētājam.  

 



Rubrika– sports 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sporta diena 
 

10. septembrī notika sporta diena 5.-9. klasēm. Šajā sporta dienā skolēni sacentās 60 metros, tāllēkšanā, 

pievilkšanās un atspiešanās, lēkšanā ar aukliņām, kā arī bija jārāpjas pa virvi. 

Rezultāti:  60 metri. 

5. klase: pirmais - Edijs Kurpnieks 9.06 s, otrais - Mārcis Trubiņš 9.16 s. Un trešais - Agris Jarošs 9.69 s. 

Pirmā - Akvelīna Burnevica 9.47 s, otrā - Annemarija Frīdenberga 9.94 s. Un trešā - Līga D. 10.38 s. 

6 klase: Pirmais - Rinalds Ozolnieks - 8.43 s. Otrais - Dāvis Zariņš - 8.69 s. Un trešais - Kristaps Ekšteins 9.47 

s. 

Pirmā - Sindija Balode 9.66 s. Otrā - Beāte Panižnika 9.72 un trešā - Evelīna Alika 10.43 s. 

7. klase: Pirmais - Oskars Zelmenis 8.03 s. Otrais - Linards Gailītis 8.37 s. Un trešais - Lūkass Kļaviņš 8.59 s. 

Pirmā - Betija Oša 9.00 s. Otrā - Andžela Ivanova 10.25 s. un trešā - Inga Tračuka 10.28 s. 

8. klase: Pirmais - Emīls Sauka 7.78 s. Otrais - Rūdis Akmeņkalējs 8.31 un trešais - Artūrs K. 8.31 s. 

Pirmā - Beverlija Zazīte 9.78 s. Otrā - Eva Done 10.06 s. Un trešā - Diāna Šņepste 10.38 s. 

9. klase: Pirmais - Kristaps Ziemelis 7.81 s. Otrais - Artis Einštāls 7.88 s. Un trešais - Matīss Putniņš 7.90 s. 

Pirmā - Alise Vanaga 10.28 s. Otrā - Vita Ļutpanska 10.65 s. Un trešā - Agate Kniploka. 

Tāllēkšana 

5 klase: Pirmais - Edijs Kurpnieks 3.77 m.  Otrais - Agris Jarošs 3.41 m. Un trešais - Mārcis Trubiņš 3.27 m. 

Pirmā - Annemarija Frīdenberga 3.05 m. Otrā - Evita K. 3.05 m. Un trešā - Akvelīna Burnevica 2.99 m. 

6. klase: Pirmais - Kristaps Ekšteins 3.61 m. Otrais - Rinalds Ozolnieks 3.48 m. Un trešais Dāvids Balodis 

3.39 m. 

Pirmā - Beāte Panižnika 3.15 m. Otrā - Viktorija Gilberte 3.06 un trešā - Sindija Balode 2.74 m. 

7. klase: Pirmais - Oskars Zelmenis 4.36 m. Otrais - Miķelis Ozols 4.03 m. Un trešais - Lūkass Kļaviņš 3.81 

m. 

Pirmā - Betija Oša 3.40 m. Otrā - Andžela Ivanova 2.91 m. Un trešā - Beāte Rēboka 2.66 m. 

8.klase: Pirmais - Emīls Sauka 4.36 m. Otrais - Jānis V. 4.06 m. un trešais - Ronalds J. 3.91 m. 

Pirmā  - Beverlija Zazīte 3.22 m. Otra - Diāna Šņepste 2.97 m. Un trešā - Linda G. 2.96 m. 

9 klase: Pirmais - Artis Einštāls 4.79 m. Otrais - Edvards Blaus 4.79 m. Un trešais - Matīss Putniņš 4.34 m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.Piedod kādam.Neturi ļaunu prātu un aizmirsti pāridarījumus. 
2.Dziļi elpo.Tas palīdz atbrīvoties. 
3.Sakop savas rokas un nagus! 
4.Iemīlies.Rozā  briļu periods ir ļoooti foršs. 
5.Izjoko kādu draugu. 
6.Uztaisi hennas tetovējumu.Jauns elements tavā izskatā. 
7.Izbrauc ar riteni. 
8.Aizej uz ballīti un iztrakojies! 
9.Apgūsti dažas frāzes svešvalodā,piemēram,franču vai spāņu. 
10.Noskaties  youtube video Grumpy Cat Smiles. 
11.Pievēsies astroloģijai.Kas zina,ko atklāsi par sevi. 
12.Atsakies no neveselīgas pārtikas.Vismaz uz vienu dienu eksperimentam. 
13.Ēd šokolādi. 
14.Tici,ka rītdiena būs labāka 
15.Dejo,pat ja domā,ka nemāki. 
16.Palēkā pa gultu gluži kā bērnībā. 
17.Piepūt daudz krāsainu balonu un izmētā tos pa visu istabu. 
18.Nomaini profila bildi sociālajos tīklos. 
19.Pavadi laiku ar mazo brālīti vai māsu,brālēnu vai māsīcu. 
20.Palasi jaunākās slavenības baumas. 
21.Uztaisi kādu sejas vai matu masku. 
22.Izpildi kādu interesantu testu. 
23.Izej ārā lietus laikā. 
24.Centies salikt kubiku-rubiku. 
25.Uzpēlē iemīļoto spēli. 
26.Lasi vārdus no otras puses.Var gadīties,ka uzdursies kādai pērlei. 
27.Piedalies kādā konkursā. 
28.Uzaici draugus uz kino iepriekš nebrīdinot. 
29.Pabaro kādu pagalma kaķi. 
30.Uztaisi kādu atvēsinošu kokteili. 
 

6.lpp. 

Rubrika– ieteikumi! 



 

5.lpp. 

Rubrika-ieresanti 

 

 

 

 

 

 

 

 Ik dienu ASV iedzīvotāji apēd 18 hektārus picas.  

 

 

 

 

 2.Ja vistas galvu palikt tai zem spārna un pagriezt uz augšu tā aizmigs . 

 

 

 

3.Standarta 500 lpp. biezu grāmatu nevar saspiest pat tad,ja tai virsū būtu uzlikti 15 vagoni,kas pielādēti ar oglēm.  

 

 

 

 

 

4.Lai cik dīvaini neliktos jūs mierīgi varat ielikt spuldzīti mutē,taču bez ārsta palīdzības nevarat to izvilkt(nemēģiniet tagad to 

paveikt)  

 

 

 

 

 

 

5.Baltajam lācim ir indīgas  aknas. 



 
 

 

 

Sveiki skolēni! Šeit skolēnu pašpārvaldes ministru prezidente Diāna Šņepste. 
Man ir liels prieks būt  šajā amatā .Mans pienākums ir gādāt par  skolēnu labsajūtu. Šajjā 
mācību gadā es apsolu, ka  skoolā būs kārtība,labsajūtūtaun drošības sajūta Jūs pie manis 
varat vērsties pēc palīdzības un es labprāt uzklausīšu jūsu sūdzības. 
Aicinu visus  iesaistīties  skolēnu pašpārvaldes rīkotajos pasākumos,  piedalīties skolas pie-
dāvātajos interešu pulciņos un piekopta akrīvu dzīvesveidu . 
Liels paldies visiem, kas piedalījās akcijā’’santīms talsu dzivnieku patversmei”’ 

 
Cik ātri skrien laiks! Man jau ir 15 gadi. Liekas, ka vēl nesen kā mazs circenis bikli sāku sa-
vas skolas gaitas. Tas tiešām liekas neticami. 
Šo skolu es tiešām varu saukt par savu, tajā pavadītais laiks man ir daudz ko iemācījis. Tās 
uzdevums ir bijis ikvienam iemācīt saprast klasesbiedrus, būt izpalīdzīgam, darbīgam un 
čaklam kā bitei. Tikai darbs dara darītāju man patīk mūzika, dziedāšana un šī skola man šo 
iespēju devusi. Arī citus redzētais ir devis zināmu priekšsatu par notikumiem ārpus skolas, 
piemēram, piedalīšanās dziesmu svētkos, redzētais Lietuvā un organizētie pasākumi skolā 
- tas viss liecina  par skolotāju lielo velmi radīt apstākļus, lai viņi skolu uzskatītu par otra-
jām mājām. 
Mans novēlējums no visas sirds, lai šo skolu apcimojot dažus gadus vēlāk, redzētu tik pat 
skaistu, mīļu, draudīgu, ar daudzām bērnu balsīm un tikpat mīļām skolotājām un ar laik-
metam atbilstošam, piemērotām pārmaiņām. 
 

Reinis Jākobsons 
Mana skola ir mans pirmais ,,Lielais’’pienākums jau no septiņu gadu vecuma.Tā ir manas 
dzīvas sākums,lai kas arī nenotiktu.Tā mani sagatavo īstajai,atbildīgajai pieaugušo dzīvei.It 
visur ir vajadzīgas zināšanas,tāpēc,tātad ja vēlos iestāties darbā,turpināt mācības augst-
skolā vai dzīvot ārzemēs ir jāmācas skolā! 
 Es priecājos,ka uzsāku savas skolas gaitas tieši Talsu pamatskolā,jo šeit ir vislabākās un at-
saucīgākās skolotājas,kā arī visaktīvākie,visatraktīvākie un izpalīdzīgākie  skolas bied-
ri,kādus vien iespējas satikt! 
Novēlu savai pirmajai un vislabākajai skolai vēl tikpat priecīgu,zinošu un atsaucīgu skolotā-
ju,izdomas bagātu,neatlaidīgu un zinātkāru jauno skolēnu!
Tāpat,skolēni,nepadodaties,izrādiet interesi un aiztāviet skolas godu sacensībās,konkursos 
un olimpiādēs,jo 

                                      mūsu skola ir mūsu zelts! 

                                                                                                      Diāna Šņepste 
6.lpp. 

Rubrika– sleja! 


