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“Sudraba tīmekļi lido pa gaisu. 

Rudens, rudens ir klāt. 

Ak, kā gribētos vēl ko skaistu 

Izjust vai izdomāt! (…)” 

(J.Osmanis) 

 

Rudenī: 

       Tradicionāli svinējām Zinību dienu, Miķeļdienu, Tēvu dienu, Ražas 

svētkus, Starptautisko putras dienu, Mārtiņdienu. Piedalījāmies Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienai veltītajos pasākumos.   

 

              
                                           



       Rīkojām dabas un cilvēka izveidoto un izaudzēto velšu izstādi “Manas 

ģimenes rudens fantāzija”.  

 

     
 

       Karjeras nedēļas ietvaros apmeklējām Ezernieku pagasta bibliotēku, 

kokzāģētavu, ZS "Eži", Ezernieku pagasta P/S “Gobas”, VUGD. Audzēkņi 

iepazinās arī ar kinologa profesiju. 

       Tikāmies ar SALAVECI, kurš pazaudēja visas dāvanas, bet solīja tās 

atrast un ziemā pie mums atgriezties. 

 

 
 

       Braucām ekskursijā uz Jaundomes muižas vides izglītības centru un 

ekspozīcijas zāli. 

       Tikāmies ar Cūkmeni, devām zvērestu un kļuvām par Cūkmena 

detektīviem! 

 



Ziemā: 
Pirmais sniegs! Pirmais sniegs! 

Bērniem lielu lielais prieks! 

Sniega viļas lielas veļas, 

Sniega vīrs uz kalna ceļas! 
 

 

       Rīkojām rūķu radošās darbnīcas ar vecākiem, piedalījāmies novada 

pirmsskolas skolotāju radošajā darbnīcā “Ziemassvētku dekors”, svinējām 

Ziemassvētkus. 

      

       Lielu uzmanību veltījām valodai un pasakām. Rīkojām “Valodu 

nedēļu”, kuras ietvaros klausījāmies dažādu tautu pasakas un “Pasaku 

nedēļu”, kuras laikā grupas “Bitītes” audzēkņi devās mācību ekskursijā uz 

Rēzeknes pilsētas teātri Joriks uz izrādi “Riekstkodis”. Nedēļu noslēdzām 

ar “Draudzības dienu”, tikšanās ar 1.klases skolēniem. Vērojām mūsu 

draugu jauku uzstāšanos un parādījām savus talantus. 

       Pirmo reizi organizējām “Ģimenes talantu šovu”. Lai pērles 

iemirdzētos, tās jāizceļ no upes dzelmes, jāpulē un jāsaudzē. 

Pārliecinājāmies, ka mūsu iestādi apmeklē talantīgie bērni, kuriem ir 

talantīgie vecāki. 



            

       Svinējām Meteņus, sadarbībā ar LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas 

novadu komitējas Šķaunes nodaļas vadītāju Sandru Drozdovu un LSK 

brīvprātīgo Lidiju Leitāni  ar lielu interesi un zinātkāri iesaistījāmies sveču 

liešanā.  

 

       Sadarbībā ar Ezernieku SN organizējām brīnišķīgu labdarības 

koncertu “Mana sirsniņa tev”. 

       

 

Zemi klāja balta sega 

Tad atnāca pavasars. 

Pieklauvēja pie mūsu loga 

Un grupiņā ieslīdēja saules stars. 

 
 



Pavasarī: 

       Tradicionāli svinējām Lieldienas, piedalījāmies novada 

pirmsskolnieku Olimpiskās spēlēs, mātes dienā organizējām modes skati, 

veidojām paklāju fragmentus par godu Latvijas valsts simtgadei, 

piedalījāmies akcijā “Apskāviens Latvijai!” sadodoties rokās apkārt savai 

iestādei un 5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu festivālā “Apskauj mani 

māmuliņa!” 

 

       
 

       Kas visvairāk lutina bērnus un visu piedod tiem? Protams, tās ir mūsu 

vecmāmiņas. Šogad par godu vecmāmiņām nolēmām rīkot izstādi “Manas 

vecmāmiņas zelta rokas” 

 

      

       Kad laukā ir auksts laiks, ir ļoti jāuzmanās, lai nesaslimtu. Slimībām 

ļoti nepatīk vitamīni. Nolēmām novērojumu un praktisku darbu nedēļā 

“Sēklu piedzīvojumi” atvērt nelielu aptieku – uz palodzes audzēt veselīgus 

dārzeņus.  



           

 

          

        Mācījāmies ar saudzīgu attieksmi izturēties pret apkārtējo vidi un 

saudzēt to. Mācījāmies šķirot atkritumus, piedalījāmies Lielajā Talkā. 

        

 

       PALDIES visam mūsu izturīgajam un atsaucīgajam kolektīvam, 

administrācijai, pašām labākajām skolotājām, auklītēm, tehniskajiem 

darbiniekiem. Paldies saku arī aktīvajiem „Mārītes” un „Bitītes” grupas 

vecākiem. Paldies visām izglītības iestādēm un visiem, kas mūs atbalstīja.  

 

Paldies par uzmanību! 


