Zeimuļa
Ziņas
2018/2

No 3.oktobra līdz 19. oktobrim
norisinājās radošo darbu konkurss
Šajā numurā
lasiet:
“Rudens
stāsts”, kuru
organizēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
“Zeimuļs”. Konkursa uzvarētāju apbalKlāt Suņa gads!
vošana notika 25.10.2016. pasākuma
Ciemos
pie ietvaros.
Daugavpils
“Rudens
svētki”
Konkursā tika iesniegti vairāk
kolēģiem
nekā
darbi no attieksmi
Rēzeknes pilsētas
Par50saudzīgu
2.vidusskolas, Rēzeknes pilsētas
5.
Skolēni - par
pienākumiem
vidusskolas,
Rēzeknes
sākumskolas,
ARPC
Skan
“Zeimuļs”
dziesmas!
pulciņiem “Floristika”,
“Laimīgā
bērnība”,
“Rotājumi
no pērlīRēzeknes skolēnu
humors
tēm”, “Tamborējam sev un mājas interjeram” un vides programmas “4H”.
Nomināciju “Kompozīcija no

DZELTENĀ ZEMES SUŅA GADS!
Kad suņa saimniekam
jautā par viņa mīluli, stāsts var izrādīties bezgalīgs! Cilvēks uzreiz sāk smaidīt kā mazs
bērns, uzlūko uz darba galda suņa fotogrāfiju,
un gatavs atcerēties katru sava četrkājainā
drauga nebēdu un joku. Tā kā „Zeimuļa”
sienās dzīvniekiem veltītas akcijas notiek
regulāri, nolēmām noskaidrot, kas valda Centra audzēkņu un darbinieku mājās, kad vakarā
darbs un mācības ir beigušās, jo gaida ne vien
ģimene, bet arī suņi: Gobi, Lupi, Rems,
Bantiks, Denīza, Morika Fortis, Zara, Rejs,
Lāse, suns bez vārda, Robis, Rada, Vika, Lora, Arči, Zuze, Reksis (2), Grāfs, Tofa, Rokis,
Bella, Pifka, Simka, Temza, Dadzis, Keksiks,
Lola, Flora, Mimi, Džinka, Viva, Astra,
Rakete, Lan un Bruno.
Daļa suņu ir bezšķirnes, bet laimīgākajiem – čihuahua, jorkiem, pūdelim, terjeriem,
rotveileram, laikai, kollijam, labradoram, vācu
luļi prot un kā uzvedas. Visiem taču ir zināms, ka
aitu, mopsim, taksim, bokseris, ņūfaundlenam ir pat suns suni pazīst, un – kāds suns, tāds saimnieks! Tad nu
dokumenti.
mūsu darbinieku un bērnu četrkājainie draugi ir visnotaļ
Lai raksturotu “Zeimuļa” suņu saimnieaudzināti, labprāt ļauj sevi palutināt un neatsakās parokus, jautājām,
ko viņu mītaļāties. Mūsu suņi nav agresīvi, daži, protams, aprej

svešiniekus, bet savas ģimenes locekļus respektē. Viņi
zina elementāras komandas, vieni kaislīgi dzenā kaķus,
bet citiem mājas runcis izrādās labākais draugs! Slinkākie var gulēt caurām dienām, jaunākie mēdz saplēst pa
mantiņai, bet privātīpašumu suņuki izlaiž riņķīti pa saviem pagalmiem. Viens brašulis Grāfs aiz lielas mīlestības spēj pat apgāzt savu saimnieci. Pifka savukārt var
lekt uz pakaļkājām un pāri lecamauklai. Keksikam bieži
vien patīk atņemt saimniecei cimdus un cepuri, bet
Reksis par to vien sapņo, kā braukt mašīnā. Kad ir garlaicīgi, Astra paplēš mēbeles, bet Temza dodas brīvsolī
pa pilsētu. Mūsu suņi neatsakās no kulinārijas šedevriem, dažiem garšo avokado, gurķi, ērkšķogas, ķirši,
auzu pārslu cepumi, siers un vienkārši zaļa zāle.
Nav paveicies 2018. g. tiem 28 “Zeimuļa” skolotājiem un bērniem, kam suņu nav. Viņiem atliek vien
nākt ciemos pie saviem draugiem un kolēģiem,
kam suņi ir, jo citādi gads veiksmi aizpūtīs garām!
Jelizaveta Parfenova.

DARBNĪCAS „SUNS—JAUNĀ GADA SIMBOLS”!
Uzmanība un laipns vārds suņiem patīk ne
mazāk kā cilvēkiem. Katrs zina, ka ar dažiem glāstiem
pietiek, lai iegūtu sev uzticamu draugu. Tāpēc, iestājoties Suņa gadam, “Zeimuļa” audzēkņi tradicionāli
sarosījās dalībai radošajās darbnīcās. Ierastā vieta pie
kafijas automāta, kā parasti, tika iekārtota pēc iespējas
atbilstošāk mazajiem fantazētājiem. Uz galdiem kā pēc
burvju mājiena uzradās kartons, krāsainie papīri, līme,
šķēres, visvisādi diegi un kamoli, adatas, pūkaini mīkstais filca audums, fimo un pat dekoratīvā kosmētika!
Vecmeistari tūliņ piesaistīja gan pavisam nelielos
ķiparus, gan viņu vecākus un pat burzmā apjukušos

garāmgājējus, kas atveduši savas atvases uz dziedāšanu, bet nespēj šoreiz tik vienkārši nokļūt līdz vajadzīgajām durvīm, jo kāds aiz rokas parauj, lai paskatās tur
un vēl kaut kur. Nemierīgākie centās apskriet visus
galdus un pamēģināt roku kā fimo darbnīcā, izveidojot
suņa formas atslēgu piekariņu, ko pēc tam veselas 10
min jācepina mikroviļņu krāsnī; tā salīmējot ar karsto
pistoli arī filca spilventiņus adatām. Pacietīgākie
uzņēmās locīt no papīra suņa formas galda dekorus, ko
vakarā mājās novietot blakus vakariņu picai.
Bet paši jautrākie, piemēram, mūsu Ļiza nolēma transformēties un make up pulciņa vizāžistu dros-

mīgajās rokās pārvērtās par
smieklīgiem, nebēdnīgiem suņukiem. Mājupceļā doties Rēzeknes ielās ar šo grimu ir tik jautri!
Tikai dažu apvainojušos kaķu skatieni aiz loga
vēlreiz apliecināja, ka iestājies tiešām Suņa gads. Tie
nevēlējās saprast, kāpēc vēl tik ilgi jāgaida līdz Kaķa
gadam, bet to kompensēt varētu arī uzdodoties par
tīģera radiniekiem…
Juliana Žuka

VIESOS PIE DAUGAVPILS KOLĒĢIEM

Gandrīz kā uzdevumā, kurā
jāsameklē septiņas atšķirības, uzsākot II semestri, „Zeimuļa” skolotāji devās viesos pie saviem
Daugavpils kolēģiem uz Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolu
„Saules” skolu, bērnu un jauniešu
centru „Jaunība” un „Sudraba avoti”, lai vērotu šo audzēkņu prasmes
un darbu, gūtu jaunus iespaidus un
plānotu pašu „Zeimuļa” pulciņu
nākotni. Brauciens izvērsās diezgan spraigs un iespaidiem bagāts,
jo dialogs ar amata brāļiem vienmēr ir bijis
labākais veids, kā paraudzīties uz sevi pašu
no malas, smelties kaut kur aizkavējušās
idejas, kas tā vien gaida, lai tām rastos jauns
impulss. Janvāra lieti un pelēcīgais gaiss
lielā mērā sekmēja vēlmi ātrāk iegrimt jau
drīzā pavasara ritmā, lai savu pulciņu dalībniekus apbērtu ar nākotnes plāniem.
Pirmā skolotāju kompāniju sagaidīja „Saules” skola, kas protams, ir īpaša, jo tajā viss darbs ir vērsts uz
skolēnu prasmēm, kam jāatbilst darba tirgum. Viņu audzēkņi radoši pielieto gan tradicionālās, gan XXI gs. iekārtas, strādā ar
modernām dizaina programmām, iet kopsolī
ar jaunākajām tehnoloģijām fotodizaina un
reklāmas industrijas sektorā; piedalās vietējos un starptautiskos projektos un negrasās ne mazākajā mērā atpalikt no Eiropā
un citur pasaulē jauniešiem, studentiem
vai profesionāļiem!
Savukārt BJC „Jaunība” pulciņu darbā izrādījās daudz kopīga arī ar Rēzeknes
„Zeimuļi”. Tie ir gan mūzikas, gan deju,
lietišķās mākslas, gan sporta pulciņi. Runājot par atšķirīgo, Daugavpils var lepoties ar īpaši zēniem piemērotajiem Avio
un raķešu kosmisko modelismu, datormācību un skūteru/mopēdu garāžu, kurai jauna tehnika un
braucamspēki tiek iepirkti
katru gadu. Atšķirība ir arī
tā, ka daugavpiliešiem par
savu interešu izvēlētajām
nodarbībām ir jāsamaksā
neliela summa, turklāt tāda
kārtība tur ir jau ļoti sen. Rē-

zeknē visi pulciņi tomēr ir
bezmaksas, līdz ar to ir
bērni, kas izvēlas vairākus.
Interesants novērojums šai braucienā bija
visās aplūkojamajās iestādēs bērniem atvēlētās atpūtas istabas, kas aprīkotas
ar kafijas automātu, mikroviļņu krāsni, lai katrs
pats var sasildīt līdzi paņemtās pusdienas. Šī ideja,
protams, prasa papildus telpu. Daugavpilieši
atpūtas istabā mēdz nosvinēt arī pa kādai
vārdadienai, tur drīkst ierasties arī veselas
klases, lai organizētu, piemēram, klases vakaru.
Satikām arī pašus pulciņa
apmeklētājus, kas tūliņ uz vietas steidzās
stāstīt ko iecerējuši un arī rādīja savus darinājumus. Centros jūtama rosme, gaiteņos
viens aiz otra aizskrien skolēni gluži kā tādā
ilgi un rūpīgi veidotā draudzīgā skudrupūznī, kur katrai skudrai savs darāmais, savas
bažas, savas uzvaras.
Esam pateicīgi
par pretimnākošo uzņemšanu un turpmākais
mājupceļš aizrit sarunās. Tās ir garas,
brīžiem klusākas, jo
jādomā jau par gaidāmo
darbadienu un bērniem,
kas atnāks, lai atkal apgūtu kaut ko no jauna!
Skolotāja I.Brīvere

Tuvojas jubileja!

Vokālajā ansamblī
Tiem, kam patīk dziedāt, kājas pašas atrod ceļu uz
vokālo ansambli, ko vada G.Kuzmina-Jukna. Jaunākajiem
dziedātājiem ir 3 gadi, vecums, kurā katrs vēl nav gatavs runāt pilniem
teikumiem, bet dziedāt jau prot vareni. Tāpēc 1)grupā dzied bērni no 35 gadiem, nākamajā 2)no 6-7 gadiem, 3)7-12 gadiem. Solisti strādā individuāli, jo tiem jāvelta daudz vairāk uzmanības. Lai dziedāt neapniktu un uzmanību noturētu ilgāk, dziedātājiem jārotaļājas. Tās ir dažādas
spēles, kas ļauj gan izlēkāties, gan paklaigāt, un, kad spēļu gana, ķipari
aši sastājas pusaplī un atskan gan „Zaķēns mežā ezi sauc”, gan pa tautasdziesmas un kas nopietnāks. Izvingrinātas tiek gan rociņas, gan kājiņas, izripinātas bumbas un mantiņas. Tā top repertuārs pavasara koncertam, uz kuru aicināti tiks visi pieaugušie. Arī tie nepaiet bez rosības:
gan kurpes mājās aizmirstas, gan matu lentes, bet tas nekas.
Ļ.Parfenova

Folkloras kopu “Vīteri” Rēzeknē un
ārpus tās pazīst katrs tautas mūzikas cienītājs. “Vīteros” dzied gan jauns, gan vecs,
gan tādi, kas zem galda vēl staigā un katru
dienu iemācās pa jaunam vārdam. Kopas
vadītāja Sandra Stare neapstājas pie sasniegtā, labprāt ļaujot ziņkārīgākajiem ielūkoties tuvākās nākotnes plānos. Balsīm
skanot dziesmā, rodas spēks, ko nevar
saturēt vienā saujā, ar to jādalās! Tāpēc
šopavasar Latvijas Finiera atpūtas bāzē Sar-

kaņkalnā uz pāris dienām “Vīteri” plāno
sanākt kopā ar saviem dziesmu brāļiem, lai
aprunātos, uzdietu kādu soli un ieskandinātu
jaunu repertuāru. Tas viss vajadzīgs, lai
mestos dziesmu straumē festivālā “Pulkā
eju, pulkā teku”.
Savukārt šī gada aprīlī ar koncertu
un grāmatas (un diska) izdošanu “Vīteri”
svinēs savu 15 gadu dzimšanas dienu!

Reiz lapsa, ejot pa mežu, atrada rūķa cepuri. Viņa nolēma, ka nu
ir īstais laiks saposties ziemas priekiem, nekavējoties uzmauca cepuri
galvā un devās uz slidkalniņu. Bet kas to būtu domājis– šļūcot no kalna,
kļuva auksti! Lapsa, ilgi nedomādama, skrēja mājās adīt kamzoli. Vai
viņa sliktāka par mūsdienu modernajiem klēpju suņukiem, kas dažādos
kombinezonos pastaigājas pilsētas ielās? Nu, nē! Izārdījusi vecmammas
lakatu, lapsa ātri vien uzadīja sev košu vesti un devās uz kalnu. Nu varēja šļūkt uz nebēdu, kamēr vien mamma nesauc gulēt. Labi, ka ziema vēl
nav pusē, un arī sniegs vēl snigs un snigs...
S.Zunda

Janvārim aizejot,
„Zeimuļī” izskanēja svētki
čiekuram un eglei, par kuriem vislabāk stāstīt prot
dzejniece Ieva Trimalniece!
Kas to būtu domājis, ka tiem ir savi svētki? Taču izrādījās,
ir gan! Un ne vien svētki, bet darbojas vesela industrija! Čiekuri,
kā izrādās, ir ļoti vērtīgi un speciāli tiek savākti gluži kā āboli. Vēlāk tos ved uz Kalsnavas audzētavu, kur pēc kaltēšanas sēkliņas
tiek iedēstītas. Eglītes aug kā bērni. Arī darba ap tām ir kā ar mazuļiem. Katrai sava vieta klajumā, katra tiek aprūpēta, lai saules
stari vienmēr tiek klāt un meža zaķi neapgrauž.
Daudzi nezina, ka no no čiekuriem var vārīt pat ievārījumu,
kas ir ne tikai garšīgs, bet arī ārstniecisks.
Čiekuru ievārījums stiprina organisma aizsargspējas,
imunitāti, ārstē no bronhīta un klepus!
Klausoties par mežu, šķiet, cik daudz dzīvības
tur mājo!
L.Brīvers

Svētki čiekuram!

G.Petrova

ja, ka tāds pienākums tik tiešām viņiem ir. Neviens
negrib būt aizskarts, tāpēc skolā pastāv likums nepieļaut emocionālo un fizisko vardarbību pret pārējiem
skolēniem, kā arī ievērot iekšējās kārtības noteikumus,
kas katrā skolā ir savi. Ja noteikums tiek pārkāpts, parasti ir paredzēts arī sods, kāda tieši, atkarīgs no skolas.
Vai skolā ir noteikums būt pieklājīgiem? Tas
šķiet tik pašsaprotami, un visi aptaujātie atbildēja, ka
tāda norma viņu skolās tik tiešām pastāv. Te gan iz-

Ik vienam pieaugušam cilvēkam ir pienākumi pienākumi pret sevi, pret ģimeni, pret darbu.
Bet vai bērniem arī ir pienākumi? Bērniem
noteikti ir pienākumi! Svarīgākie pienākumi
bērniem ir uzturēt savu istabu kārtībā, sakopt
pēc sevis, palīdzēt vecākiem mājas darbos,
rūpēties par mājdzīvniekiem, pieklājīgi uzvesties sabiedrībā un cītīgi mācīties skolā. Skola
priekš bērna ir vieta, kur gūt galvenās zināšanas visai dzīvei. Arī skolā ir savi pienākumi
un likumi, bet vai visi tos ievēro? Lai noskaidrotu, ko skolēni domā par saviem pienākumiem skolā, tikai veikta aptauja. Rezultāti ir
interesanti:
Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka skolēniem cienīt Latvijas valsti, latviešu valodu un Latvijas valsts vēsturi. Arī lielākā daļa aptaujāto apstiprinā-

pratne par sveicināšanos vai atvainošanos arī var atšķirties.
Mūždien aktuāls jautājums ir interneta izmantošana skolā. Kad respondentiem tika vaicāts, vai stundas laikā drīkst izmantot internetu, tad puse atbildēja,
ka tāds noteikums ir! Īstenībā tādas prasības nav vis,

Vai Latvija ir bērniem draudzīga valsts,
vai Rēzekne ir bērniem draudzīga pilsēta? Draudzīgums
pret bērniem nav mērāms tikai izmaksāto pabalstu lielumā. To raksturo arī tas, cik draudzīga un pretimnākoša ir
apkārtējā sabiedrība, citi cilvēki? Vai jūtat, ka cilvēki
Latvijā ir laipni, izpalīdzīgi, pretimnākoši pret lietām un
vietām, kas priekš viņiem ierīkotas? Daudz runājam par
nesakārtotiem bērnu laukumiem, bet laiks sākt runāt arī
par pašiem bērniem, kas šajos laukumos neiedomājas izturēties rūpīgi pret izklaidei domātajiem priekšmetiem.
Arī „Zeimuļa” inventārs nav nācis pēc principa „galdiņ,
klājies!” Kāds to ir sarūpējis, uzstādījis, pārliecinājies par
drošību, estētisko izskatu, centies, lai pilsētas bērniem ir
prieks. Citam viss vienalga… Gribas jau darīt to, ko nevajag, uzkāpt uz jumta, kaut arī rakstīts, lai nekāpj. Zirgs
jau tamdēļ domāts, lai uz tā uzkāptu, kāds norūks. Skaidra lieta! Taču arī tad varētu iedomāties, ka atnāks vēl citi,
kam gribēs šai laukumā gan nofotografēties, gan pakāpelēt un palēkāt. Lai neesam egoisti!
K.Strods

diemžēl vai par laimi. Stundas laikā drīkst izmantot
internetu tikai ar skolotājas atļauju un mācību procesa
vajadzībām. Skolēniem šī piebilde gan nav nekāds
šķērslis sazināties virtuālajā pasaulē arī stundu laikā.
Te nu gan viss atkarīgs vienīgi no skolotāja vērības.
Katram skolas laikā ir sanācis nokavēt pirmo
stundu. Kādam tās ir 5, bet kādam tās ir 15 minūtes.
Aptaujātie viennozīmīgi teica, ka stundu nedrīkst kavēt, tomēr īstenībā pastāv nerakstīta norma, ka skolēns
drīkst kavēt stundu 15 minūtes, un tikai pēc tam viņam
tiek ierakstīta piezīme vai atzīmēts, ka stunda
nav apmeklēta, pat ja skolēns ierodas vēlāk.
Protams, tas nenozīmē, ka kavēt stundu var
katru dienu, tāpēc ir jāmēģina vienmēr ierasties laicīgi. Kas attiecas uz ārējo izskatu, tad
tam ierobežojumu nav, bērns drīkst nākt sev
ērtā un, protams, sakoptā apģērbā.
Skolā tiek pavadīta lielākā dienas daļa, tāpēc
maltītēm ir jābūt pilnvērtīgām. Bet, vai visiem
ir obligāti jāēd pusdienas? Aptaujātie atbildēja, ka, protams, skolā ir jāēd pusdienas, tomēr
tā ir katra skolēna brīva izvēle, un pusdienošana nemaz nav obligāta.
Likumi, kuri ir jāievēro skolā, ir ļoti dažādi un
to ir daudz. Svarīgākie likumi skolā ir būt pieklājīgam, cienīt skolotājus un klasesbiedrus, kā arī pildīt mājasdarbus un sekmīgi mācīties. Protams, mēs
katrs esam tikai cilvēki un ikvienam sanāk kādreiz kaut
ko neizpildīt, bet tas nekas, jo nākamreiz tas tiks izpildīts divkārši!
Luīze Laizāne

Ziema bija atnākusi jau sen, kaut gan šur tur vēl
bija redzamas dažas rudens lapas. Vējš tās nevarēja aizpūst, jo lapas jau bija zaudējušas savu vieglumu. Pīlādži
arī bija nobiruši, kaut arī dažos zaros ogas turējās visiem
spēkiem kā puišeļi pie stieņa sporta stundā. Visvairāk par
tām priecājās sarkankrūtīši. Tie zināja, ka skolēni, ejot no
skolas, atkal metīs
sniega pikas pa
ogām un cerēja, ka
zēni netrāpīs un pīlādzis paliks sarkans
līdz pat pavasarim.
Tikai vārna nedomāja neko, jo ogas taču
nav siers!
Juliana Žuka

Grāmatzīmei jābūt
stabilai!

No Rēzeknes
skolēnu dzīves!
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