Zeimuļa
Ziņas
2018/4
No 7. līdz 13. martam programmas ERASMUS+ ietvaros Rēzeknē norisa seminārs „Youth work for youth development”, kura dalībnieki ieradās no Latvijas, Bulgārijas, Francijas, Itālijas, Maķedonijas, Turcijas, Spānijas, Rumānijas,
Horvātijas, Grieķijas, Polijas, Portugāles
un Maltas. Darbā ar jauniešiem un Erasmus+ programmā šajās valstīs ir dažāda
pieredze, tāpēc ar to var dalīties. Viesi
tika aicināti arī uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un
jauniešu centru „JACis”, kur ar interesi
vēroja bērnu rosību pulciņos un brīvā laika pavadīšanā. Ciemiņi augstu novērtēja
„Zeimuļa” misiju un labprāt apskatīja mūsu bērnu meistardarbus.
Kurš no jums uz
diskotēku ir gājis kopā ar
mammu? Diez vai daudzi... Teiksiet, ka tas nav
iespējams, tas nav normāli, kā vispār var iet uz
diskotēku ar mammu?
Tomēr izrādās, ka var
gan! Tādas lietas, protams, iespējamas vienīgi
„Zeimuļī”, kur principā
nemēdz būt kaut kādu
šķēršļu interesantām iecerēm. Tad nu arī šoreiz,
tieši skolēnu brīvlaikā,
kādā ceturtdienas pēcpusdienā „Zeimuļi” pulcēja gan lielie, gan mazie. Mammas un tēti veda savas kā bērnudārza,
tā skolas vecuma atvases, kas pie ieejas aktu
zālē reģistrējās kā nu kuram pa spēkam. Vieni
cītīgi vilka sava vārda un
uzvārda burtus un jautāja:
„Kāds ir mans paraksts?”,
citi, protams, skolnieki, izgāja
cauri šim procesam veikli un
pašsaprotami. Un kas tad darījās pašā zālē? Te vienā mirklī darbnīcu galdi apauga ar
bērnu rindām, kas kā garas
čūskas izstiepās no zāles vienas malas līdz otrai. Daži līmēja sev aksesuārus – brilles
un piespraudītes, krelles un
aproces. Citi, pareizāk gan
sakot, citas steidzās taisnā ceļā
iekrist make up pulciņa meiteņu
veiklajās rokās, lai uz sava vaiga atļautu uzgleznot kādu draisku tauriņa spārnu vai zibens
bultas svaigu nospiedumu. Acīgākās
meitenes uzreiz pamanīja lokšķēru galdiņus un sasēdās rindiņā pēc lokainām
cirtām, neuztraukdamās, ka make up
palīdzēm var piekust rokas šī vecuma
meitenēm raksturīgās, garās bizes frizējot. Kad zālē vairs nebija vietas, kur
nomestam cimdam nokrist, beidzot
izdzisa lielā gaisma un atskanēja deju
mūzika. Katrs klātesošais rautin rāvās
tuvāk skatuvei, lai visu notiekošo varētu pārredzēt sīki un pilnībā un pēc tam
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“Zeimuļs”.
Konkursa uzvarētāju apbal-Lieldienas!
vošana notika 25.10.2016. pasākuma
-Viesi „Zeimuļī”
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nekā 50 darbi no Rēzeknes pilsētas
-Izstādes Rēzeknes pilsētas
2.vidusskolas,
5.
vidusskolas,
Rēzeknes
-Pasaules kaķu
dienasākumskolas,
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“Zeimuļs”
pulciņiem
“Floristika”,
-Mācību
iestāžu
programmu
“Laimīgā
bērnība”,
“Rotājumi
no pērlīprezentācija
tēm”, “Tamborējam sev un mājas interjeram” un vides programmas “4H”.
Nomināciju “Kompozīcija no
“European Association „World-Our Home””
šogad ieguva Rēzeknes pilsētas jauniešu foruma
„Iedvesmo Rēzekni” gada balvu nominācijā
„Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks 2017”.
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
„Zeimuļs” un Rēzeknes jaunieši šoreiz saņēma tik
daudz pateicību un komplimentu, ka iedvesmas pietiks daudziem
nākamajiem
darba
cēlieniem!
M. Andrejeva.

Ar mammu uz
DISKOTĒKU!

bērnudārzā būtu, ko
stāstīt pārējiem, kas
savas aizņemtības vai
nezināšanas dēļ šodien nebija tikuši uz
ballīti. Kaut gan jāteic, diez vai tādu
bērnu palika daudz,
bija sajūta, ka vairums viņu tomēr ir
klāt šai diskotēkā.
Dažas mammas tik
paspēja piestumt ratiņus ar mazākajiem
bērniem sev tuvāk, un
dejas varēja sākties!
Protams,
atskanēja
grupas Dinamic Hit
Rojal kids ritmiskie
soļi, jo šo stundu negrasījās palaist garām
pat lepnākie pusaudži. Bērnu sajūsma
pārņēma arī viņu vecākus, ikdienas rūpes
aizmirsās kā uz mājienu, un
tagad galvenais bija nepazust
lielajā burziņā! Žēl gan, ka disenīte tik ātri beidzās, tā jau ir
kā likumsakarība, ka vienmēr
šķiet par maz dejots, un visas
dziesmas vēl nav paspēts noklausīties! Bet toties var neuztraukties par vēlo pārrašanos
mājās, jo šoreiz taču mammas
un tēti ir līdzi, tātad viss saskaņots!
Vai atliek vēl ko piebilst? Laikam gan. Izskatījās, ka pasākums bija ne vien gaidīts un ar
labu reklāmu, bet arī, ka tiešām
nepieciešams daudzajām ģimenēm, kas vēlas būt kopā ne vien
pie brokastu vai vakariņu galda, bet
arī savu bērnu pirmajā disko pieredzē! Nav ziņu, vai kādam bija grūti
pamosties nākamajā piektdienas rītā,
ejot uz dārziņu, bet no drošiem avotiem zināms gan, ka uz pulciņiem
„Zeimuļī” visi savlaicīgi neieradās
vis, jo iepriekšējā vakarā taču bija
diskotēka...
N.Dzene

SKATUVES RUNAS KONKURSS SKOLĒNIEM
“Sveika, kļava! Parunāsimies par dzīvi! Kad
tu skrieni pavasarī tāda zeltaini zaļa ziedēdama un
visi putni tevī noskatās, vai tu nekad nenicini citus
kokus? Vai tev ir blats pie Dieva Tēva, ka tu vari dabūt tādu gaišzaļu krimplēnu?” Atskan Imanta Ziedoņa vārdi un, kā ierasts, neskatoties uz gripas pretenzijām, ARPC “Zeimuļs” sadarbībā ar VISC pulcē drošākos un runīgākos rēzekniešus uz skolēnu skatuves
runas konkursu. Dalībnieku uzdevums nav no vieglajiem - caur daiļdarbu atklāt savu identitāti, attieksmi
pret valsti un sabiedrību. Tā nu priekšnesumu tematiskais loks, īpaši jaunākajās klasēs, atklājās kā izšauts gaisā salūts, ko var vien apjūsmot, bet rokā tvert
neizdosies.
Konkursa
1.kārtā
2018.gada 2.martā izskanēja ap 70
daiļdarbu.
Nopietni un satrauktāki, klusi un smaidīgi dalībnieki
mērojās spēkiem ar dzejas vai prozas
patiesību palīdzību. Dažam
klājās vieglāk, citam aizmirsās kāds
vārds, vēl kādam—izlauzās nopūta,
taču atkāpties un padoties negrasījās
pilnīgi neviens, pat tad, kad nedaudz

piemirsās R.Blaumaņa „Tālavas taurētājs”, kuru nenoskaitīt līdz beidzamajam vārdam nozīmētu to pašu padošanos krustnešiem. “Laiku pa laikam kļūt
mazam, lai augtu liels…” nebēdnīgi pārliecina jaunākie un tad 1.klašu grupa vairs neizskatās kā tikko skolas gaitas sākuši, bet lepni skandē tālāk jau
O.Vācieša, I.Lasmaņa un citu dižgaru rindas. Šoreiz
vairāk veiksmes uzsmaidīja F.O.Nikolajevam un
D.Sarkanei. Savukārt
2.-3.klasēm A.Jugane un
K.Štekele pārliecināja žūriju ar meitenīgu šķelmību
un nebēdnību M.Stārastes un Aspazijas vārdos.
4.
-

6.klašu grupā E.Dubovska,
R.Revizors un
E.Bikovska it kā no jauna klausītājiem atklāja E.Kūļa,
M.Cielēnas un M.Zālītes skaistākās domas un ideju
patiesumu. 7.- 9.klasēs spēkiem mērojās un plūca laurus D.Ivenkova, A.Puisāne un S.Bulduris. Šo skolēnu
izpildījuma laikā zālē iestājās pilnīgs klusums, neuzdrošinoties ne ar nopūtu, ne acu pamirkšķināšanu
pārtraukt runātāju.
10.-12.klašu grupā I.Spīčs un
A. Žogots devās mājās jau kā uzvarētāji, tā kā viņu
nepārspīlētais dabiskums, runas
maniere un azarts
gluži kā sazvērējušies nāca par labu šai uzstāšanās.
Ja kāds domā, ka nu darbs ir padarīts
un vairs nav par ko uztraukties, tad viss ir gluži otrādi! Šiem skolēniem
priekšā
2.kārta
(2018.gada 21.martā) un
atkal stingra žūrija! Vēlam
veiksmi un lai nenodreb
neviena zilbe!
skolotāja Inese Brīvere

Kaķīša dzirnavas

Jāsaka, ka kaķītis ir pazīstamākais no
Skalbes tēliem latviešu literatūrā. Pasaka,
protams, vēstī par cilvēkiem, un kaķītis un
viņa radi ir vien dzīvnieku maskas. Tie atklāj
pašaizliedzīgo, naivo tēvu, alkatīgo melno
runci, egoistiskās meitas un znotus. Un
stāsts ir par mūsu pašu kultūru, par bērniem
un pieaugušajiem. Kaķi ir tālredzīgi. Īpaši
bērnu samocītais. Ķēniņš melno kaķi no
dzirnavām
izdzen,
lai
gan kaķītis
neprasa atmaksu.
Ja
lasītājā modīsies līdzjūtība, jācer, ļaunuma pasaulē
kļūs mazāk... Pasaka stāsta gan par to,
kā nedarīt sliktu, gan vēl vairāk par to, kā
neatcerēties pāridarītājus, nevainot citus.
„Man nava ne karapulka, ne vergu, ko dzīt pēc laupījuma un dārgām
mantām. Ja mēs gribam palikt bagāti, mums jāskatās uz citu pusi. Mums
pieder Saule un sirds…,” saka K.Skalbe.
L.Brīvers

Solotājas J. Dudukalovas
au- dzēkņi šogad pavasari
sagaida ar ļoti sievišķīgu izstādi. Tā
romantiskie noskaņo katru skatītāju.
Evelīna Žavoronkova Sieviešdienas
priekšvakarā ļauj uzlūkot trīs romantiskas, drošas, izaicinošas dāmas, kas
skatās tieši acīs. Tumšā, jādomā, ir
nakts, kuras fonā šīs sievietes izskatās vēl grandiozākas, nekautrējas ne
no viena un saprot savu skaistumu.
Evelīna ar grafikas elementu palīdzību dekorē daiļavu matus ar rombiem, vilnīšiem, zvīņām. Augumus klāj ašs
triepiens, gliemežnīcas un sniegpārslu formas raksti. Centrālā dāma mums
it kā saka: “Ko Tu man vari padarīt?” Skaidrs, ka it nevienam nav pār
viņām varas...
Daniels Ušakovs zīmē divus domīgus profilus kā sengrieķiem. Violetie toņi un melnais kontrasts rada it kā mistikas ilūziju. Sieviešu mati
plīvo vējā tā kā dzirnavu spārni, kuriem nevar tuvoties, jo tad tie ieraus
Tevi virpulī.
Viduslaikos gudri vīri
sprieda, vai sievietēm ir dvēsele un prāts, 20. gs. sākumā
viņu, šķiet, pēcteči centīgi
neļāva sievietēm piedalīties
olimpiādē, jo to ķermenim
neesot piemērotu sporta
veidu. Arī politikā sievietes
ilgi nelaida. Bija jāgaida 21
gadsimts, lai domas par
sievieti kaut nedaudz mainītos...
Juliana Žuka

Robotu
zeme

Nākotnē šādi vai citādāki roboti ienāks mūsu ikdienā un neviens nespēs bez tiem iztikt. Ar laiku tie kļūs aizvien praktiskāki - varētu palīdzēt mājsaimniecībā, piemēram, saklāt gultu, aiznest zeķes uz veļas kasti, vai nomizot
kartupeļus. Kāds varētu atnest saimniekam saldējumu no
ledusskapja, pabarot suni un izvest to pasteigā vai reiz par
visām reizēm atrast televīzijas pulti! Daudzas firmas šodien
pasaulē veido robotus, kas varētu pildīt pat mājas sarga
funkciju. Tie gan pagaidām ir dārgi roboti, kas maksā tikpat, cik luksusa automašīna. Taču gandrīz pavisam droši, ka
pēc desmit gadiem vai arī pat ātrāk tie nemaksās dārgāk par
PlayStation2! ASV zinātnieki izveidojuši robotu humanoīdu, kurš pats staigā, un izveidotāji cer, ka šis robots no
saviem priekšgājējiem atšķirsies ar to, ka spēj mācīties no
savām kļūdām. Cits līdzīg robots esot iemācījies staigāt pa
mežu, kas jau skaitās daudz nopietnākas kategorijas šķēršļa
pārvarēšana, turklāt—nedrīkst apmaldīties! Bet kamēr pieaugušie gudro, ko un kā vēl ieprogrammēt savos jaunākajos
izgudrojumos, „Zeimuļa” bērni arī nesnauž un veido savus
robotus, turklāt no tādiem izejmateriāliem, kurus parasti
izmetam un neprotam lietderīgi izmantot! Novēlam viņiem
turpināt iesāktās ieceres un nākotnē kļūt par konkurentiem
ASV un Japānas lielajām firmām!
S.Zunda

Ja man būtu zelta
zivtiņa
Ivans Loščenkovs savos četros gados jau zina, kā izskatās zelta zivtiņa. Šo noslēpumu savā gleznā viņš atklāj arī
mums. Zelta zivtiņa ir dzeltenzaļa ar rozā nokrāsu, lai labāk
varētu izpildīt vēlēšanos. Tā peld burvju ezerā pasaku zemē
augstu debesīs. Ja izdodas to ieraudzīt, zivtiņa izpilda vēlēšanos. Ivans viņai palūdza LEGO konstruktoru, daudz mašīnīšu un nedaudz romantikas-kādu braucienu ar piedzīvojumiem. Vai zivtiņa izpildīja šīs vēlēšanās? Pajautājiet Ivanam!
Jelizaveta Parfenova

Marts pieder runčiem!
Vai jūs zinājāt, ka pavasara pašā pirmajā
dienā, proti, 1. martā, kopš 2004. gada tiek svinēta
Pasaules kaķu diena? Tagad tie ir svētki visiem
kaķiem, kaut gan lielākā daļa no viņiem par to
nemaz nezina. Kaķi, visdrīzāk, ir populārākie
mājdzīvnieki pasaulē, kaut gan suņu īpašnieki tam
var nepiekrist. Žēl vien, ka miljoniem kaķu dzīvo
ne visai labos apstākļos, arī tie, kas mīt Rēzeknes
dzīvnieku patversmē. Citiem savukārt veicas, -

saimnieki viņus lutina, baro ar kārumiem un ved uz
izstādēm pēc godalgām. Par ko sapņo kaķis?
Noteikti par medībām!Katram kaķim, gan titulētam,
gan parastam sētas runcim gribas iziet laukā no
mājām un paķert kādu tauriņu, pielavīties putnam
vai pavisam laiski izstiepties zālē siltā saulītē un
turpināt medības sapnī...

Pūces

G.Petrova

Kaut es arī būtu pūce! Tad es varētu saklausīt
tās skaņas, kuras cilvēki nespēj. Galvaskausa uzbūves un ausu formas dēļ es varētu noteikt, kur atrodas
mamma vai tētis, vai klasesbiedri. Es varētu pagriezt
galvu līdz pat 270 grādiem un ieraudzīt, kas notiek
man aiz muguras! Es varētu lidot gandrīz nedzirdami kā spoks un nepamanīta noklausīties visas sarunas. Man gan vajadzētu pa dienu gulēt un medīt pa
nakti, toties nevajadzētu iet uz skolu! Pūces ir gaļēdāji un ēd zivis, bet tas mani neuztrauktu, jo man
garšo gaļa. Ja es būtu pūce, es neķertu peles, jo man
pašai bail no pelēm. Tad es draudzētos ar kaķiem!
Arī gleznošanas pulciņa bērni saprot pūces, paskatieties paši!
Jelizaveta Parfenova

Nāc nākdama, Lieldieniņa!
Lieldienas manā
Lieldienas ir svarīgākie pavasara
ģimenē ir svarīgi svētki,
svētki.
Pie mums tie ir saglabājušies no
kurus mēs svinam, iesendienām.
Ir zināms, ka šai dienā ir
saistoties dažādās aktiviaugšāmcēlies
Jēzus Kristus. Lieldienas
tātēs. Parasti visi ģimedaudzās
zemēs
svin dažādi, arī Latvijā
nes locekļi sabrauc pie
vecvecākiem. Pieaugušie tām ir atšķirīgas iezīmes. Pirms Lieldiepaslēpj olas pagalmā, lai nām daudzās ģimenēs cep cienastu un
mazākie ģimenes locekļi varētu tās atrast. Kad tiek krāso olas. Olu krāsošanas receptes ir
paziņots, ka olas ir paslēptas, bērni sāk meklēt. Pats dažādas un reizēm izdodas nokrāsot olu
patīkamākais ir tas, ka ir iespēja ielūkoties dažādos kā īstu šedevru. Lieldienu rīts parasti sāslepenos kaktos, var visu izokšķerēt... Olu meklēša- kas ar iešanu uz baznīcu un svētku mielastu pēc tam. Parasti svētku noskaņojunas process ir interesants. Ir arī gandarījums,
Janvārimkad
aizejot,
mu pastiprina pavasara tuvošanās. Pie
tiek atrastas olas. Kad bērni pasaka
salasīto
olu skai„Zeimuļī”
izskanēja
svētki
galda gandrīz visās ģimenēs noris olu
tu, uzvar tas, kuram ir vairāk olu.
Vēlāk tiek
pasniegčiekuram
un eglei,
par kukaujas. Katrs tic, ka tagad būs svētība un
tas dažādas mazas balvas. Pēc šīsriem
atrakcijas
seko
nā- prot
vislabāk
stāstīt
kamā un svarīgākā - olu sišanās.
PiedalāsIeva
katrs,
kas sāksies jauns darba
dzejniece
Trimalniespēj noturēt rokā olu. Atrakcija nekad nav noritējusi ce!
klusi, troksnis tiek sacelts pa visu māju!
Kad biju vēl pavisam maziņa, ar vecākiem
krāsoju un līmēju uzlīmes uz olām. Ļoti interesanti
izrādījās, ka visas olas ar uzlīmēm bija trauslas un
uzreiz sasitās, bet tās, kuras tika krāsotas, bija izturīgas. Kad notika olu sišanās, es ņēmu tikai krāsotās
olas, jo zināju, ka olas ar uzlīmēm ir trauslas. Mamma ar tēti, kā jau mazam bērnam, protams, piekāpās
un uzgavilēja par manu uzvaru.
Ļoti labi atmiņā ir palicis, kā Mākslas skolā
veidoju dažādus Lieldienu dekorus. Mēs darinājām
zaķu un cāļu figūriņas, dažādas olu virtenes, kā arī
no zariem pītu grozu, piepildītu ar pūpoliem. Šis groziņš man vēl joprojām ir saglabājies, un katru gadu
es, paņemot to rokās, atceros tās svētku sajūtas ar
kādām toreiz pinu pūpolu pie pūpola.
Luīze Laizāne

cikls.

Man patīk Lieldienas, jo tie ir līksmi
svētki un var realizēt radošas idejas olu krāsošanā un cienasta pagatavošanā. Kāds Lieldienas
varbūt nesvin, bet tas nekas. Rēzeknieši ar ģimenēm noteikti dosies uz
vasarnīcām un centīsies
šos svētkus pavadīt brīvā
dabā vai pat pie ugunskura, lai noķertu
pirmos saules starus...
Juliana Žuka

Kuram gan bērnībā
nepatika klauni? Klauni ir
smieklīgi, jautri un ļoti atraktīvi, viņi prot dažādus burvju un cirka trikus. Bērni parasti mīl klaunus, jo viņi
ievieš prieku un jautrību mazajās sirdīs.
Klaunus visbiežāk var sastapt cirkā,
dažādos bērniem paredzētos pasākumos,
izrādēs. Mūsdienās populāri ir Dakteri
Klauni, kuri viesojas bērnu slimnīcās, lai atvieglotu mazo pacientu ikdienu un palīdzētu pārciest
slimošanu.

pamais filmu žanrs par klauniem ir šausmenes, kur tiek attēloti ļauni klauni, tomēr tas ir tikai filmās. Amerikāņu desvārku kaba- tektīvā ”Tas” darbojas ļauns klauns, kurš
tas.
Vēl nogalina un biedē, tāpēc tagad dauklaunus var dziem, bērniem klauni vairs nepatīk.
redzēt
filTomēr aptaujājot bērnus, atklāmās
vai jās, ka nav tik ļauni! „Zeimuļa” bērni tic,
multfilmās. ka klauni nav bīstami, bet vēl aizvien
Mūsdienās taisa jokus, lai mēs neskumtu!
bieži sasto-

jāprot saprasties ar
dzīvniekiem. Klaunu triki ir
riskanti- kāds prot pūst uguni
no mutes, bet kāds
māk stāvēt uz naža, cits var norīt
bumbiņu un tūliņ
pat to izņemt no

Luīze Laizāne

ARPC ”Zeimuļs” gleznošanas pulciņa bērni skatītājiem
atklāja savu redzējumu par
klauniem un viņu dzīvi. Parasti
klauni ir ģērbušies spilgtā apģērbā,
krāsainās
parūkās ar lielu,
sarkanu degunu,
grims
ir
ļoti
spilgts, lai padarītu tēlu vēl iespaidīgāku. Klauniem
ir jāprot dažnedažādi triki - gan
akrobātiskie, gan
burvju, jāprot iesmīdināt publika,

23.aprīlī
„Zeimuļa” gaiteņos ieplūda ne vien
pavasaris, bet arī mācīties un studēt
gribētāji no tuvākām un tālākām pilsētām, lai vienkopus pārliecinātos, ka ir
izdarījuši pareizu izvēli, plānojot savu
nākotni. Mācību iestāžu programmu
prezentācija jau ir ierasta lieta, taču
šoreiz vienkopus varēja tikties arī ar
uzņēmējiem, karjeras konsultantiem
un psihologiem, autoskolu instruktoriem, lai uzdotu viņiem savus tiešos
jautājumus. Ar īpašu sajūsmu viesi
reaģēja uz Valsts Robežsardzes kino-

logu paraugdemonstrējumiem,
iesaistījās kulinārijas meistarklasē, jo brīvprātīgie no Spānijas, Krievijas un citām zemēm
noteikti zina tādas receptes un
ēdienus, kas mūsu galdā vēl
nav bijuši. Ja pašam drīkst ne vien redzēt, bet arī pamēģināt, iespaids ir gluži cits, - stabila kļūst ilūzija, ka ar vienu kāju jau studē izraudzītajā programmā un var sajust, vai izvēle ir bijusi īstā! Komentāri skanēja katrā gaitenī, pie katra prezentācijas galda, vienaldzīgo šeit nebija. Beigās daži drošuļi sēdās arī frizieru krēslā, lai uz savas galvas personīgi pārliecinātos, kā
īsti ir būt par modeli…
A.Skrinda

LITERĀRO UN VIZUĀLĀS
MĀKSLAS DARBU KONKURSS
„PAVASARA PASAKAS”

Klases kolektīvam jāuzraksta literārs
darbs par tēmu “PAVASARA PASAKAS” un jāizveido
tam ilustrācija - zīmējums, gleznojums, kolāža! ARPC,,Zeimuļs” konkurss
,,Brien pa upi pļavu
tilbīte”

www.zeimuls.lv

Jevgenija Kušča
ARPC “Zeimuļs” vadītāja
26441917
Olita Kuksa
Interešu izglītības metodiķe
27854724

Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciālists
26033202
Sarmīte Duncāne
Interešu izglītības metodiķe
25661190

Olga Strode
Metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm

28375137
Inese Brīvere
Interešu izglītības skolotāja
26727497

Izveido radošu vizuālās mākslas
darbu, kas atklātu pļavu tilbītes
izskatu, raksturu, dzīvesveidu
u.c. Darbu izpildes tehnika brīva (zīmējumi, gleznojumi,
kolāžas, telpiski veidojumi no
dažādiem materiāliem!

