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ATKAL UZ „ZEIMUĻI” !

Tieši 1.septembrī „Zeimuļs” ir atsācis savu darbību un krietni vien noilgojies pēc skolēniem! Pilskalna pakājē rudens pirmā diena pulcēja dučiem zēnu
un meiteņu, kas te ieradās, lai izvēlētos kādu pulciņu visam nākamajam mācību
gadam. Pie dažiem nodarbību galdiņiem izveidojās garu garās rindas, jo visiem
bērniem gribas gan sportot, gan meistarot no lego, gan dziedāt un dejot.
Vecāki atzina, ka „Zeimuļī” nodarbību brīvā laika pavadīšanai ir liela
izvēle, bet jautāti, kādu vēl pulciņu trūkst, atzīmēja, ka gribētu kādu loģiskās
domāšanas un matemātiskas ievirzes apguvi, kādu pašlaik te nav.
Savukārt bērni ir gatavi šūt, tamborēt, rotāt un gatavot, un daži to sāk darīt jau
turpat pie „Zeimuļa” meistardarbnīcā! Pulciņu izvēle ir plaša, tāpēc viss piedāvājums jāapspriež ar vecākiem. Katrīna savos 9 gados prot gan gatavot, gan
dziedāt un dejot, taču nevar izvēlēties kaut ko vienu. Katrīna visu laika mēģina
kaut ko veikt ar rokām, radīt pēc savas fantāzijas. Katrīna skaka, ka šogad izmēģinās vienus pulciņus, bet nākamgad ies uz visiem pārējiem, bet noteikti uz daudziem. Arī mamma piebilst, ka galvenais, lai meita būtu aizņemta. Tā domā
daudzi vecāki, kas šurp atnāk ar saviem bērniem. Ja bērns ir nodarbināts, nav
laika niekiem un blēņām. Turklāt vienmēr pastāv iespēja atklāt kādu savu talantu, par ko agrāk nebija zināms, jo, tikai pamēģinot ,var izrādīties, ka kādam ir
skaista balss vai absolūtā dzirde!
J.Parfenova

„Zeimuļī” izzina Latviju!

Septembra vidū „Zreimuļs” uzņēma viesus no tuvākās un tālākās apkaimes, lai spēkotos
jau ierastajā prāta spēlē! Tās mērķis ir noskaidrot erudītāko “Prāta Spēles” Latvijas simtgades
kausa
komandu.
Iepriekšējā mācību gadā tika aizvadītas vairākas šo sacensību sezonas, bet šogad—organizēts simtgades mačs! Tajā var piedalīties tā komanda, kurai izdevās
sasaukt vismaz 6 erudītus dalībniekus. Komandu sastāvu un nosaukumu ziņā spēles Rēzeknē var raksturot kā skanīgu un latgalisku komandu pārstāvētas.
Turnīru laiks ir 1.04.-10.11.2018.
Kā tiek noteikta dalībnieku erudīcija? Spēlei tiek piedāvātas 20 tēmas, no kurām
izspēlētas tiek tikai 10, pa 5 jautājumiem katrā. Katru spēles kārtu komanda izvēlās izlozējot. Spēles laikā atbildes tiek rakstītas uz speciālām atbilžu lapām, kas
tiek iesniegtas spēles vadītājam. Par katru pareizu atbildi komanda saņem 10

Izstādes “Multiexpozīcija” autordarbos skolotāja Eduarda Medvedeva
vadībā ARPC foto pulciņa audzēkņi foto tehnikas
drukā radījuši savas vīzijas par dažādām tēmām. Izstāde apskatāma „Zeimuļa” gaitenī
no šā gada
1.septembra un jau pulcē gan lielus, gan mazus skatītājus. 1822. gadā izgudrotā fotogrāfija bija sava veida
realitātes lieciniece. Šodien, jauno tehnoloģiju laikā,
fotogrāfijas uztvere mainās. Mainās arī pati fotogrāfija. Jaunie fotogrāfi ir gatavi eksperimentēt. Viņi meklē
paši sevi un pēta arī cilvēkus sev apkārt. Tā kā dzīvojam datorlaikmetā, tad arī foto mākslā ir ienākusi digitalizācija. Foto meistari nu ir apguvuši daudzas tehnoloģijas un spēj radīt ne vien ikdienišķu fotogrāfiju, bet
arī atrast internetā tai piemērotu papildinājumu. Būtībā
tāda sintēze. Tomēr šodien pie tās esam jau pieraduši,
jo pat mūsu telefonu foto aparāti piedāvā visdažādākās
attēla funkcijas. Visa pasaule mūsu rokās! Protams,
runa ir par internetu. Viedtālruņi un modernās foto kameras šajā jomā ir nepārspējamas.
Dažas speciālas datorprogrammas un - ērti,
ātri un visaptveroši – top modernā fotogrāfija. Te galvenais ir ideja! Savukārt, lai to netrūktu, ir domāts internets! Tā

punktus (izņēmums ir raunds ar secinājumu,
kurā ir iespējams saņemt papildus 20 punktus). Uzvar komanda ar maksimālo punktu
skaitu. Rēzeknes turnīrā uzvarēja:

1.

vieta: Čangaļu gaisaviete
2. vieta: 08.marts
3. vieta: Kļockas
4.vieta: Pūpēži
5. vieta: Āpšpurni .

Sveicam uzvarētājus! Attēlā redzami komandu nosaukumi un iegūtie punkti.
I.Zavjalovs
vēlāk pienāk Ksenija un pa īstam ir pārsteigta par bildi, kurā redzams vai viss Piena ceļš
un mūsu galaktika, un meitenes seja, kas do-

pamazām
top neparastais pasaules redzējums, kas nu atklāts arī citiem.
Foto pulciņa skolotājs soli pa solim iemāca uzņemt lieliskas fotogrāfijas un apstrādāt tās datorā.
Nedaudz pacietības gan nepieciešams, apgūstot tādas
datorprogrammas kā Photoshop Elements, Photoshop
7 un Photoshop CS, arī kādiem speciāliem paņēmieniem, kas zināmi tikai meistariem. „Zeimuļa” audzēkņi var izmantot visdažādākās attēlu apstrādes programmas, izvēloties sev saprotamāko.
Skolotājs, piemēram, iemāca, kas ir retušēšanas
paņēmieni, sarkano acu novēršana, attēlu klonēšana,
iekrāsošana ar roku, vecu fotogrāfiju atjaunošana, fotomontāža, digitālā gleznošana, teksta pievienošana
attēliem, īpašu efektu iegūšana, attēlu saglabāšana un
citas noderīgas lietas. Fotogrāfija izstādei netop vienā

mā, cik tālu ir līdz
zvaigznēm un vai
kādreiz kaut vai mūsu tāli pēcteči spēs
izgudrot, kā turp nokļūt. Protams,
ir labi arī tepat uz Zemes, tomēr
nez kāpēc cilvēka prāts visos laikos nemitīgi tiecas kaut kur tālēs
pēc nesasniedzamā, jo tāds ir nemiera gars. Nemiera gars mīt arī
foto pulciņa audzēkņos, kas turpina meklēt skaistākos skatus un
veido visneparastākās fotogrāfijas.
Arī šogad dažādās vecuma
grupās pulciņos „Zibsnis” un
„Zibsnītis” bērni un jaunieši līdz
pat 25 gadiem bez maksas
aidienā, bet ir vesela mācību gada rūpīgs un pārdo- cināti ielūkoties foto mākslas pasaulē!
māts darba rezultāts. Sanākušie skatītāji labprāt
arī komentēja izstādēs redzamo: Kirils saka, ka
skolotāja I.Brīvere
viņam patīk cilvēks saulrietā, jo tam skaistas krāsas. Vitaļiks vēro kosmosu, jo tas ir efektīvs, bet
Kristiāne— meiteni ar pasaules karti. Savukārt

Janvārim aizejot, „Zeimuļī” izskanēja svētki čiekuram un eglei,
par kuriem vislabāk stāstīt prot
dzejniece Ieva Trimalniece!

Mūsdienās, katram otrajam cilvēkam
mājās ir mājdzīvnieks un nereti tas ir tieši
kaķis! Tikai nevajag domāt, ka minči vien
plēš tapetes vai dara citas nerātnības! Daudziem kaķis kļūst gandrīz par ēnu un staigā
visur līdzi, murrā un prasa paglaudīt. Citiem—kaķis kļūst par sargu un katrs nepaklausīgais arī dabū ar ķepu. Vairumam nav
arī bail no suņiem. Ja pretī gadās ļoti liels,
tad gan lepnums nedaudz noplok, bet īpaši
kaķenes negriež ceļu nevienam.
Turklāt minkas ir arī pateicīgi. Var gadīties,
ka savam saimniekam vai saimniecei tie kādu vakaru tieši no āra ienes istabā nelielu
dāvaniņu, piemēram,… pelīti, maziņu, maziņu un palaiž pa istabu, jo nav asinskāri. Vēlāk kāds sāk arī ķert peles, bet ne vienmēr.
Savukārt Izabella Tālmane kaķus izšuj. Viņai tie ir balti, melni, zili un raibi, pūkaini un gludi, sasēdināti visi rindiņā
„Zeimuļa” gaitenī kā gaida pienu. Nav nemaz tik vienkārši pašūt tādu kaķi, jo jāzina,
kāds audums derēs, cik aplikāciju vajadzēs.
Toties tas ir interesanti, jo šādi pašūtu runci
vienmēr var uzdāvināt kādai meitenei vai
zēnam, vai pat mammai vai vecmammai.
Izabellas kaķi smaida, tātad viņi ir laimīgi un
gaida savus saimniekus, pat tas rudais runcis
ar garajiem matiem!
A.Bogdanovs

Evelīnas
Romanovas
izstāde
Evelīnas izstāde jau veselu mēnesi piesaista lielus un mazus skatītājus ar savām 26 gleznām. Tas ir ainavas žanrs, jo visur redzam dabu. Man
arī patīk daba, kaut gan es dzīvoju pilsētas nomalē. Māksliniece glezno gan
upi, gan mežu, gan saulrietu, ko mēs redzam katru dienu. Taču vislabāk viņai padodas dzīvnieki. Tie ir meža zvēri—lapsas un lūši. Ir arī mājdzīvnieki,
piemēram, divi Jorkšīras terjeri, kas skatās tieši acīs. Tādi suņuki ir arī maniem paziņām. Šie suņi vienmēr aprej svešiniekus un bieži nolaiza sieru no
manas rokas. Viņi aposta gan katru atnācēju, gan konfektes un tēju, ar ko
mēs cienājamies. Man patīk, ka Jorkšīras terjeri tiek vesti uz frizētavu un ir
sapucēti. Nevienam citam sunim tā neveicas!
Evelīna glezno arī ziemu. Tas nav brīnums, jo daudziem bērniem
patīk ziemas prieki, piemēram, celt sniegavīrus. Es arī gaidu ziemu, jo tad
man būs dzimšanas diena!
Ksenija Ivanova

„Zeimuļa” pelēko gaiteņu otrā stāva foajē slēpjas kāda neparast ekspozīcija. Par to ir parūpējušies jaunieši ar fantāziju un roku
veiklību, tāpēc, jāsaka, viņu darbi šeit noteikti nebūs pēdējie!
Diāna Orlova, Maksims Bogdanovs, Jeļizaveta Sidorova, Mihails Smirnovs un Erika Rutkovska ir jaunieši, kas jau tagad savu
ideju realizēšanai spēj atrast sponsorus!
Kas ir Saule? Mēs to redzam katru dienu. Zinām, ka ap to
riņķo planētas, tostarp mūsējā. Merkūrijs,Venēra, Zeme, Marss, Jupiters, Saturns, Urāns un Neptūns ir tāda pati interesanta kompānija
kā šie projekta jaunieši. Apskatei ir redzami arī attālumi no saules
līdz katram debess ķermenim, jo daudzi par to nezina, tā kā astronomijas stundu skolās nav. Lai uzmeistarotu planētas, vajadzīgs ne
vien klāsts krāsu, līmes vai putuplasta, bet arī ideja! Ja tagad mums
izdodas apskatīt planētas tuvumā, tad vairāk padomājam arī par Sauli
un mūsu pašu Zemi.
Ksenija Ivanova

SKOLOTĀJU DIENA
Svētku koncerts “O SOLE MIO”
Veltīts Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem

Latvijas tenori un Rēzeknes bigbends
"Trīs Latvijas tenori" Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs un Guntars Ruņģis ar klasisko un kamermūziku atrod ceļu uz visdažādāko
klausītāju sirdīm. Skolotāju dienai veltītajā koncertā skanēja tenoru repertuāra klasika - neopolitāņu dziesmas, Frenka Sinatras zelta
hīti, mūzika no operetēm, karstasinīgāku zemju dziesmas un daudz skaistu melodiju.

02.10.2018. Izglītības iestāžu komandu Tradicionālajā kausā boulinga spēlē
„Zeimuļa” skolotāji ieguva 518 punktus un ierindojās 3.vietā!

“Viens no galvenajiem kritērijiem pulciņa izvēlē bija individuāla pieeja bērna spējām un interesēm. ARPC
piedāvā to jau šobrīd, ir jūtama milzīga mūsu bērna attīstība visos līmeņos.
Pluss ir tas, ka bērnam ir liela patika un
interese par skolotāju piedāvātajām aktivitātēm. Ļoti patīk skolotāju attieksme, ieinteresētība izprast bērnu, bērna
rakstura iezīmes. Arī savstarpējā komunikācija ir ļoti labi organizēta.
Mēs noteikti iesakām
„Zeimuļi” kā lielisku izvēli
bērna pilnvērtīgai izaugsmei.”
Laura vecāki

“Domājot par pulciņu, pirmais, kas
nāk prātā, ir gaisotne. Draudzīgums, palīdzēšana otram, atsaucība gan no bērnu, gan
skolotāju puses. To es izjūtu šeit jau otro
gadu. Ceru ka tas saglabāsies. Otra lieta ir
radītās iespējas bērna attīstībai – fiziskai,
intelektuālai, emocionālai un garīgai. Gan
dažādie materiāli, mūzikas nodarbības un
danči, eksperimenti un sportiņš, tas viss
padara bērna dzīvi daudzveidīgu un interesantu. Vislabākais pierādījums manis teiktajam ir mana meita. Viņa ar prieku iet uz
„Zeimuļi”
jau
otro
gadu.

Puika nāca mājās tāds iztukšots, dusmīgs. Viss ko viņš pēc skolas
gribēja darīt – nokrist pie televizora
vai datora. Nu jau otro gadu puika iet
uz diviem pulciņiem. Pēc skolas ir
steiga, jo gribas tikt ātrāk, vakarā negrib iet mājās, jo draugi un darbi paliek pulciņā
Šī vide pulciņiem ir ļoti piemērota un tāpēc vēlējos, lai arī mana meita varētu te attīstīties
Sašas vecmāmiņa
līdzīgā. Pulciņos tiek piedāvātas prasmes, kuras
viņai
vēl
jāapgūst.
„Zeimuļi” ir dibinājuši un veidojuši man pazīstami cilvēki, lietpratēji. Ne mazāk nozīmīgi man ir
tas, kas mēs esam līdzīgi domājoši, ja runa ir par
mūsu bērnu attīstību. Pulciņu atrašanās vieta arī ir
ērta, kas ir svarīgi, jo bērniem skolas ir dažādos
rajonos!
Viktorijas

Pasmaidīsim
Audzinātāja pēc diendusas jautā puisēnam: "Vai Tu mājās guli
pusdienlaikā?" Zēns atbild: "Jā, Tikai pa nakti!"
Meitene pozē bērniem, kuri sasēdušies uz dīvāna un visu laiku atkārto - Kurš mani
fočēs? No malu malām atskan "čik", "čik". Vienam bērnam: "Man baterija beidzās"
- un aiziet.

KĀ BŪTU LABĀK?

Pārvietoties vajag ar riteni, jo gāze neizplūst, nepiesārņo dabu.
Jābrauc, kur koki, jo citādi var saelpoties sliktu gaisu un palikt slikti.
Krišjānis
No riteņa nenāk sliktie dūmi.
Kristiāns
Dabai draudzīgi ir riteņi un skrituļslidas.
Kristiāns
Arsēnija atbilde uz skolotājas jautājumu:
„Ar ko labāk braukt: mašīnu vai riteni?”
- Ar mašīnu!
- Kāpēc?
- Tāpēc!
- Nu kāpēc?
- Es tā gribu!
Jevgenija Kušča
ARPC “Zeimuļs” vadītāja
26441917
Interešu izglītības metodiķe
27854724

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

Kas ir rudens?

Alīna: "Rudenī putni lido prom, bet citi paliek, jo vanags grib ēst."
Zane: "Sēnītes klusi aug mežiņā."
Nikolas: "Rudens ir labs vīrs, jo viņš noskalo visus mikrobus."

http://www.ritenitis.lv

Olga Strode
Metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm

28375137
Inese Brīvere
Interešu izglītības skolotāja
26727497

