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„ZEIMUĻS” SAGAIDA !

Jaunais mācību gads beidzot ir klāt, un daudzi bērni par to priecājas,
jo nu atkal var nākt uz "Zeimuļi"!
Mēs pajautājām bērniem, kādus pulciņus un kāpēc viņi izvēlējušies.
Sofija mums pastāstīja, ka šogad ies uz "4H'', jo viņai patīk fiziskas
aktivitātes. Uļjana un Kristīne apmeklēs sporta dejas, jo reiz arī viņu
mammas turp gājušas. Ļera grib dejot hip hop, jo tas ir moderni. Milāna
saka, ka grib nākt uz aerobiku, zīmēšanu, keramiku, rokdarbus un meikapa
pulciņu. Bet Roberts vēlas turpināt apgūt šaha spēli, kā arī kulinārijas
pulciņā iemācīties gatavot pēc iespējas vairāk. Brīvajā laikā viņš mācīsies
arī angļu valodu, jo tas ir interesanti. Savukārt astronomiju izvēlējās, jo
televīzijā redzēja aizraujošu raidījumu par zvaigznēm. Roberts ir izvēlējies
arī žurnālistiku un avīzes pulciņu, lai iemācītos rakstīt un veidod teksta
maketu. Rolands ir izvēlējies lego robotiku, uz kuru šogad ir pieteicies
rekordliels skaits bērnu. Rolandam patīk sumo robotu cīņas un šogad
septembra pirmajā nedēļā Jelgavā viņš jau ir ieguvis 3.vietu. Zlata vēlas
iemācīties šūt, jo pati grib modelēt sev apģērbu, kā arī mācīties no savas
mammas, kas arī šuj.
„Zeimuļī” šogad pulciņu ir kļuvis atkal vairāk, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu. Izvēle ir ļoti liela. Turklāt tie visi ir bezmaksas.
Ksenija Ivanova
Roberts Zemzars

BRĪVDIENĀS—
UZ TEĀTRI!

Kaut arī skolas solā sēžam
tikai septembri, rudens brīvdienās
sanāk pietiekami daudz brīvā laika.
Daudzi apmeklē dažādus treniņus,
izbrauc pie dabas vai uz laukiem pie
radiem. Tomēr rudenī laiks kļūst
lietains, tāpēc daudz interesantāk to
pavadīt var teātrī. Tieši tagad „Jorikā”
daudzi bērni sanāca uz pasakas
„Cariene varde” pirmizrādi. Skatītāju
bija pilna zāle. Skatīties bērnu izrādes
nāk arī pusaudži, jo daži paši nāk uz
šejieni arī uz meistarklasēm un mācās

būt par aktieriem.
Šoreiz luga
Izdevās ļoti
jautra! Man
Patika aktieru humors un arī skatītāju
atsaucība. Pasakas bērnībā ir lasījuši
visi, tomēr redzēt tās uzvedumā
vienmēr ir savādāk. Parasti tas ar kaut
ko atšķiras no mūsu iztēles vai bildēm
grāmatā. Patīkami ir arī, ja kādus
aktierus pazīstam. Tad gribas izrādēs
redzēt, ko viņi prot.
Šī pasaku luga „Jorikā” būs
skatāma vēl visu rudeni, tāpēc nāciet
un pārliecinieties paši!
I.Zavjalovs

Tēviem par godu “Ģimeņu KVESTS”
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
„Zeimuļs” šoruden visus interesentus pulcēja
pasākumā “Ģimeņu KVESTS”, lai šādā veidā
atzīmētu Tēva dienu. Tā 12. septembrī plkst.
17.00 pie Pilskalna kvestam pievienojās neliels
pulciņš drosminieku.

Kaut arī rudens vēl tikai
sācies, visi koki aizvien zaļi,
taču
septembra
vidū
rēzekniešus pārsteidza krusa!

Tēva dienas dalībniekiem bija jāpiedalās
dažādos atjautības un veiklības uzdevumos,
turklāt, kā parasti, par to saņemot arī veselīgu
našķi.
Fiziski
veiklākie
sacentās
dažādos
sportiskos vingrinājumos Valsts
robežsardzes koledžu un sporta biedrību
“SEDNA” uzraudzībā. Vieglāki un sarežģītāki
uzdevumi gaidīja arī ģimeņu komandas, kaut
arī to nebija ļoti daudz. Intravertākie dalībnieki
izpaudās arī individuāli. Tēva dienā speciāli
tēviem, protams, bija speciāls uzdevums un
kulinārijas atelpas brīdis, kopīgi ar bērniem
vārot Tēva dienas zupu. Arī bērni neatpalika
un savām rokām gatavoja dāvanas saviem
tētiem, piemēram, cepures. Savukārt indiāņu
telšu pilsētā atcerēties bērnību varēja gan lielie,
gan mazie.
L.Brīvers

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz
1 darbs no dabas materiāliem
(koku lapām, dārzeņiem,
čiekuriem, kastaņiem, u.c. dabas
materiāliem) ARPC “Zeimuļs” 1.1.
kabinetā līdz 11.10.2019 plkst.
17.00

Rēzeknes pilsētā ir daudz pieminekļu, taču viens no tiem ir ļoti
ievērojams. Kā jau visās lielās pilsētās, viss pats svarīgākais parasti atrodas
to centros: baznīca, tirgus, rātslaukums. Tostarp arī būtiskākie simboli.
Rēzeknē katrs zina, ka tā ir Latgales māra jeb oficiālais nosaukums „Vienoti Latvijai”! Vairums šodienas skolēnu vēl nebija piedzimuši, kad
šis piemineklis te tika uzlikts 3.reizi! Tas bija 1992.gadā 13.augustā, kad
Rēzeknē aizritēja pasaules Latgaliešu I kongress. To atceras tikai vecākā
paaudze. Tomēr tas nenozīmē, ka mūsdienās bērni vairs neko nevar darīt,
lai arī pieliktu savu roku pilsētas un šī pieminekļa uzpošanā. Tieši tāda
izdevība radās arī „Zeimuļa” bērniem, kas vienā no septembra svētdienām
piedalījās ziedu paklāja veidošanā pie Māras. Dalībnieku bija diezgan
daudz, no dažādām skolām un dažādiem pulciņiem. Jāsaka gan, ka
pieteikušies palīgos veidot ziedu paklāju bija tie, kam piemīt ne vien
entuziasms, bet arī sava daļa patriotisma un pozitīva attieksme pret savu
pilsētu.
Darbi sākās jau 7.00 rītā, kad dārzos bija jāsagriež ziedi. Pilsētas
iedzīvotāji tika aicināti arī nākt un atnest savus ziedu pušķus. Daudzi
tiešām nepalika malā stāvot. Tantes ar asterēm un dālijām dažādās krāsās
nāca klāt visas dienas garumā.
Kad ziedi bija atvesti, tie bija jāsašķiro pēc toņiem, jo Māras
krusta ornaments visās četrās pusēs tika iekrāsots dazādi. Viens krusts
bija dzeltenos toņos, šādu ziedu, kā izrādās, rudenī ir visvairāk. Citi–
sārtos un violetos. „Zeimuļa’ audzēkņi puķes šķiroja un grieza nost
kātus vai visa rīta garumā. Tālāk jau, sadaloties grupās, tie bija
rūpīgi jāsasprauž. Tas nav nedz viegli, nedz grūti. Tas ir jādara precīzi
un ar atbaldību, vienlaicīgi arī gūstot prieku par to, ko saka klāt
pienākušie garāmgājēji. Darbs tika novērtēts kā nekad! Daudzas
tantiņas priecājās un teica ”Paldies!” par to, ka bērni piedalās
Māras rotāšanā. Arī Floristikas pulciņa meitenes juta, ka viņu
prasmes šoreiz ne vien tiek liktas lietā, bet nu viņas katram mājās
un skolā var droši stāstīt, Ka piedalījušās nopietnā pieaugušo
darbā! Tā ir pieredze, kas Nerodas jebkurā dienā jebkurā vietā!
Tas ir reizi 80 gados, jo tieši tik daudz šogad paliek mūsu
Latgles Mārai!
A.Petrovs

Mēs vēlējāmies noskaidrot, ko par
Latgales Māru zina „Zeimuļa” audzēkņi un vai
uzskata šo pieminekli par īpašu.
Loreta domā, ka Māra ir vispār pirmais
piemineklis Rēzeknē. Katrīna uzskata, visi
pieminekļi atšķiras pēc materiāla, tas arī viss. Arī
Artis norāda, ka Māra tomēr atšķiras no visiem
citiem Rēzeknes pieminekļiem. Viņa draudzenes
piebilda, ka šim monumentam raksturīgs
svarīgums. Redzams, ka tam ir sava vēsture. Arī
tūristi to ievēro un labprāt nāk aplūkot un
fotografēt. Antra toties zina, ka Latgales Māra
bija vairākkārt nojaukta un nu atjaunota 3. reizi!
Meitene arī saka, ka Māras pieminekļa vietā reiz
stāvējis cits monuments, bet viņa nezina, kāds
tieši. Beigās satikām Vanesu, kura atzinās, ka
Latgales Māra viņai patīk vairāk par visiem
citiem pieminekļiem pasaulē!
Roberts Zemzars,
Ksenija Ivanova

„Zieds ir tikpat liels kā jūra. Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt dvēselē, bet iet
tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu.”
/I. Ziedonis/

Viena no fotogrāfijām man iepatikās tāpēc, ka tajā redzamas
lielas acis. Tās ir tādas pašas kā man. Man viena acs ir zila, bet
otra - zaļgana. Iespējams, ka dažādas acis man ir tāpēc, ka nav
gluži veselas. Man ir slikta redze. Tagad esmu pārdzīvojusi
vairākas operācijas un redzu labāk. Skolā par sliktu redzi
nekad neesmu apsaukāta. Tomēr mans sapnis ir izcila redze! Kad skatos uz šo fotogrāfiju, es jūtu, ka
tās ir arī ļoti skaistas acis. Katrai sievietei acis garantē arī pievilcību. Vēl saka, ka acis ir dvēseles
spogulis. Es tam nepiekrītu. Varbūt pagaidām neesmu par to pārliecinājusies. Lai vai kā, bet šis foto
mani iedvesmo.
Ksusha_ivas

Par lāčiem es zinu nedaudz. Arī grāmatu par
Vinniju Pūku lasījis neesmu. Tomēr
"Zeimuļī" bērni tikko kā ir uzgleznojuši veselu
izstādi par lāčiem. Vienā gleznā var redzēt
lāču meiteni ar pušķi ap kaklu. Viņa ir gaiša
un tur rokās ziepju burbuļu pudeli. Dažus
gaisa burbuļus viņa jau ir uzpūtusi. Citās
gleznās uz mums raugās Vinnijs Pūks, ar
medus podiņu ķepās. Kā jau tam jābūt, turpat
ir arī koka dobums un bites, kas negrib dalīties
ar medu. Vinnijs jūt, ka labi nebūs un kaļ
plānu, kā neatdot medu. Tagad manas domas
par lāčiem ir mainījušās.
Roberts Zemzars.

Sākoties mācību gadam, vieni no pirmajiem svētkiem
skolā ir Starptautiskā Skolotāju diena. Tie ir svētki gan
skolotājiem, gan skolēniem. Bērni šai dienā ir pacilātā
noskaņojumā un novēl, lai skolotāji ir laimīgi! Tieši to
pašu mācību gada noslēgumā skolotāji novēl saviem
skolēniem! Daudzi skolēni sagaida, lai skolotāji ir
interesanti, nedusmojas, ka mazākie bērni skrien pa
gaiteni, lai bērni var atklāties katram skolotājam. Skolēni
vēlas redzēt arī možus, modernus, jautrus un radošus
pedagogus, kas var iemācīt jaunas lietas! Ko īsti bērni
domā par skolotājiem? Ko paši skolotāji atklāj? Jautājām
nenopietni. Izrādās, ka viņi vasarā kā atpūšas, tā arī pelna
naudu un strādā dārzā. Kāds lasa grāmatas, cits audzē
puķes. Skolotāja somā viņiem vienmēr līdzi ir pildspalva,
dažiem arī brilles, lūpukrāsa, šķēres, nazis, telefons,
konfektes un nauda! Vai skolotājiem vēl būtu jāmācās, kā
domajat? Vieni saka, ka obligāti un jāmācās visu dzīvi.
Citi teic, ka tāpat jau ir gudri. Runājoties novērojām, ka
viņiem ir arī laba humora izjūta! Lai viss izdodas!
A.Rimša
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