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Skolotāju diena ir vieni no
sirsnīgākajiem svētkiem rudenī. Tos
atceras arī tie, kas skolā jau vairs
nemācās, bet labprāt piemin savus
pedagogus. Avīzes pulciņa meitenes
šogad nolēma painteresēties, kāda,
skolotājuprāt, varētu būt ideāla
Skolotāju diena? Tāpēc to noskaidrot
devāmies pie pašiem mācībspēkiem,
kas labprāt dalījās ar mums savās
domās.
Skolotāja Skaidrīte:
Man gribētos, lai šajos svētkos
bērni arī justos īpaši pagodināti. Es
vēlētos, lai skolotājus ne vien sveic ar
ziediem, dzied tiem ziesmas, bet arī, lai
katrs bērns pacenstos iemācīties kaut
ko vairāk savam solotājam par prieku.
Tad es būtu ļoti gandarīta! Prieks
rodas jau, ienākot klasē un sa
sasveicinoties ar skolēniem. Diena aizrit
bez stresa, pat negribas iet mājās.
Skolotāja Jeļena:
Man ir ļoti interesants darbs un

katra diena ir pārsteidz. Es strādāju ar
pašiem mazākajiem bērniem, viņi
katreiz man kaut ko atklāj. Viņi ir ļoti
atklāti un vienmēr grib stāstīt – par
brāļiem un māsām, mājdzīvniekiem.
Daudz laika vajag, lai viņus uzklausītu.
Kad mums ir laiks nelielai atpūtai, tad
mēs labprāt izkustamies, runājam par
skolas noformējumu, pasākumiem utt.
Kad ir Skolotāju diena, šie mazie bŗni
ir tik sirsnīgi un pretimnākoši, ka līdz
ar to man šie svētki vienmēr šķiet
ideāli, es ticu, ka bērnu sveicieni nāk no
sirds un labās gribas, tāpēc jūtos
pacilāti.
Skolotāja Lūcija:
Idālos svētkos man gribētos
reizēm arī no vecākiem redzēt viņu
līdzdalību, jo bērniem tas ir ļoti svarīgi.
Es ļoti gribu vecākus iesaistīt visās
nodarbēs. Man bija ideja rīkot
Skolotāju dienas skolā, aicinot vecākus
vadīt stundas. Pagaidām tā vēl ir tikai
ideja. Toties bērni tik ļoti priecājās un

Skolotājs Edmunds:
Ideāli svētki ir tad, kad visi bērni
ir paklausīgi un arī, ja šī diena būtu
brīvdiena. Šogad man ļoti patika, ka
skolēni dāvināja ne vien ziedus, bet arī
sūtīja apsveikuma īsziņas. Turklāt - gan
bērni, gan vecāki. Un vēl mani
sajūsmināja dāvana - krūze ar uzrakstu
"Labākais lego skolotājs."
Skolotāja Nandita:
Skolotājai gribas, lai svētki kļūtu
par pārsteigumu. Tā kā tie iekrīt
oktobrī, gribas arī rudens sajūtas.
Skolotāja Andra:
Ideāla Skolotāju diena ir tad, kad
visi bērni ir kārtīgi un izpilda skolotājas
uzdevumus.
Skolotāja Agita:
Man šķiet, ka visforšāk ir tad, ja
svētkos var sapulcēties kopā viss
skolotāju kolektīvs un bez bērniem
doties sportot!
Skolotāja Ilze:
Gribas, lai svētkos būtu daudz
bērnu. Tad mēs varētu radoši un aktīvi
izveidot kaut ko košu un skaistu. Var arī
pastrādāt šai dienā. Kaut arī tie ir
svētki,
prātā
nāk
domas
par
profesionālo kursu iespējām. Atceros,
ka bija jauki, kad bērni paši vadīja
stundas. Tās vienmēr bija foršas

improvizācijas.
Skolotāja Svetlana:
Gan ikdienā, gan arī svētku
reizēs es vienmēr cenšos pilnveidot
savu darbu. Esmu skolotāja ar
individuālu pieeju un lepojos ar to.
Ja, piemēram, bērnam ir grūti
iemācīties
kādu
prasmi,
es
pārdomāju, kā savādāk šo lietu var
izskaidrot un vienmēr rodu idejas.
Nav jau īpašas metodes, ir jāsajūt.
Dažreiz palīdz kafijas tase, saruna
ar kolēģiem. Ja strādāju ar bērnu,
kuram ir problēmas ar uzvedību vai
zināšanām,
vienmēr
cenšos
paskatīties uz viņu kā uz savu bērnu.
Tas man palīdz. Pulciņu skolotājiem
svētki bieži vien paskrien rosībā,
ideāli būtu, ja tie tiktu pavadīti
tematiski, piesiastot arī audzēkņus,
nu, piemēram, kā kāda īpaša balle.
Elīza
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sita pat plaukstas, kad stāstīju par šādu
iespēju!
Pieņemu,
ka
vislielākā
problēma būtu pierunāt pašus vecākus,
bet, ja to sāk darīt savlaicīgi un uzrunā
katru, tad es nešaubos, ka viss izdotos
uz goda. Arī, ja kādam būtu bail, bet es
palīdzētu. Man šķiet, šajos svētkos nav
jābūt skolotājam, stundu var novadīt
jebkurš vecāks, kas strādā par
pārdevēju, policistu vai ārstu, tas būtu
grandiozi pievilcīgi! Iedomājieties, ka
skolēnu mammas vai tēti dalās ar savu
pieedzi bērniem saprotamā valodā,
joko, izstāsta kādu profesionālu knifiņu
vai pat parāda, kā paši reiz iegaumējuši
reizināšanu vai dalīšanu, kā pašiem
veicies sportā vai mūsikā un kā labāk
pildīt mājasdarbus, kad jāiemācās
dzejolis vai kaut kas no vēstures. Es šīs
stundas gaidu, ticu, ka tādas reiz
notiks.
Alens un Annija

Mūsu skolā katru gadu Miķeļdienai par
godu tiek orgnizēta izstāde. Visu klašu
skolēniem ir jāatnes kādas kompozīcijas no
rudens veltēm, ļaujot vaļu savai fantāzijai un
bieži vien arī humora izjūtai. Dažkārt pusaudži
izveido tik sarežģitas kopozīcijas, ka jābrīnās
par skolēnu tehniskajām iemaņām. Mazākajās
klasēs, protams, palīdz vecāki vai kāds
ģimenes loceklis. Tas ļauj bērnam un
vecākiem ipastrādāt kopā un saprast, kas īsti ir
Miķeļdiena. Kas labi pacenšas, piesaka asavu
rudens velti arī gadatirdziņam, kuros bērni paši
visu pārdod, cenšas nopelnīt savu pirmo naudu.
Meitenes tad parasti veido, piemēram rotas,
mazas rotaļlietas, dažādas sīklietas. Daudzas arī
kaut ko garšīgu sacep, lai pārdotu Miķeļdienas
tirdziņā. Pīrādziņi, cepumi, pašu gatavoti
saldumi pazūd no galdiem ļoti ātri, jo tos labprāt
iegādāhjas gan klasesbiedri, gan skolotāji un pat
direktors!

Man patīk vērot dabu, tāpēc nolēmu
painteresēties, kādi ticējumi ir par Miķeļdienu
un ar to saistītām dabas parādībām. Miķeļdienā
šogad daba mūs vēl lutināja. Sendienās līdz
Miķeļdienai bija jānovāc visa raža, bet, ja kaut
kas nebija izdarīts, tas varēja sadusmot Miķeli
un tāpēc unāktu sniegs un sals. Ticējumi arī
vēsta, ja Miķeļos līst, tad būs silta vasara, ja
sausa un auksta Miķeļdiena un nakts, tad vasara
gaidāma slikta. Manuprāt, šogad Miķeļdiena
bija diezgan silta… Ir arī zināms, ja pirms
Miķeļiem kokiem nobirst lapas, tad būs silts un
agrs pavasaris. Tas nu gan šogad nenotika, tāpēc
agru pavasari gaidīt nevarēsim. Ja lapas vēl nav
sākušas birt, tad pavasaris gaidāms auksts. Man
šķiet, ka dažas dzeltenas un sārtas kļavu lapas
jau tomēr bija nokritušas, tāpēc, izskatās,
pavasaris iestāsies diezgan savlaicīgi un nebūs
ne īpaši vēss, ne arī karsts. Bet to vēl redzēsim
no ticējumiem par nākamajām gadskārtām.

Justīne

Lāsma

Pirms gadatirgus pašdarinātu rotaslietu
pārdošana man bija kaut kas jauns,
nezināms,vispār stipri liela nezināšana kā tad īsti
andelēties,bet vēlme bija nepārvarama. Ar laiku
piešāvos, iedzīvojos un bija iespēja pat nopelnīt.
Miķeļdienas tirdziņā patīk, ka varu tirgoties
svaigā gaisā, feinā laikā un apkārt tik daudz
cilvēku. Viņi nāk un jautā, no kā kas darināts, cik
maksā, kur vēl rotas var iegādāties. Tas man ļauj
saprast, ko sameistarot nākamaji reizie.
Samanta
ARPC “Zeimuļs” pašā lakritī sarosīja visa naski saliek kaut ko tehniski mehānisku, pat, ja jāveido
vecuma un interešu bērnus īpašam Lego konstruktoru dzīvnieks! Protams, noteikt uzvarētāju nenācās viegli.
konkursam, kura ietvaros Rēzeknes pilsētas un Tāpēc dalībnieki tika vērtēti vecuma grupās.
Jaunākajā— 5-7 gadi 1.vietu ieguva
Viesturs
Gailis,
2.vieta
ir
Maksimam Maslobojevam, bet
3.vieta piešķirta Sofijai Saharovai.
Veicināšanas balvas – par atsaucīgu
un radošu piedalīšanos saņēma Deniss
Filipovs, Alens Pavlovs, Viktorija
Strupule, Olga Moisejeva, Adele
Siņica,
Andrejs
Drebeinieks.
Nākamajā - 8-11 gadu kategorijā
1.vieta - Radionam Abajevam, 2.vietu
ieguva Deniss Kurmeļovs, bet 3.vietu
izcīnīja Aivis Gailums.
Šogad īpaši izcēlās Rēzeknes 6.
vidusskolas 2.b klase, kur skolotāja
Jeļena Mišarina novadīja interaktīvu
mācību stundu ar bērnu izveidoto
darbu prezentāciju, tāpēc visa 2.b
klase saņēma veicinošu balvu.

Rēzeknes novada pirmsskolu un sākumskolu audzēkņu
uzdevums bija izgudrot un pašu rokām izveidot kāda
neparasta dzīvnieka lego figūru! Tā kā šobrīd daudz
kas nenotiek klātienē, kā arī konstrukciju saglabāšanas
labad, radītais uzdevums bija jānofotografē un jāatsūta
uz ARPC. Līdz ar to organizatori saņēma 95
fotogrāfijas! Konkursam pieteicās bērni vai no visām
izglītības iestādēm Rŗzeknē, daži arī no novada
skolām. Katrs dalībnieks bija pastrādājis teicami un
iemūžinājis fotogrāfijā diezgan daudz un dažādu
figūru—kā dzīvniekus, tā multfilmu varoņus un pat
monstrus. Neizpalika arī bez helikopteriem, traktoriem
un zemūdeniem, jo zēniem kā jau zēniem rokas pašas

„Zeimuļa” konkursu organizatori
pasakās katram dalībniekam par šim
darbam veltīto laiku un atdevi! Šogad apbalvošana
norisēs no 19. līdz 21. oktobrim, individuāli ierodoties
ARPC 1.stāvā 1.1.kabinetā. Savukārt iesniegto darbu
fotogrāfiju izstāde ir aplūkojama turpat ARPC
“Zeimuļs” gaitenī no 19.10.2020 līdz pat rudens
noslēgumam.
Artemijs

Kļavu lapām sārtojoties, klāt ir pienācis
skolēnu rudens brīvlaiks. Šogad tas gan ir nedaudz
savādāks kā citus gadus, - vairāk līdzinās situācijai
pavasara brīvlaikā, jo atkal esam saskārušies ar
pandēmiju. Diemžēl tāpēc daudziem bērniem un
jauniešiem iecerētie braucieni un izklaides izpalika.

20. oktobris jau tradicionāli kļuvis par īpašu dienu
visas pasaules. Šefpavāru apvienību pasaules asociācijas
(WACS – The World Association of Chefs’ Societies)
mudināti pavāri 20.oktobrī devās uz skolām, bērnunamiem
un bērnudārziem, lai tiktos ar bērniem un stāstītu tiem par
veselīgu ēdienu. Viņi popularizē veselīgas un viegli
pagatavojamas maltītes, ko ikviens bērns pats vai kopā ar
vecākiem var iemācīties pagatavot. Savukārt ARCP
„Zeimuļs” virtuvē kulinārijas nodarbību vadītāja
21.oktobrī organizēja kulinārijas nodrabību „Pasaules
virtuve”, savukārt 30.oktobrī organizēja Veselīgā ēdiena
meistarklasi, kas veltīta pasaules pārtikas produktu dienai.
Abi šie pasākumi ir adresēti bērniem, pusaudžiem un
jauniešiem, kas mūsdienās ne katrreiz aizdomājas, kāda
pārtika būtu viņiem ieteicama.

Tiem, kas dzīvo Rēzeknē, tomēr ir vairāki veidi, kā
pavadīt brīvo laiku. Sportiski noskaņojoties, ļoti
atraktīvi un nebēdnīgi tagad var paslidot Olimpiskā
centra slidotavā.
Rianda
Rudens brīvlaikā, kad vēlējos izklaidēties, es
mēdzu ieiet vietnē: scratch.mit.edu. To es atklāju
pagājušajā pavasarī, kad skolā sākās attālinātās

Kā jau katram puisim, man arī ir
vajadzīga nauda. Parasti man kabatasnauda
rodas no atlikuma veikalā, kad iepērkos. Tad
es nedaudz sakrāju šo naudu un pērku sev
saldumus. Tomēr ar to ir par maz. Man
gribētos vairāk nopelnīt. Tāpēc kopā ar
mammu šoruden skolēnu brīvlaikā es
nolēmu nedaudz pastrādāt. Internetā var
atrast dažādus darba sludinājumus, mēs
izvēlējāmies pastnieka darbiņu. Tā man
nācās nostrādāt visas darba dienas un pat
brīvdienas. Mums iedeva 80 kg avīžu, kas
bija jānogādā pa 13 ielām pilsētas centra
mājās. Agri no rīta jāceļas nebija. Mēs
sākām
12:00
un
turpinājām līdz 18:00.
Es domāju, ka šis
darbs ir man diezgan
piemērots, kaut gan
mamma saka, ka būtu
jābūt
vecākam.
Strādājot šo darbu, es
sapratu, ka to var darīt
daudzi puikas, vienīgi
jārēķinās ar to, ka dažu
daudzstāveņu
kāpņu
telpas nav koptas. Arī
apiet visas 13 ielas
dažreiz nav nemaz tik
viegli. Man patika atminēt durvju kodus, lai
tiktu daudzstāveņu kāpņu telpā. Tie izrādījās
gana vienkārši. Brīvlaiks beidzās un man
bija jāatgriežas skolā. Nu būs jāpastrādā pa
vakariem. Dažreiz plānoju, ko iesākt ar savu
pirmo algu. Īsti izlēmis vēl neesmu.
Roberts

mācības. Šajā vietnē var radīt dažādas spēles un
animācijas, jo tur ir īpaša programma, kas apmāca
jauniņos. Es esmu izveidojis tādas spēles kā "The
phone" un "The nowhere land a platformer" un citas,
kā arī animācijas - "What to do in quarantine" un "1.
sezona 1. sērija - Laura gatavojas dzimenei". Lai to
atrastu, rakstiet un meklējiet studiju ''Lauras
piedzīvojumi 1. sezona", ir arī vēl 3 sezonas. Man tur
ir 60 sekotāji. Un "What to do in quarantine"
animācijai ir rekords - 291 skatījumi. Ja būs karantīna
atkal, es izveidošu vairāk animācijas un filmas
"Lauras piedzīvojumi". Tās būs angliski. Un sekojiet
man, lietotājvārds ir: Lenifuntvshow. Man vienmēr ir
kādas idejas!
Roberts Zemzars

No gardumiem, ko bērni
iemācās pulciņā gatavot,
iecienītas ir pašu rokām
darinātie
brokastu
batoniņi.
Tam
nepieciešams
auzu
pārslas,
dateles
vai
melnās plūmes, rieksti,
medus vai kļavu sīrups,
zemesriekstu sviests ,
rozīnes
vai
žāvētas
plūmes.
Šie
produkti
jāapgrauzdē
un
tad
jāsaimaisa, tas arī viss!
Brokastu batoniņš gatavs!
Daniels

Rudentiņš - bagāts vīrs!
Ne vien vitamīniem un
minerālvielām visbagātākie ir sezonas
augļi un dārzeņi, kas tiek ievākti un ir
gatavi kad tad vēl, ja ne rudenī, bet arī
košo krāsu krājumi jaunajiem ARPC
„Zeimuļs” māksliniekiem visdāsnāk
tiek izklāti uz papīra — rudenī! Apkārt
dārzos jāvāc raža, dzelteni un sārti
āboli, gigantiski ķirbji un kur nu vēl
kļavu lapas! Visam vajag srkano,
dzelteno un oanžo krāsu, ka vai nezini
kur ņemt,var pat nepietikt!Aplūkojot
izstādi, pirmā doma, kas ienāk prātā, ir
košais otas triepiens. Bērni krāsa nav
žēojuši. Silti brūnas baravikas ar samta
cepurēm, bekas un gailenes parādās uz
baltajām papīra lapām.
Daniela
Es mācos gleznot pie skolotājas
Maijas jau trīs gadus. Man šķiet, ka
gleznošana padodas. Sākumā es
labprātāk zīmēju mājās, bet vēlāk
nolēmu, ka gribu to iemācīties darīt
labāk. „Zeimuļī” ir daudz pulciņu, kur

Droši
vien
jau
būsiet
pamanījuši, ka daudzas bērnu
zīmējumu izstādes nu ir aplūkojamas
nevis ARPC gaiteņos, bet gan tieši no
ielas
raugoties,
piestiprinātas
„Zeimuļa” iespaidīgajiem logiem.
2020.g.ir ieviesis ne vien vairākus
ierobežojumus mūsu jauniešu aktīvajā
ikdienā, bet arī licis kļūt vēl izdomas
bagātākiem un rast idejām jaunus, pat

Jevgenija Kušča
ARPC “Zeimuļs” vadītāja
26441917
Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciālists
26033202

Agita Gailiša
Interešu izglītības metodiķe
25661190
Olga Strode
Metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm

28375137

Inese Brīvere
Interešu izglītības skolotāja
26727497

var mācīties mākslu. Viens no tiem ir
zīmēšanas. Šogad, tieši pirms rudens
brīvlaika, mēs jau tikām izlikuši pirmo
izstādi. Gleznošanas pulciņa bērni Artjoms, Zbigņevs, Darina, Elīza,
Roberts, Anete, Valters, Sabrīne,
Sintija,
Agata,
Agata
Krista,
Domeniks, Amanda, Maija Valērija,
Karels, Eduards, Kristiāna, Artūrs un
Erlands ir sarūpējuši mums 28
zīmējumu skati - "Rudens veltes." Man
šķiet, ka tieši Erlandam un Sabrīnei ir
izdevies rudens veltes uzgleznot
vistiešāk. Viņi attēlojuši augļu un
dārzeņu ražu tik reāli, ka pat gribas tos
nogaršot!
Elīza

vēl labākus risinājumus! Arī šos dabas
skatus, krāsaino zivju zemūdens dzīvi
tagad labāk var izpētīt, pat neienākot
„Zeimuļa”ēkā, bet — vienkārši
pastaigājoties gar pilskalnu. Līdz ar to
ne vien rēzeknieši te priecē svu aci,
bet arī dažādi ārzemju viesi, kas
sirsnīgi novērtē jaunos mākslinieku
fantāziju.
Alens

