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GAIDĀM VASARU!
Maijs ir mācību gada pēdējais
mēnesis un vasara jau ar roku
aizsniedzama. Kā visi ir noilgojušies
pēc tās!
Dabā jau jūtama vasaras elpa –
pirmās karstās dienas, pastaigas
parkos, jūras malā un izbraukumi uz
laukiem zaļumos. Tiek iemēģināti
riteņi
un
saulē
pakusušais
saldējums.
Treniņi un satikšanās parkos ar
tuvākajiem draugiem ir tik tīkami!
Gluži kā saules stari, tikpat silti un
mīļi ir maija svētki.
Virtuāli ar klases biedriem, bet
klātienē ar ģimeni tiek nosvinēta
4.maija
Latvijas
neatkarības
atjaunošanas diena un Māmiņu
diena.

Vēl pēdējie konkursi, tad
pārbaudes darbi un - mācību gads
jau beidzies.
Vēl godam jāatvadās no 9.klases,
jo viņiem šis mācību gads ir bijis
pēdējais. Šoreiz gan bez kopīgā
Pēdējā
zvana
svētkiem
un
eksāmenu laika, tomēr virtuāli,
pateicoties mūsdienu tehnoloģijām,
viss ir iespējams!
Starp citu, pateicoties IT, skolas
hronikas slejas tiek šajā mēnesī
papildinātas ar video failiem!
Prieks par ikvienu sasniegumu
mācību jomā gan individuāli, gan
kopīgi ar klases biedriem vai
kolēģiem. Īpaši jāsaka paldies tiem,
kas saņēmās un atrada iespēju
piedalīties konkursos, olimpiādēs, jo

tā šoreiz bija tikai paša personīgā
apņemšanās.
Tomēr
izdevās
daudziem.
Iepriecina arī, ka koristi tomēr
varēs piedalīties e-dziesmu svētkos.
Un vēl – skolas bērzu birztala
piedzīvo jaunumus – vasarā šeit taps
āra zaļā klase.
Tāpēc liels paldies jāsaka gan
pašiem
audzēkņiem,
gan
skolotājiem un, protams, skolēnu
vecākiem
mājās,
bez
kuru
priekšzīmes un pamudinājuma
daudz kas nebūtu izdevies.
Uz tikšanos septembrī!
Aiva Plauča
Attēlā -skolas atratitnīšu stādījumi
maijā

LATVIJAS NEATKARĪBAS
ATJAUNOŠANAS DIENA
4.maija svētkus atzīmējām visa
skola – kuri skatījās latviešu filmas,
kuri piedalījās tiešsaistes pasākumos,
bet vecākās klases par šiem
notikumiem
mācījās
vēstures
stundās.
Skolotāja Ivika Keisele stāsta par
svētku norisi 1.klasē:
“Mēneša sākumā svinējam Latvijas
otro dzimšanas dienu, tāpēc daudz
runājām par to, ko nozīmē tradīcijas
un kā skaisti svinēt svētkus. 1.klases
bērni mācījās gatavot dažādus
ēdienus un rakstīja receptes.
Populārākie gardumi bija pankūkas,
bet lasījām arī ļoti gardu kūku
receptes. Visiem šis uzdevums ļoti
gāja pie sirds un tas bija iemesls, lai
ģimenes varētu svinēt pie saklātiem
svētku galdiem”.
Skolotājs Pēteris Plakans stāsta:
“Latvijas vēstures priekšmetā skolēni
atcerējās par 4.maija notikumiem,

laiku,
gan
uzzināja
par
starptautiskajiem procesiem 20.gs.
90.gados”.

kas noveda līdz Latvijas neatkarības
atjaunošanai.
6.klases
skolēni
piedalījās "Latvijas skolas somas"
pasākumā "Atmodas dziesmas", kur
caur mūziku un vēsturisko notikumu
apskatu iepazinās ar dziesmoto
revolūciju. 9.klases skolēni piedalījās
Okupācijas muzeja nodarbībā "Gara
spēka atmoda", kur gan paši
aptaujāja tuviniekus par atmodas

Skolotāja Katrīna Andersone:
4.maija svētku laikā 5.a klases
skolēni, tāpat kā citas pamatskolas
klases, projekta “Skolas soma”
ietvaros skatījās
koncertlekciju
“Atmodas dziesmas”. Lūk, daži 5.a
klases skolēnu iespaidi par redzēto:
Koncertlekcijā stāstīja par to, kā
Latvija atguva neatkarību, dziedāja
dažādas tam laikam nozīmīgas
dziesmas un arī aizliegtās dziesmas.
Es uzzināju to, ka uz laiku tika
aizliegts izmantot vārdu “Daugava”
un to, ka šo laiku sauc par dziesmoto
revolūciju.
Ernests
Man patika mazie stāstiņi starp
dziesmām.
Arnis
Man patika šī lekcija, it īpaši, kad
atskaņoja
dziesmas,
kuras
iedvesmoja latviešus.
Madara M.

SVEICAM MĀMIŅAS

Katrs bērns savu māmiņu sveica
pēc saviem ieskatiem – cits ar
pašizgatavotu
dāvaniņu,

apsveikuma kartīti, dziesmu vai
skaisti saklātu brokastu galdu.
1.klase Māmiņas sveica ar
pašu zīmētām kartītēm un
videosveicienu,
kurā
katrs
nolasīja igauņu dzejnieces Lēlo
Tungalas dzejoļa “Kas ir mūsu
mammas?” rindiņu.
Savukārt 4.klases uzdevums
bija saplānot un uzklāt brokastu
galdu.
Bet visi skolas bērni sūtīja
kopīgi sarūpētu muzikālu svētku

sveicienu
visām
māmiņām.
Paldies par piedalīšanos nelielajā
koncertā
Zanei,
Emīlijai,
Oskaram, Paulai, Evai, Lelū,
Annai!

SKOLAS LEPNUMS 2021
Skolēni, kuru vidējais vērtējums ir virs 9
Marta Treimane 2.b klase
Zelma Miķelsone 3.klase
Paulīne Pumpure 3.klase
Arvis Driviņš 3.klase
Madara Čaunāne 5.a klase
Magdalena Tomingasa 5.a klase
Ramona Bambāne 8.a klase
Loreta Žubule 8.a klase

Mācību olimpiāžu uzvarētāji
Patriks Toms Līvmanis 9.klase
2.vieta Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē,
3.vieta ģeogrāfijas olimpiādē
Paula Sila un Ernests Zdanovskis 5.klase
atzinība Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē
Pēteris Otto Kūlis 4.klase
3.vieta RCHV 4.klašu daiļrunātāju konkursā
“My favourite season”

Zinātniski pētniecisko darbu
uzvarētāji Rīgas pilsētā 8.klašu grupā
Loreta Žubule – 2.vieta
Rēzija Rozīte un Elza Rone – 3.vieta
Ramona Bambāne un Agate Ābele – 3.vieta
Edvardam Zvirgzdiņam, Mārcim Asmiņam,
Paulai Virsei, Sintijai Kovaļonokai un
Elizebetei Višņevskai - atzinība

Eiropas eksāmenā 2021.
Edvardam Zvirgzdiņam 8.a kl.
goda raksts par izcilību iekļūstot 7.-9.klašu
grupas TOP 30 no 8167 dalībniekiem

Rasmusam Ivanovam (9.klase) pašam
sava izstāde

PĒDĒJAIS ZVANS MŪSU DEVĪTAJIEM
Attālinātais mācību gads mūsu devītklasniekiem bijis
pēdējais. Skolas tradīcija ir atvadīšanās no saviem
devītajiem, un tā šogad notiek virtuāli.
Skolēnu pašpārvalde veica aptauju 5.-8.klašu skolēnu
vidū – ko skolas biedri domā un kāds priekšstats ir radies
par mūsu desmit visvecākajiem audzēkņiem. Vēlāk,
apkopojot visu lasīto, radās neliels video ar skolēnu labajām īpašībām un
vēlējumiem nākotnē.
Lai veicas, Laura, Keita, Rasmus, Dāvid, Jāni, Kristap, Patrik, Alise
un Ance!

PIEDALĀMIES RADOŠAJOS KONKURSOS
Neskatoties uz to, ka visi esam
nedaudz paguruši uz pavasara
pusi, tomēr vēl joprojām pietiekoši
aktīvi un ieinteresēti dažādos
ārpusskolas
konkursos
un
olimpiādēs.
Uzslavu ir pelnījuši 5.b klases
komanda "Ministri" - Paula Sila,
Ance Ābele, Tīna Ābele, Matīss
Šterns, Vilis Aleksandrs Kristlībs,
Ēriks Meiersons. Viņi ir ļoti
veiksmīgi piedalījušies Latvijas
olimpiādes "Uzdrīkstos, domāju,
radu" pirmajā un otrajā kārtā, līdz
nonākuši līdz fināla trešajai kārtai.
Fināls notiks rudenī 10. septembrī.
Prieks par skolēniem, kuri grib un
var!

Paula 5.b klase

Konkurence starp komandām ļoti
liela, no Rīgas skolām finālā
iekļuvušas vēl tikai 49. un
6.vidusskola. Ļoti lielu darbu ir
ieguldījuši
visi
komandas
dalībnieki.
Otrās kārtas mums piešķirtā
tēma - "Zobrati". Ance un Tīna
precīzi zīmējumos attēloja savu
izgudrojumu - zobu pastas
izspiedēju. Paula, kā jau komandas
kapteine, bija izveidojusi un
prezentēja burciņu attaisāmo. Par
zobratu darbību dažādās ierīcēs
izsmeļoši stāstīja Ēriks un Vilis. Par
savu izgudrojumu pastāstīja un

Ēriks 5.b klase

kvalitatīvu filmu izveidoja Matīss.
Lai veicas finālā!
Savukārt 2.b klases skolēni Kristiāns Pušpurs, Jēkabs Zēmanis,
Alberts Onzuls un 4.klases Jēkabs
Pētersons
piedalījās
RJTC
konkursā "Ŗūķu māja", kur māju
konstruēšanā un izkrāsošanā bija
jāiegulda izdoma, pacietība un
roku darbs
Veiksmīgu mācību gada
noslēgumu vēlot visiem,
Gunta Mazure

Kristiāna Rūķu māja 2.b klase

PĒTĀM DABU

Maija mēnesis pagāja ļoti aktīvi
un jautri, jo tik ļoti sapņojām par

vasaru, ka tas deva spēku mācību
gada noslēgumam.
8.maijā 1.klasei notika dabas
teritoriju pētīšanas diena, jo
dabaszinībās par to bijām daudz
mācījušies un tagad bija īstasi laiks
doties dabā, lai savas zināšanas
liktu lietā. Tuvākie pētījumi bija
Rīgas dārzi un parki, bet tālākais
pētījums nāca no Turcijas.
Bērniem bija ļoti interesanti
klausīties un salīdzināt pētījuma
rezultātus.
Maijā mēnesī 1.klase pabeidza
savus divus pavasara pētījumus.
Viens bija meklēt pavasara
vēstnešus Igaunijas projektā
“Tere, kevad 2021!” un otrs - augu

audzēšana. Katram skolēnam
marta brīvlaikā tika nosūtītas
pupas un samteņu sēklas,
vienlaicīgi iesējām un vērojām to
augšanu.
Maijā
veicām
kopsavilkumu par darbu. Kā
īsteniem dārzniekiem, rezultāti
bija dažādi - kam nekas labi
neauga, kam atkal viss plauka un
zēla. Galvenais, ka daudzi tomēr
tika līdz ziediem un vasarā varēs
priecāties par samtenēm.
Mācību gadu noslēdzām ar
jautru klases pasākumu tiešsaistē spēlējām spēles, dejojām, kā arī
novēlējām visiem saulainu un
brīniškīgu vasaru!
Skolotāja Ivika Keisele

Luīzes S. 4.kl. spināti

Luīzes B. 4.kl. salāti

1.klase meklē pavasara pazīmes dabā

VĒSTULES BIOLOĢIJĀ
Dīķis, Upesciems, Latvija
2021.gada 3.maijā

Labdien, augsti godātā Līdaka!
Rakstu sakarā ar savu kurkuļu nozušanu. Man ir aizdomas, ka Jūs esat tās iemesls. Esmu
varžu dzimtas varde. Pārstāvu vienu no piecām Latvijas varžu sugām – zaļo vardi. Kā
Jūs, iespējams, ziniet, lai nodrošinātu sugas turpināšanos, es nēršu ikrus. Ikrs ir
želejveidīga oliņa, kuras centrā atrodas embrijs. Taču tas Jūs īpaši neskar – vairāk vēlos
viest apskaidrību par kurkuļiem – no ikriem izšķīlušos varžu kāpuriem. Tieši par viņu
ēšanu es Jūs apsūdzu! Tie ir mazi, viņiem ir ovāls ķermenis. Tagad varbūt atminaties?!
Atvainojos par savu agresiju, bet vēlos teikt, ka līdakas var ēst daudz ko citu. Ir vardes,
kuru attīstība pilnībā notiek ikrā. Vēlētos, lai tā ir arī ar mani… Man nesen apritēja 3
gadi un es kļuvu dzimumgatava. Šiem bija jābūt maniem pirmajiem bērniņiem. Jāatzīst,
ka angliski mani sauc par “ēdamo vardi”, tādēļ Jūsu izdarības nav nekas jauns.
Neizprotu, kāpēc saimnieks Jūs vispār ielaida dīķī…
Nelielu daudzumu cieņas gaidot,

Zaļā varde
(Edvards Zvirgzdiņš, 8.a kl.)

LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRA IZRĀDE
“KUR ZIRGI?”

Dabas
aizsardzība,
resursu
taupīšana un otrreizēja to
izmantošana – šīs ir tēmas, par
kurām stāsta izrāde. Rāms, mierīgs
stāsts, kas liek domāt, bet mūzika
nomierina. Ja sociālajās zinībās

apgūtas tēmas par sabiedrību un
tās attieksmi pret planētu Zeme,
tad īstais laiks šīs zināšanas
nostiprināt. Vēl jau arī paši rādījām
lietas mājās, kuras izmantojam
otrreiz - iepakojumus, trauciņus,
burkas, maisiņus.
Tā kā izrāde skatāma tiešsaistē,
tad izpalika biļešu iegāde. Tāpēc
radās ideja – jāzīmē tās pašiem!
Tomēr tās bija neparastās biļetes,
jo uz tām varēja atrast nelielu
anotāciju un vārdus iekrāsot

raibus, jo meklējām vārdšķiras
latviešu valodā.
Viena izrāde, bet noderīga tik
daudzos mācību priekšmetos!
4.klases Emīlijas darbi un
skolotājas Aivas Plaučas teksts

MATEMĀTIKAS STUNDĀ
8.maijā
jeb
atstrādājamajā
sestdienā 5.a klasei bija iespēja
pielietot matemātikā apgūtās datu
apkopošanas prasmes radošā
veidā. Skolēniem bija uzdevums
noskaidrot atbildi uz kādu paša
izvēlētu
jautājumu,
iegūstot
nepieciešamos
datus
un
apkopojot tos diagrammā. Tika
aptverts gana plašs jautājumu
loks. Cik bieži katrs ģimenes
loceklis dienas laikā pasaka
“lūdzu” un “paldies”? Cik un kāda
veida apģērba gabali ir katra
ģimenes locekļa skapī? Cik daudz
laika tiek pavadīts mājās? Cik

miegam? Katram skolēnam bija
kāds cits jautājums, uz kuru tika
meklēta atbilde.
Nākamajā pirmdienā tiešsaistes
stundā dalījāmies ar iegūtajiem
rezultātiem.
Bija
patiešām
interesanti uzzināt, kādi jautājumi
interesējuši katru, kā veicies ar
datu iegūšanu un kādas brīžiem
pat
komiskas
situācijas
izveidojušās darba laikā.
daudz laika katrs ģimenes loceklis
velta sportošanai? Cik daudz
stundu nedēļā tiek veltīts

Skolotāja Katrīna Andersone un
attēls no Oskara pētījuma

MĀKSLAS STUNDAS
Plkst 5.00 - tieši tik agri
Devītajiem bija jābūt pie skolas
ēkas kādā maija rītā. 4:45 mākslas
skolotāja Ieva dodas uz skolu bez
pārliecības, vai skolēni ieradīsies.
Kā mierinājums ir doma - ja būšu
vienīgā, tad vismaz piedzīvošu
skaistu rītu un jauki izstaigāšos.
4:50 zvana Alise un stāsta, ka
nevarot sagaidīt Anci. Un tad 5:05
palēnām pie skolas sarodas visi
pārējie, gandrīz visi devītie, jo 5:15
lec saule un tas ir šī rīta galvenais
mirklis!
Tad tikai atliek pārvarēt
neērtības sajūtas, ieraudzīt, kā
mainās
gaisma,
sameklēt

skaistākos kadrus un mēģināt
fiksēt Saullēktu.
Un viss tas tikai tēpēc, ka pirms
vairāk kā 100 gadiem bija pāris
mākslinieku, kuri teica, ka
vissvarīgākais mākslā ir "noķert"
gaismu, mirkli un noskaņu. Toreiz
viens no viņiem uzgleznoja
"Saullēktu jeb impresiju". Tagad
mēs
mēģinām
saprast
impresionistu
vērtības,
viņu
piedzīvoto un atklāto. Nez, vai
mūsu "Smartfoni" saprata, ka
svarīgas ir gaismas nianses, bet
ceru, ka paši varējām tās novērtēt
un noglabāt savā atmiņā.

PALDIES, Devītie! Jūs mani
patīkami pārsteidzāt!!
Mākslas skolotāja Ieva Granta

PROJEKTS SOCIĀLAJĀS ZINĪBĀS
Vai zināt, kas ir “plogings”? Ja vēl neesat iepazinuši šo sporta veidu, iesakām
noskatīties 7.klases puišu uzfilmēto sociālo akciju!

DZIESMU SVĒTKI BŪS!
Dalība skolēnu dziesmu un deju
svētkos klātienē šogad izpaliek,
tomēr dziedošās meitenes visu
gadu bija tiem gatavojušās, tāpēc
nevarējām pievilt viņu centīgumu.
Un tātad - Dziesmu svētki būs!
Tikai virtuāli. Pēdējā mācību gada
dienā pilsētā tika nolemts, ka visi
kori var iesūtīt nelielus video

sveicienus, lai tos visus samontētu
lielākā filmā. Tāpēc sarunājām, ka
vasaras pirmais mēnesis ir tas
laiks, kad pie skolas vēl taps jauks
un priecīgs kora video sveiciens
visiem Latvijas dziedošajiem
bērniem.
Un izrādās, ka mums ir savi
dziesmu svētku soli! Šajā mācību

gadā tika nolemts izveidot āra Zaļo
klasi. Par vecāku saziedotajiem
līdzekļiem skola iegādājās vecos
Dziesmu svētku estrādes solus,
kurus vasaras laikā uzstādīs mūsu
bērzu birztalā, lai jau rudenī būtu
kur apsēsties āra stundu laikā un
arī starpbrīžos. Varbūt jānosauc
birztala pie skolas par dziesmu
parku?

PĒTĀM SAVU APKĀRTNI
Aprīļa beigās un maija sākumā
7. klases skolēni latviešu valodas
stundās prezentēja patstāvīgos
darbus “Nosaukumi manu māju
apkārtnē”. Uzdevuma mērķis bija
labāk iepazīt savu māju apkārtni
un pievērst uzmanību tuvumā
esošo ielu, veikalu, kafejnīcu,
frizētavu un citiem nosaukumiem.
Lai uzdevumu veiktu, septītajiem
bija jādodas pastaigā un jāapkopo
20 apkārtnē redzamie nosaukumi,
no kuriem 5 interesantākie bija arī
jānofotografē. Pēc tam tiešsaistes
stundu laikā bija jāiepazīstina
klasesbiedri ar secinājumiem par
šo nosaukumu izcelsmi un
atbilstību konkrētajiem objektiem.
Tādējādi bija iespēja labāk iepazīt
dažādas Rīgas apkaimes, pievērst
uzmanību tam, kas ikdienā mēdz
palikt
nepamanīts,
kā
arī
pārdomāt dažādu nosaukumu
nozīmi un iespējamo izcelsmi.

Darbs bija patiešām
interesants, par ko
liecina
arī
pašu
septītklasnieku
teiktais. Citāts no
Ādama prezentācijas:
“Man šis darbs likās
interesants, jo mēs
neko līdzīgu neesam
darījuši un šis bija
kas jauns. Šis bija arī
interesantāk, nekā
visu rītu sēdēt pie
datoriem.”
Samanta šī darba
laikā esot labāk
iepazinusi
savu
apkaimi
un
uzzinājusi
jaunus
nosaukumus,
savukārt Krišjānis
novērtēja
to,
ka
“varēja staigāt ārā, elpot svaigu
gaisu un tajā pašā laikā darīt skolas
darbus”.

Skolotāja Katrīna Andersone.
Krišjāņa un Samantas darbu foto

STUNDAS PAR DROŠĪBU
Vairāku klašu skolēni pēdējā
mācību nedēļā piedalījās stundās par
drošības tēmu.

Vienu no tām organizēja Latvijas
3. Ieturi distanci un stāvi aiz perona
Dzelzceļš.
dzeltenās joslas!
Nodarbībā
uzzinājām
un
4. Noņem austiņas!
nostiprinājām jau zināmās patiesības
5. Noliec telefonu!
par uzvedību dzelzceļa tuvumā.
Vai zinājāt, ka pasažieru vilciens
Atgādinām arī citiem:
traucas ar ātrumu 120 km/h, bet
1. Nesteidzies! Ej mierīgi, neskrien.
preču vilciens 80 km/h? Tas nevar
Nokāp no riteņa, kad šķērso
apbraukt un ātri nobremzēt! Tāpēc
slIežu ceļus!
vienmēr pie dzelzceļa sliedēm
2. Nešķērso
dzelzceļa
sliedes
APSTĀJIES UN PĀRLIECINIES!
neatļautā vietā!
_________________________________________________________________________________________________
14.maijā
notika
Latvijas
- Izvēlies drošu peldvietu,
Peldēties ir ļoti veselīgi, jo:
Peldēšanas federācijas organizēta
-Peldēšana uzlabo garastāvokli,
- Peldot izvērtē savas spējas,
tiešsaistes stunda “Peldi droši!”,
mazina stresu,
- Ievēro drošības noteikumus,
kur piedalījās arī 8.a klases skolēni.
-Stiprina muskulatūru,
- Peldēties ej vienmēr divatā,
Nodarbību vadīja divi atraktīvi
-Mazina svaru, sadedzina 500
- Nepeldi lielos viļņos, negaisa
jaunieši,
kuri
atgādināja
kalorijas stundā,
laikā, tumsā,
noteikumus, kurus ievērojot,
-Uzlabo atmiņu un miega
- Nelec ūdenī uz galvas.
atpūta pie ūdens būs droša un
kvalitāti,
patīkama. Peldētprasmi treneri
-Stiprina plaušas.
nosauca par dzīvību saglabājošo
Nodarbības beigās bija iespēja
prasmi.
pārbaudīt savas zināšanas ar
Lai peldvietā nenotiktu kāda
spēles Quizizz palīdzību.
nelaime, atgādinām:
Urve Aivare

VASARA – EKSKURSIJU UN PĀRGĀJIENU LAIKS
Izpētām, ieplānojam un … aiziet. Var pa tuvāko mājas vai skolas apkārtni, var pa visu Latviju.
Igauņu valodas pēdējās nedēļas stundās 4.-9.klašu skolēni ar aplikācijas palīdzību saplānoja ikdienas mazos maršrutus.
Visai interesanti! Te redzami tikai daži no tiem. Ieskatāmies vērīgi, varbūt varam doties pirmajās vasaras pastaigās!
Rasmusa sfinksas galva, Matīsa eglīte, Teodora skrūvgrieznis, Samantas māja

KO VĒLĒT SEV UN CITIEM VASARĀ…
Pēdējais šī mācību gada uzdevums matemātikā 4. un 5.b klasei
– uzrakstīt vēlējumu saviem klases biedriem, kurā minēti 5 ar
matemātiku saistīti jēdzieni. Ar piektklasniekiem veicām arī
nelielu pētījumu – apkopojām, kādus lielumus un jēdzienus
skolēni ir izmantojuši visvairāk. Tā kopīgiem spēkiem tapa
diagramma

matemātiskās vienības
vasaras vēlējumos
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Samazini
laiku
pie
datora/telefona par vismaz
90%. Nostaigā divreiz vairāk
kilometrus, nekā parasti. 70% no
katras dienas pavadi svaigā gaisā,
iepriecini vecvecākus un izbaudi
vasaru.
Paula
Nedabū vairāk par 10%
lietus, ēd kilogramiem
augļu & ogu, neaizmirsti dzert
apmēram 3.7l ūdens, uzkāp kādā
augstā tornī un skaties, kā zeme
atliecas
20.32cm
katrus
1.609344km.
Raivis
Izbaudi jūras +20°C grādu
silto ūdeni vismaz 30% no
visa 13 nedēļu garā brīvlaika.
Atceries dienā izdzert vismaz 2.3l
ūdens, lai atvēsinātos. Iztērē 80
centus
savam
mīļākajam

saldējumam. Salasi
mežā 4/5 no spaiņa
ar mellenēm, un
izbaudu
katru
vasaras minūti.
Ance
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Izbaudi šo vasaru divreiz
vairāk nekā iepriekšējo.
Pamēģini dienā nostaigāt 10000
soļus. Pavadi vismaz 40% no sava
laika ar draugiem. Dienas garumā
izdzer vismaz 1l ūdens. Pavadi 2h
ārā.
Sabīne

Novēlu ļoti siltu vasaru,
vairāk saulainu dienu,
mazāk lietainu dienu, lai jūsu
ceļojumu rādiuss ir lielāks nekā
pagājušajā
vasarā,
ēdiet
saldējumu 2x dienā un peldiet
uzmanīgi! Tiekamies 1.septembrī!
Emīlija

Saldējumu ēd 5 reizes
nedeļā.
Peldies
ar
draugiem, brālēniem vai māsīcam
4 vai pat vairāk reizes. Neizmirsti
izklaidēties 7 reizes nedēļā un lasi
grāmatas, cik vien daudz vari - 7
reizes nedēļā
Luīze B

Novēlu katram izpeldēties
vismaz 20 reizes mēnesī,
doties ceļojumā pa Latviju ar
ģimeni, apēst 10 saldējumus dienā
un izpeldēties arī jūrmalā 12
dienas
mēnesī.
TIEKAMIES
SEPTEMBRĪ!!!!!!
Gustavs

LIECĪBAS IR IZDALĪTAS UN ATPŪTA NOPELNĪTA! UZ TIKŠANOS SEPTEMBRĪ!

