
Skolēnu autobusa 

braukšanas laiki šajā 

mācību gadā: 
Pirmdienās – 15.30 

Otrdienās – 16.00 

Trešdienās – 16.00 

Ceturtdienās – 16.00 

Piektdienās – 15.30 

 

Skolēnu brīvdienas 2013./2014.m.g. 

 Rudens brīvdienas:  28.oktobris – 

3.novembris 

 Ziemas brīvdienas :  23.decembris – 

5.janvāris 

 Pavasara brīvdienas: 17.marts – 23.marts 

- Papildus brīvdienas 1.klasei: 

10.februāris – 16.februāris 

- Lieldienu brīvdienas: 18.aprīlis – 

21.aprīlis 

- Maija svētku brīvdienas: 1.maijs – 

5.maijs 

 Vasaras brīvdienas: 2.jūnijs – 31.augusts 

 

 
No saules smelties labestību, 

No ziedu smaržas – zinātkāri un enerģiju, 

No gājputniem – uzcītību un pacietību, 

No rudens krāsām – prieku un dažādību  

Katrai mācību gada dienai! 

Lai visiem  radoša un interesanta katra jaunā mācību gada diena! 

                                                                  Direktore Sandra 

2013./2014.mācību gads mūsu skolā 
Mācību programmas: 
* pirmsskolas izglītības programmu apgūst 23 bērni, no tiem jaunākajā grupiņā 12, bet piecgadnieku un sešgadnieku grupiņā 11 bērni 
* vispārējās pamatizglītības programmu apgūst – 48 skolēni. 
 
 Skolā strādā 13 skolotāji: 
- Sandra Malakauska (klases audzinātāja 3.klasei, māca arī latviešu valodu un matemātiku)  
 
- Agrita Brizga (klases audzinātāja 5.klasei, māca arī matemātiku, fiziku, ķīmiju un informātiku) 
- Inta Ekte (klases audzinātāja 6./7.klasei, māca arī angļu valodu un latviešu valodu) 
- Inta Inne (klases audzinātāja 1.klasei, māca 1.klasi un  arī krievu valodu, dabaszinības, bioloģiju) 
- Dace Virdziniece (klases audzinātāja 2./4.klasei, māca vēsturi, sociālās zinības un ētiku) 
- Iveta Salmgrieze (klases audzinātāja 8./9.klasei, māca latviešu valodu) 
- Vaclovs Malakausks (māca sportu, mājturību un tehnoloģijas zēniem un vizuālo mākslu) 
- Kristīne Bebriša ( māca mūziku) 
- Valentīna Keirāne (māca mājturību un tehnoloģijas) 
- Nelda Štēra (pirmsskolas grupiņas skolotāja) 
- Rita Knube (pirmsskolas grupiņas skolotāja ) 
- Sintija Grišina ( logopēde ) 
- Daina Garoza (jaunsargu pulciņa skolotāja ) 
 
Interešu izglītības pulciņi un fakultatīvās nodarbības 2013./2014.m.g. 
 

Pulciņš Vadītājs Nodarbību laiks 

Mazais ansamblis 1.-4.klasei K.Bebriša Otrdienās, 14.35 
Ceturtdienās, 14.35 

Lielais ansamblis 5.-9.klasei K.Bebriša Otrdienās, 15.15 
Ceturtdienās, 15.15 

Tautiskās dejas 1.-3.klasei K.Bebriša Ceturtdienās, 13.45 

Sporta pulciņš 1.-5.klasei V.Malakausks Otrdienās, 13.45 

Sporta pulciņš 5.-9.klasei V.Malakausks Pirmdienās, 14.35 
Demokrātijas skola – līdzpārvalde 5.-9.klasei I.Ekte Trešdienās, 14.35 

Piektdienās, 14.35 

Jauno korespondentu pulciņš 6.-7.klasei I.Ekte Trešdienās, 13.45 

Angļu valodas pulciņš 1.-2.klasei I.Ekte Pirmdienās, 12.55 

Vēstures un novadpētniecības pulciņš 6.-9.klasei D.Virdziniece Piektdienās, 15.15 

Jaunsargu pulciņš „Dzīves skola” 3.-9.klasei D.Garoza Trešdienās, 15.15 
Teātra mākslas fakultatīvs 6.-9.klasei I.Salmgrieze Ceturtdienās, 14.35 

Matemātikas fakultatīvs 4.-9.klasei A.Brizga Otrdienās, 14.35 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotājs  Konsultācijas laiks 

S.Malakauska Ceturtdienās, 12.55 

A.Brizga Trešdienās, 14.00 

I.Ekte Otrdienās, 13.45 

I.Inne Otrdienās, 14.35 

D.Virdziniece Pirmdienās, 14.35 

I.Salmgrieze Ceturtdienās, 14.35 

K.Bebriša Otrdienās, 15.40 
Ceturtdienās, 15.40 

V.Malakausks Piektdienās, 14.35 

V.Keirāne Trešdienās, 13.45 

Sikšņu pamatskolas 2013./2014.m.g. izdevums Nr.1 



 Valsts pārbaudes darbi 2013./2014.m.g. 
3.klasei: 

*  diagnosticējošais darbs latviešu valodā:  

rakstu daļa - 5.februārī, mutvārdu daļa- laika 
posmā no 6.janvāra līdz 5.februārim 

*  diagnosticējošais darbs matemātikā – 

11.februārī 

6.klasei: 
* diagnosticējošais darbs latviešu valodā: 

rakstu daļa – 7.maijā,  mutvārdu daļa – laika 

posmā no 6.janvāra līdz 6.maijam 
* diagnosticējošais darbs matemātikā – 

13.maijā 

* diagnosticējošais darbs dabaszinībās – 
20.maijā 

9.klasei: 

* eksāmens latviešu valodā: rakstu daļa – 
21.maijā, mutvārdu daļa – 21.maijā 

* eksāmens svešvalodā: rakstu daļa un 

mutvārdu daļa – 28.maijā 
* eksāmens matemātikā – 6.jūnijā 

* eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē – 

10.jūnijā 
 

Intervija ar skolotāju Inni 

1.Kādas ir jūsu sajūtas audzinot 1.klasi? Sajūtas ir labas! Ir 

interesanti vērot kā bērni spēj mainīties un atvērties 

mēneša laikā! Un ko katrs var un ko nevar izdarīt. 

Ļoti atsaucīgi bērni. 

2.Vai jūs domājat, ka ar šo klasi būsiet līdz pat 9-jai klasei? Ja tā būs 

lemts, tad mēģināšu! 

3.Ko jūs novēlētu 1-mās klases skolniekiem? Būt tādiem, kas 

visu grib zināt, dzirdēt , redzēt, aptaustīt, izgatavot, 

izmēģināt un visu to iemācīties! Nebūt skaudīgiem un 

sūdzmaņiem! 

4.Vai jums ir viegli sastrādāties ar 1-mo klasi? Jā, man ir viegli! 

Jo skolotāja Rita ir ieguldījusi ļoti lielu darbu jau 

iemācot lasīt! Liels paldies viņai par to! Bērni jūtas 

labi, ka prot lasīt. 

5.Ar kādām sajūtām, jūsuprāt, pirmie nāk uz skolu? Vēl jau nāk 

smaidīgi! Un ceru, ka tas būs līdz mācību gada 

beigām!!!  
Skolotāju intervēja Oskars Veidemanis 

 

Atgādinājumi: 

 Ja skolēns nebūs skolā, tad 
obligāti tas ir jāpaziņo klases 
audzinātājai vai vienkārši 
jāpiezvana uz skolu 
(tel.22306823 vai 63453394) 
un jāinformē par kavējuma 
iemesliem.  

 Ja skolēns neapmeklē skolu 
1 – 4 dienas, tad zīmi par 
kavētajām dienām var rakstīt 
arī vecāki, bet ja skolēns kavē 
vairāk par 5 dienām, tad 
nepieciešama ārsta zīme. 

 Savlaicīgi ( līdz 8.30 no rīta)  
paziņojot skolai par skolas 
neapmeklēšanu, skolēnam 
tiek atskaitīta maksa par 
ēdināšanu, bet, ja netiek 
paziņots par skolas 
kavēšanu, tad maksa par 
ēdināšanu netiek atskaitīta. 

Maksa par ēdināšanu : 
*brokastis – 23 santīmi  
*launags – 23 santīmi 
*pusdienas – 50 santīmi 
- 3.-9.klašu skolēniem un 5 un 6 
gadīgajiem bērniem pusi no 
pusdienu maksas sedz pašvaldība – 
tātad viņiem pusdienu maksa – 25 
santīmi 
-  jaunākās pirmsskolas grupas 
bērniem pusdienu maksa palikusi 
iepriekšējā – 45 santīmi 
- 1.un 2.klašu skolēnu ēdināšanai 
80 santīmus dienā maksā valsts, šo 
klašu skolēni skolā ēd visas trīs 
ēdienreizes un par to piemaksā 11 
santīmus dienā. 

 

Skolotāja Valentīna atkal skolā!!! 
Šogad mūsu skolā atsāka darbu skolotāja Valentīna, bet 
šoreiz par mājturības skolotāju. Mēs 6./7.klases meitenes 
novadījām skolotājai mazu interviju.  Uzdevām skolotājai 
jautājumu:  Kādas sajūtas ir atkal mācot mūsu skoliņas 
bērnus? Uz šo jautājumu skolotāja atbildēja ar smaidu. 
Sajūtas ir labas, viegli strādāt ja meitenes cenšas. Bet 
tomēr skolotāja visvairāk uzslavēja 6./7. klases meitenes, 
bet visas ir labas. Otrajā jautājumā pajautājām skolotājas 
domas vai bērni tagad ir paklausīgāki. Skolotāja atkal ar 
smaidu atbildēja: Manās stundās jā. Nākošajā jautājumā 
pajautājām, kas tad ir vieglāk, mācīt matemātiku vai 
mājturību? Skolotāja atbildēja, ka tas ir atkarīgs no tā, kā 
to pieņem bērni.  Nākošajā jautājumā gribējām uzzināt 
skolotājas mīļāko mācību priekšmetu, kad viņa gāja 
skolā. Skolotāja ilgi nedomādama atbildēja: Matemātika. 
Pēdējā jautājumā paprasījām skolotājai, vai viņa bērnībā 
domāja, ka kļūs par skolotāju? Skolotāja atbildēja: Skolas 
laikā domāju ka kļūšu par šuvēju, vai grāmatvedi. Par 
skolotāju kļuvu automātiski. Man skolā patika rasēšana. 
Tas arī ir viss, paldies skolotājai, ka atbildēja uz 
jautājumiem!!! 

6./7.klases meitenes 
 
 
 
 
 



 

Pirmais septembris. 

Šogad „1.septembris”  iesākās otrajā 

datumā. Skolu uzsāka 48 bērni, tai skaitā 6 

pirmklasnieki: Patrīcija Andrējeva,  Gvido 

Zuļģis, Amanda Kleina, Aurēlija 

Malakauska, Samanta Šternberga, Sanija 

Marta Mihailova, kopā ar klases audzinātāju 

Intu Inni. Vēl šogad mūsu skolas saimei 

pievienojās  Eva Saulīte. Liels prieks, ka arī 

šogad atsāka darbu Valentīna Keirāne, kura 

pasniedz mājturību. Ceru, ka šis gads nebūs 

grūts. Veiksmi pirmajai klasei, citiem 

skolēniem un, protams, arī mīļajiem 

skolotājiem! 

Patrīcija Ošeniece. 

 

 

Dzejas stunda 

17.septembrī pulksten 12.30 

Sikšņu pamatskolā notika dzejas 

stundām veltīts  pasākums „Es nāku pie 
jums.” Dzejnieks Baltjancis no 

Latgales veltīja 40 minūtes, lai mēs 

noklausītos viņa dzeju un uzdotu viņam 
interesantus jautājumus par dzejnieka 

dzīvi un viņa nodarbēm. Skolēni pēc šīs 

dzejas stundas bija ļoti pārsteigti, jo 
uzzināja, ka Baltjancis zina no galvas 

30 dzejoļus.  

Visi guva jaukas emocijas un 
noteikti arī kādam radās iedvesma 

uzrakstīt kādu dzejas rindu. 

Agija Paspārne 
 

Dzejas pēcpusdiena „ Astoņi kustoņi” 

11.oktobrī notika dzejas stunda, 

kurā bērni skaitīja O. Vācieša sarakstīto 

dzeju. 1.klase dziedāja dziesmiņu ”Kāda 

katram dziesma”. Skaitot dzeju bērni 

iejutās dažādās lomās. Noslēgumā visi 

varēja noskatīties animācijas filmu 

”Kabata”, veidotu pēc O. Vācieša 

dzejas. Kad viss jau bija gandrīz beidzies, 

skolotāja Inta Ekte visus cienāja ar 

ievārījuma maizītēm. Bērni bija 

apmierināti un skolotāji priecīgi par 

paveikto darbu. 

Visvairāk balsu saņēma Montas 

Mihailovas „ Pīle”. Atzinību saņēma 

Markus Djablova „Krokodils un pele”, 

Karīnas Seļivānovas „Pelīte” un Sanijas 

Mihailovas „Zilonis un palma”. 

Kristiana Mame 



Ekskursija. 
Piektdien 20.septembrī ļoti agri sākās 

ekskursija uz Kolku- Kolkasragu, Laumu 

Dabas Parku un uz Kuldīgu- Ventas Rumbu. 

Vispirms mēs braucām uz Kolku. Tur mūs 

sagaidīja divi putnu vērotāji, ar binokļiem un 

grāmatām. Viņi mums pastāstīja daudz ko 

jaunu un parādīja kā izskatās daži putni. Vēl 

mēs varējām uzkāpt skatu tornī. Tālumā 

varēja redzēt arī bāku! Pēc putnu vērošanas 

mēs savā ZZ čempionāta autobusā ripojām 

uz Laumu Dabas Parku, kur mēs gājām pa 

trīs dažādām takām. Pa Bišu taku, pa Putnu 

taku un pa Sporta taku. Kad bijām 

izskrējušies pa sporta taku, tad mēs baudījām 

desiņas, kuras bija sagādājusi mūsu foršā 

skola. Par piemiņu no parka mums katram 

uzdāvināja mazu svecīti no bišu vaska. Pēc 

tam mēs ripojām uz Kuldīgu, kur mēs 

apskatījām skaisto tiltu un Ventas rumbu. 

Tur bija ļoti skaisti. Tā bija jauka ekskursija, 

paldies sponsoriem un cītīgajiem 

makulatūras vācējiem. 

Heidija Brizga 

 

Skolotāju diena. 

Mūsu skolā 3.oktobrī notika 

skolotāju dienas pasākums. 

Skolotāju dienā 8. un 9. klasei bija 

tas gods vadīt 2 mācību stundas 

citām klasēm. Pēc 8. un 9. klases 

novadītajām stundām, notika 

skolotājām veltīts pasākums. 

Skolotājas bija pārģērbušās par 

rūķīšiem līdzi ņemot Sniegbaltīti, 

visiem bija liels, priecīgs 

pārsteigums. Pasākums noritēja ļoti 

jautri un visi bija pozitīvi noskaņoti. 

Arī skolēni bija sagatavojuši 

uzdevumiņus un dažus lasāmus 

gabaliņus. Diena bija izdevusies un 

pēc pasākuma visi devās mājup vai 

arī fotografējās kopā ar rūķīšiem jeb 

skolotājām.  

Santa un Arta 



 

Olimpiskā diena. 
Šogad olimpiskā diena notika 

27.septembrī. Pie mums bija atbraucis šķēpmetējs 

Vadims Vasiļevskis. Viņa tālākais metiens ir 

90,73m tāls,  ko viņš uzstādīja Tallinā 2007. 

gadā. Vadims ieguvis gan zelta, gan sudraba 

medaļas. Pie mums bija ieradusies arī Rucavas 

skola, ar kuru kopā mēs klausījāmies olimpisko 

himnu, pavingrojām un arī paskrējām stafetes. 

Pasākuma izskaņā visi tika apbalvoti ar 

diplomiem un olimpiskajām hantelītēm. Cītīgākie 

vingrotāji nopelnīja biļetes un hokeju: Dinamo 

Rīga, kurš norisināsies Rīgā 13.oktobrī. 

Ivars Lipnevičs 

 

Hokejs 

Šī gada svētdienā 13.oktobrī par aktīvu 
dalību un nopietnu attieksmi  pret sporta 
nodarbībām, skolēniem piedāvāja braucienu uz  
hokeja spēli arēnā Rīga. Dinamo pret 
Magņitogorskas Metalurgu. Uz spēli devās: 
Patrīcija Ošeniece, Kristiāna Mame, Mariss 
Tiļugs, Heidija Brizga, Alija Djablova, Ēriks 
Glužģis, Kārlis Vamzis, Markuss Ķervis, Atis 
Šteindals. Ceļā pavadījām daudz stundu, bet 
tas mums netraucēja izbaudīt braucienu. Kad 
nonācām tribīnēs valdīja liels cilvēku pūļa 
atbalsts Rīgas Dinamo komandai. Forši, ka 
mēs uzvarējām, prieks bija braukt un piedzīvot 
uzvaru. Protams nevar iztikt bez dziesmiņām, 
ko mēs samācījāmies no ikgadējiem faniem. 
Viss bija ļoti forši un ļoti interesanti. 

Heidija Brizga   

 

 

 

 

Skrējiens - Sikšņi Rucava 

 

Šogad 12.oktobrī 

notika skrējiens Sikšņi -

Rucava. Skriešanā piedalījās 

daudzi skrējēji. Skrējienā bija 

trīs veidu distances: 3km, 7km 

un 13km. Protams, ļoti daudz 

skrējēju bija trīs kilometru 

distancē. Vislielāko distanci 

skrēja Kārlis un ieguva otro 

vietu, jo bija tikai divi, kas 

skrien, un 13km distancē 

pirmo vietu paķēra Valters no 

Rucavas. No meitenēm šogad neviena neskrēja 

13km. Skriešana bija veiksmīga un ar laiku arī 

bija paveicies. Un tas ir pats galvenais, ka mēs 

piedalījāmies. 

Alija Djablova. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mēs esam sportiska ģimene 
              Sportiska ģimene ir kā kopīga 
Latvija. Latvija ir ģimene, kurā esmu es. 
              Manā ģimenē ir pieci cilvēki, no 
kuriem divi sporto aktīvāk. Pēc manām 
domām, ir jāsporto bieži un, ja to var darīt 
ģimenes lokā, tad tas ir interesanti. Manam 
tētim patīk celt hanteles un pievilkties, 
māsām un man volejbols, bet mammai 
braukšana ar velosipēdu. Mana ģimene nav 
aizrāvusies ar sportu, jo nav brīva laika un 
patikšanas to darīt. Man liekas, ka lielākā 
Latvijas daļa sporto, bet tas taču ir ļoti labi. Šī 
Olimpiskā diena aicina sportot bērniem, lai 
viņi arī varētu saprast kāda ir ik diena, ja tu 
esi sportists. 
               Vēlētos Sporta dienas vairākos 
Latvijas ciemos, nevis kādā lielā pilsētā, uz 
kuru tu nemaz netiec. Man ļoti patika Spēka 
diena, kas bija sadarbībā ar Latvijas 
dzelzceļu. 
 
Darba autore: Rucavas novada Sikšņu 
pamatskolas 7.klases skolniece Patrīcija 
Ance Ošeniece 
 
 
 



 

 

Makulatūras vākšanas 

konkurss 

Kādēļ jāvāc makulatūra un 

jāpārstrādā papīrs? Papīru ražo no 

celulozes masas, kurai pievieno pigmentus 

un pildvielas. Izejmateriāls celulozei ir 

koksne. Lai saražotu 1 tonnu celulozes 

masas, nepieciešamas 3,5 tonnas koksnes, 

savukārt viena tonna makulatūras pasargā 

no nociršanas aptuveni 14 kokus. Atkārtoti 

pārstrādājot papīru, ietaupām koksni. 

Ietaupām arī enerģiju, jo, lai saražotu 

vienu tonnu pirmreizējā papīra, vajag 

gandrīz divas reizes vairāk enerģijas nekā 

tādam pašam daudzumam papīra, kurš 

iegūts no makulatūras.  

No pārstrādājamā papīra otrreizējā 

ražošanā iegūst dažādus ikdienā 

lietojamus papīra izstrādājumus – avīzes, 

salvetes, biroja papīru un tipogrāfijas 

papīru, aploksnes, kartona kastes, ietinamo 

papīru, olu paliktnīšus, siltumizolācijas 

vati utt.  

Makulatūras vākšanas konkursā mēs 

iesaistījāmies jau pagājušajā mācību gadā 

un nopelnījām trešo vietu. Daudzi skolēni 

atceras noslēguma pasākumu Rīgā 

Brīvdabas muzejā. Kā balva mums bija arī 

ekskursija uz Kolku.  

Makulatūras vākšanas konkursā 

turpināsim piedalīties arī šajā mācību 

gadā. Visi skolēni un skolēni aicināti nest 

makulatūru uz skolu. Ja savu māju jau esat 

iztīrījuši no makulatūras, tad varat 

painteresēties pie kaimiņiem. Var nest gan 

avīzes, gan žurnālus (arī glancētos), gan 

nevajadzīgas grāmatas, gan reklāmas 

bukletus, gan citus papīra izstrādājumus. 

Konkurss ilgs līdz 14. martam. 

Konkursa dalībnieki par katru savākto 

tonnu makulatūras saņem 5 kg otrreizēji 

pārstrādātu biroja vai zīmēšanas papīru, 

ražotu papīrfabrikā “Līgatne”. Būs balvas 

gan skolai, kura savāks lielāko 

makulatūras daudzumu, gan individuāli 

skolēniem, kuri savāks lielāko daudzumu.  

 

 

Vāksim izlietotās baterijas! 

Baterijas ir kļuvušas par neatņemamu 

mūsu dzīves sastāvdaļu – tās mēs izmantojam ik 

dienas gan disku atskaņošanas iekārtās, gan 

pulksteņos, radioaparātos un fotoaparātos, pat 

rotaļlietās un daudzās citās ierīcēs, bez kurām 

dzīve šķiet neiedomājama. Taču kas notiek ar 

vecajām baterijām, kad tās ir izlietotas? Visbiežāk 

mēs tās izmetam tuvākajā atkritumu urnā, nemaz 

neiedomājoties par videi un, protams, arī mums 

pašiem radīto kaitējumu.  

Tieši tāpēc ir svarīgi ne tikai izmest 

izlietotās baterijas tām speciāli paredzētajās 

atkritumu urnās, bet arī izprast, kādu ļaunumu tās 

spēj nodarīt. Bateriju ražošanā izmanto dažādus 

metālus un to savienojumus, no kuriem zināmākie 

ir varš, niķelis, cinks, mangāns, nātrijs un kālijs. 

Savulaik to ražošanā plaši izmantoja arī svinu, 

kadmiju, dzīvsudrabu un to savienojumus – 

toksiskas un kancerogēnas vielas. Kancerogēnu 

iedarbība izjauc šūnu normālo augšanas gaitu, 

tādējādi radot labvēlīgu augsni vēža un citu 

audzēju šūnu attīstībai. Piemēram, dzīvsudrabs, 

nokļūstot cilvēka organismā, cirkulē asinsrites 

sistēmā, sadalās pa visu ķermeni un nogulsnējas 

nierēs, aknās un smadzeņu apvalkā. Savukārt 

svins var izraisīt pat anēmiju. Taču 

visbīstamākais no visiem iepriekš minētajiem 

metāliem cilvēka veselībai ir kadmijs, kurš 

uzkrājas nierēs, matos un kaulaudos. Jaunāko 

bateriju ražošanā izmanto arī tādus retos metālus 

kā titāns, litijs, rubīdijs, lantāns un citi.  

Arī šajā mācību gadā «Zaļā josta» aicina 

skolēnus vākt baterijas un piedalīties konkursā 

„Tīrai Latvijai”. Mūsu skola ir nolēmusi šogad 

iesaistīties bateriju vākšanas konkursā. Nesīsim 

visi izlietotās baterijas un metīsim bateriju 

vākšanas konteinerā, kurš atrodas skolotāju 

istabas koridorā. Bateriju vākšanā varat iesaistīt 

arī savus radiniekus un kaimiņus.  
Konkursa norises beigu termiņš 2014. gada 

28. februāris, bet neatliksim to uz pēdējo brīdi. 

Minimālais savākto bateriju daudzums, lai 

piedalītos konkursā un tiktu nodrošināta to 

izvešana, ir 30 kg. Balvas būs gan skolai, kura 

savāks lielāko daudzumu bateriju, un arī skolēnam, 

kurš savāks lielāko daudzumu bateriju. 

Agrita Brizga, Sikšņu pamatskolas 

skolotāja. 

 

 



 
 
 

Komiksa autors Mariss Tiļugs jums ir sagādājis uzdevumu. Komiksa pēdējā bildē ir pazudis viens vārds, ja jūs zināt, 
kas tas ir par vārdu, tad pēc brīvlaika to uzrakstiet uz lapiņas un iesniedziet 

Marisam Tiļugam. 
Ir vērts pacensties, jo tas, kurš atminēs pareizo vārdu iegūs mazu 

pārsteigumiņu! 

Rudens mode 

2013 
Svīteri jeb džemperi ir neaizstājams 

apģērba gabals ikviena garderobē. Uz šo 

rudeni dizaineri un zīmoli ir radījuši gan 

klasiskus, gan ekstravagantus modeļus. Šie 

modeļi ir ne vien skaisti, bet arī ļoti 

praktiski. Viena no karstākajām tendencēm 

uz šo sezonu ir augstās un “bruņurupuču” 

apkakles. Meitenēm aktuālas ir pusapļa 

formas pleci un piedurknes. Iedvesmojoties 

no 80.gadiem, arī plecu polsteri, kā arī 

aktuālas džemperkleitas dažāda garuma un 

dažādās kombinācijās. Ļoti aktuāls šoruden ir arī 

ādas apģērbs, rudens ziedu motīvi, bikškostīmi, 

zvērādas, nekad no modes neizejošā sarkanā un 

rudens top tonis rozā krāsa tieši meiteņu 

garderobē, dažādas interesantas apdrukas, volāni, 

klasiskā smilšu krāsa, lielākas un mazākas rūtis.  

Šobrīd skolā novērojama silto 

džemperīšu un jaciņu izplatīšanās. No skapjiem 

izņemtas arī siltās rudens šalles un cimdiņi. 

Rudenīgais vēsums manāms arī apģērba krāsu 

izvēlē. Šajā laikā svarīgākais tomēr ir apģērbties 

ērti un silti, lai rudens rīta salnas nekož degungalos un ausu ļipiņās. 
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