
Ko darīt brīvajā laikā? Varbūt adīt, šūt un tamborēt? Varbūt uzrakstīt pasaku par 

savu krūzi? 

Ir sācies jauns gads katram no mums ar jaunām domām, cerībām, mērķiem, bet 

viena vēlēšanās mīt mūsu visu prātos un sirdīs – kaut ātrāk tiktu uzveikta baisā slimība, 

kas no iepriekšējā gada met tumšu ēnu jaunā gada plāniem. Ir jomas, kurās darbība ir 

apsīkusi, ir jomas, kur aktivitātes notiek attālināti. Arī skolu darbs ir pielāgots 

ierobežojumiem – II semestris ir sācies ar pagarinātu brīvlaiku un turpinājumu mācīties 

attālināti.  

Cerībā, ka tiks sagaidīti arī klātienes apmeklētāji - mūsu skolas bibliotēkā 

turpinās izstāžu cikls “Ko var darīt brīvajā laikā?”. Aktualitāšu stendā šoreiz ir 

grāmatas, kas var palīdzēt apgūt kādu rokdarbu prasmi, kas šajā laikā varētu būt ļoti 

laba aizraušanās. Iespējams, kāds ieraudzīs bibliotēkas piedāvātajā grāmatu klāstā arī 

sava grāmatplaukta iemītnieci, kas palīdzēs nodoties rokdarbu mākslai. Iespējams, ka 

kāds rokdarbu pamācības atradīs internetā. Lai veicas un izdodas atklāt sevī adīšanas, 

mezglošanas, origami vai citu rokdarbu talantu.   

Izstādē šoreiz dažādas krūzes no skolotāju privātajām kolekcijām. Katrai krūzei 

ir savs stāsts. Lai tās vedina padomāt par to, kādas tējzāles veselības nostiprināšanai 

varētu savākt vasarā. Gan jau katram no mums mājās ir sava mīļākā tējas vai kafijas 

krūze. Īstais laiks ir atcerēties, kā tā nonākusi mūsu trauku skapītī, kas to dara tik īpašu 

un dienas rituāliem nepieciešamu. Varbūt taps kāda pasaka, miniatūra vai dzejolis par 

krūzes dzīvi?  

Atbilstoši valstī noteiktajiem ar COVID 19 izplatību saistītajiem ierobežojumi, 

krūžu izstādē var ielūkoties virtuāli, bet, ja ir vēlme pamācīties, atkārtot kādu rokdarbu 

prasmi vai izlasīt kādu daiļdarbu, tad, sazinoties ar skolas bibliotekārēm un ievērojot 

visus drošības pasākumus, grāmatu iespējams saņemt pie skolas ēkas uzrauga 

norunātajā laikā. 

Lai mums visiem izturība un nopietna attieksme pret to, kas notiek mūsu valstī! 

Būsim atbildīgi! Sargāsim pašu dārgāko, kas ir cilvēkam – veselību un dzīvību!  
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