
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kuram gan nav zināms, cik mainīgs ir pavasara laiks. Te spīd saule, te 
līst lietus, taču nevar noliegt, ka neatkarīgi no laika apstākļiem pavasaris 
priecē mūsu sirdis.  
Diez vai skolā būs atrodams kāds, kurš nepamanīja, ka šis mācību gads 
arī skolas avīzei bija ļoti mainīgs. Brīžiem sparīgi lutinājām savu lasītāju 
ar jaunām ziņām, brīžiem klusējām, kā ūdeni mutē ieņēmuši.  
 
Taču tagad, kad jūs turat rokās šo, mācību gada noslēguma 
speciālizlaidumu, varam kopīgi priecāties, ka „Bubuļu Kambarim” piemīt 
fēniksa daba. Tas ir gatavs atdzimt no pelniem, ikreiz, kad sakritis un 
sabirzis putekļos. 

Varbūt skolas avīzei piemīt vēl kādas maģiskas būtnes daba? Es nešaubos, ka kaut ko mēs spētu atrast. It īpaši 
tagad, kad maģisko būtņu kopšanas stundās esam iemācījušies tik daudz jauna, pateicoties profesoram Danī 
Isama kungam.  
 
Mācību gadam noslēdzoties „Bubuļu Kambaris” saka paldies visiem Cūkkārpas profesoriem par izturību un 
sniegtajām zināšanām.  
Paldies skolas uzraugiem par mūsu pieskatīšanu un mediķiem par dziedēšanu.  
Pateicība pienākas arī bibliotekārēm, skolas pulciņu vadītājiem un kalambola tiesnesim.  
Paldies par jūsu iecietību un, lai arī smaidām sakot pateicības vārdus, un mūsu karā ir iestājies pamiers 
vasaras garumā, nemaz neatļaujaties atviegloti nopūsties! Nākamgad nebūs vieglāk. Jo, kurš gan būtu tik 
naivs, lai ticētu solījumiem: mēs vairāk tā nedarīsim, prātā uzreiz piemetot domu, ka mazāk jau arī nē.  
 
Lai skola paliek aiz muguras! Priekšā vasara. Katram no mums jau noteikti padomā ir plāni, kā to pavadīt un 
savu ikdienu padarīt pēc iespējas aizraujošāku. Lai jums izdodas iecerētais!  
Pārgājieni, nometnes. Varbūt kāds nolēmis pa vasaru izmēģināt pieaugušo dzīves aspektus un nopelnīt pats 
savu pirmo algu. Varbūt kāds cits nolēmis laiski slinkot un apsolījis sev katru dienu izgulēties, līdz miegs vairs 
nav nevienā acī.  
Lai nu kā, siltās vasaras naktis tuvojas!  
 
Neaizmirsti pierakstīt un iemūžināt savus vasaras piedzīvojumus fotogrāfijās.  
Lai septembrī, atgriežoties skolā, būtu ko atcerēties un pastāstīt saviem draugiem. 
 

Piedzīvojumiem bagātu vasaru vēlot, 
„Bubuļu Kambara” redaktors 








































