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1.september – TEADMISTE PÄEV
Septembri gaida visi - cits ar prieku par atkaltikšanos, cits ar
satraukumu par nezināmo, cits ar nožēlu par pagājušo vasaru, vēl
kādam tas atnes nejaukas domas par pienākumu. Neko darīt, dabā
tā ir iekārtots, ka pēc saulainās vasaras seko rudens ar zeltaino
lapu mirdzumu, salnām un arī skolas gaitām. Vēlētos, kaut jaunajā
mācību gadā vairāk būtu prieka par padarīto un kopābūšanas laiku.
Lai katrs no mums – gan bērns, gan pieaugušais ikvienā dienā
saskatītu un sajustu mīļumu, līdzjūtību, prieku, draugu drošo plecu,
kā arī gandarījumu par grūtību pārvarēšanu un neļaušanos
skumjām. Šogad 1.septembris skolā sākās ar lietu uz ziedu
veidotajiem saules stariem. Tāpēc gribas vēlēt - lai vairāk saules
gaismas un siltuma visa mācību gada garumā!
Skolotāja Aiva

OLEME UHKED – MEILE ONKINGITUD EESTI LIPP
Eesti lipul 131
4. juunil 2015. Kell 7.00-7.25
Riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermani torni.
4. juunil 2015. Eesti lipupäevale pühendatud pidulikule lipuheiskamisele
oli kutsutud ka meie kooli direktor Urve Aivare ning 9.klassi õpilane Karl
Oskar Stalte. Pidulik üritus algas kell 7.00 ja Pika Hermani torni heiskasid
riigilipu hümni saatel Riia Eesti põhikooli õpilane Karl Oskar ja kaks Noarootsi
gümnaasiumi õpilast. Seejärel lauldi ka lipulaulu ning pärast Riigikogu
esimehe Eiki Nestori, EELKi piiskopi Einar Soone ja Eesti Lipu Seltsi esimehe
Jüri Trei kõnesid suunduti koos Noarootsi gümnaasiumi õpilastega ekskursioonile välisministeeriumisse.
Eesti lipu 131. aastapäeva puhul kinkisid Riigikogu ja Eesti Lipu Selts meie koolile Eesti lipu, mida piduliku kandelipuna kasutada.
Urve Aivare

ATMIŅAS PAR VASARU
Pagājušajā mācību gadā tagad jau 8.klases skolniece Elizabete Grīnberga nokļuva laureātu godā konkursā
„Plašais apvārsnis”. Balvā – dalība vasaras nometnē Jūrmalā. Par iespaidiem nometnē dalās Elizabete:
„2015. gada vasarā nedēļas garumā Jūrmalā notika Plašā Apvāršņa konkursa finālistiem nometne, kā balva par
piedalīšanos un uzvarēšanu. Jūrmalā apskatījām slavenākos arhitektūras objektus, gājām uz muzejiem, galvenokārt, uz
tiem, kuri bija saistīti ar Aspazijas un Raiņa dzīvi un piemiņu. Nometnes laikā satikām arī dažādus rakstniekus,
dzejniekus un tulkotājus: Gundegu Repši, Eduardu Aivaru, Henriku Eliasu Zēgneru, Inesi Pakloni un Guntaru Godiņu, ar
kuru parunāju igauņu valodā, un rakstnieku Māri Runguli, kurš stāstīja par spoku un joku stāstiem.
Mums bija iespēja iet uz jūru peldēties, braucām ar jahtu, devāmies nakts pārgājienā, kur satikām Aspazijas un
Raiņa tēlus, braucām ar riteņiem pa Jūrmalas ielām un jūras malu.
Nometnes laikā katru dienu varēja piedalīties kādā no radošajām darbnīcām: dzejas, ēnu teātra vai radio. Es
biju radio darbnīcā, kur veidojām raidījumu par visu nometni: intervējām pie mums atbraukušos dzejniekus, tulkotājus
un rakstniekus. Pie mums bija arī televīzija un radio intervētāja, kuri taisīja intervijas par šo nometni.”

SEPTEMBRIS – LASĪTPRASMES MĒNESIS
LASĪTPRASMES DIENA
Mūsu skolā 8.septembrī grāmatai tika veltīta īpaša uzmanība. Starptautiskajā lasītprasmes
un rakstpratības dienā skolēni valodas un literatūras stundās stāstīja katrs par savu mīļāko
grāmatu, uzsverot – kāpēc ieteiktu to izlasīt citiem, bet starpbrīdī pēc 2.stundas gaiteņos
klausījās skolotāju lasītus daiļdarbus - Ingas Žoludes “Putekļu pasaku” un jaunākās latviski
iztulkotās igauņu grāmatas – Aino Pervikas „Prezidents” un Piretas Raudas „Berts un otrā B”
Gribas ticēt, ka šādas kopālasīšanas minūtes, stundas (varbūt pat dienas) palīdzēs izprast
lasītprasmes īsteno brīnumu – alķīmijas procesu, kad aiz rakstītā (runātā) vārda atklājas vesela pasaule, kuru gribas
iepazīt tuvāk, izprast notiekošā cēloņsakarības un vienlaikus iepazīt arī sevi. Ne jau velti slavenais zinātnieks Alberts
Einšteins (1879 – 1955) reiz teicis: “Ja vēlaties, lai bērni būtu inteliģenti, lasiet viņiem pasakas. Ja vēlaties, lai viņi būtu
vēl inteliģentāki, lasiet viņiem vēl vairāk pasaku”.
Skolotāja Inita Ozola

IZTEIKSMĪGĀS RUNAS KONKURSS „ZVIRBULIS”
23.septembris bija īpaša diena tiem 32 skolēniem, kuri
piedalījās skatuves runas konkursā “Zvirbulis - 2015”. Skolas
bibliotēkā skanēja dzeja, atgādinot, ka 1965.gadā iedibinātā tradīcija
godināt Tautas dzejnieku Raini (kā arī citus autorus) nav aizmirsta un
sniedz dvēselisku baudījumu. Žūrija bija stingra – vērtēja gan dzejoļa
garumu, gan izteiksmi, gan atbilstību skolēna vecumam un raksturam
(personībai). Pie godalgotām vietām tika tikai 10 skolēni, tie, kuri
autora tekstu bija pieņēmuši kā savu un prata to sirdsgudri pasniegt
klausītājiem. Divi no konkursantiem – Edvards Zvirgzdiņš (3.kl.) un Ella Renāte Skeranska (8.kl.) – piedalīsies

Zemgales priekšpilsētas konkursā Rīgas Skolēnu pilī 14.oktobrī. Turēsim īkšķus!
Skolotāja Inita Ozola

DZĪVO DROŠĀK!
15.septembrī skolas informātikas klasē 1.klases skolēni piedalījās stundā, kuru
vadīja Vilks Apdomīgais un Lapsa Ašā. Skolēniem draudzīgā un interesantā
veidā tika atgādinātas vienkāršas pamācības, kas ļaus izvairīties no dažādām
traumām ikdienā. Katrs skolēns saņēma arī grāmatiņu, kurā aprakstītas un
attēlotas situācijas, kurās bērni gūst traumas un katrai bīstamajai situācijai pretī
attēlota droša un pareiza rīcība. Bieži vien traumas rodas sadzīviskās situācijās,
kā arī neuzmanības vai nezināšanas dēļ, tieši tādēļ ir svarīgi pārrunāt to dažādos
veidos. Lielā daļā situāciju skolēni teica priekšā lapsai un vilkam, kā rīkoties.
Ceru, ka visi to ievērosim ikdienā!
Skolotāja Ieva

MŪSU KOPĪGAIS PĀRGĀJIENS

10. septembra rītā, mēs, visa Rīgas Igauņu pamatskola,
tikāmies Torņakalna stacijā, lai kopīgi dotos rudens
pārgājienā. Mūsu pārgājiens sākās Lielupes stacijā, kad izkāpuši no vilciena, devāmies līdz jūrai, gar kuras
krastu mērojām aptuveni 4 kilometrus. Pēc apmēram stundu garas iešanas, apstājāmies, lai mazliet atpūstos
un iestiprinātos. Kad kājas bija nedaudz atpūtinātas, sākās arī sportiskas aktivitātes. Līdzi bija paņemta gan
bumba, gan lecamauklas. Kad bijām paēduši un izkustējušies, devāmies uz Jūrmalas Brīvdabas muzeju, kur
mūs jau gaidīja. Tikām sadalīti divās grupās. Kamēr pamatskola tika izvadāta pa muzeja apkārtni un klausījās
gides stāstījumā, sākumskola atpūtās, ēdot līdzpaņemtās desiņas, kuras bija iespējams uzcept ugunskurā.
Pēc tam grupas mainījās vietām. Pirms došanās vēl mazliet atpūtāmies un tad gan devāmies atpakaļ līdz
Lielupes stacijai, lai brauktu mājup. Šoreiz 4 kilometrus mērojām cauri pilsētai. Kopumā diena bija
izdevusies. Paspējām gan izkustēties, gan uzzināt vairāk par zvejnieku kādreizējo dzīvi, kā arī nobaudīt
ugunskurā ceptas desiņas. Paspējām arī papriecāties par skaisto dabu mums apkārt, jo laiks mūs lutināja.
Brigita Andersone, 9.klase

MIĶEĻDIENA
29. septembrī atzīmējām senus latviešu un igauņu gadskārtu svētkus –
Miķeļdienu. Šajā dienā pirmās stundas laikā notika aizraujošs pasāums –
rudens ražas degustācija. Katra klase bija sagatavojusi mielasta galdu citiem.
Uz skaisti noformētajiem galdiem kārtojās dažādi kulinārijas brīnumi no
burkāniem, ķirbjiem, plūmēm, āboliem, ogām, kartupeļiem, tomātiem un
gurķiem. Nogaršot varēja kūkas, pīrāgus, salātus, sāļas un saldas uzkodas, arī
dzērienus. Interesantākais šajā reizē – 6.klases Ūlava gurķu mohito. To bija
ievērojuši visi, kam patīk gurķu garša. Centušies, protams, bija visi. Vēl visas
dienas garumā ēdām ar vecāku palīdzību tabušos ēdienus. Paldies visiem –
gan gatavotājiem, gan ēdājiem, gan organizētājiem!
Skolotāja Aiva

OLIMPISKĀ DIENA 2015

25.septembrī, kopā ar citām Latvijas pilsētu skolām, arī Rīgas Igauņu pamatskolā
atzīmēja Olimpisko dienu. To organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) un šogad
aptvēra 348 vietas visā Latvijā, pulcējot jaunu dalībnieku rekordu - vairāk nekā 100
tūkstošus skolēnu.
Tradicionāli Olimpisko dienu atklājām ar svinīgu mirkli - skanot Olimpiskajai
himnai, 8. un 9.klases skolēniem ienesot Olimpisko karogu. Pēc svinīgās daļas
sekoja kopīga ieslidīšanās un sportiskās aktivitātes skolas pagalmā divu stundu
garumā.
Pēc sportiski pavadītās dienas par piemiņu no 2015.gada Olimpiskās dienas visi
dalībnieki saņēma diplomus un reklāmas hanteles. Katra komanda tika apbalvota
arī ar saldu pārsteiguma balviņu, kuru tūliņ pēc pasākuma arī draudzīgi sadalīja.
Skolotāja Evita Vēsma

