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Oktobris – PROFESIJU MĒNESIS

SKOLOTĀJU DIENA
Oktobris sākās ar kādas īpašas profesijas cildināšanu. 2.oktobrī skolā norisinājās Skolotāju dienas svinības. Pirmās
stundas laikā pārsteigumu skolotājiem sagādāja Skolēnu pašpārvalde kopā ar visiem skolas skolēniem. Parasti
skolotāji ir tie, kas liek kaut ko darīt bērniem, bet šoreiz skolēni nodarbināja savus skolotājus. Visi varēja vērot, kā
pirmajā stāvā skolotāji dzied karaoki, otrajā stāvā iet rotaļās, bet trešajā - sporto. Stundas noslēgumā skolotājus
gaidīja saldais pārsteigums – kliņģeris pie glīti skolēnu saklāta galda un arī 8.klases apsveikums Skolotāju dienā. Bet
dienas noslēgumā – pašu skolotāju noorganizētā atpūta kādā Rīgas restorānā. Ko par šo dienu domā skolotāji?
- Tā ir jauka diena, kad tiek parādīts gods skolotājiem. Paldies bērniem, kuri īsi, mīļi, bet no sirds apsveica mūs!
Sirdi iepriecināja arī bērnu dāvātie ziedi, zīmējumi, nelielas pārsteiguma dāvaniņas, kuras veidotas pašu rokām un
piedomājot par savu Īpašo Skolotāju. Bijām patīkami pārsteigti par skaisti saklāto galdu. Kaut vairāk būtu svētku
dienas, patīkamu pārsteigumu un smaidu!

KARJERAS NEDĒĻA 12.-16.OKTOBRĪ
Jau trešo gadu pēc kārtas arī mūsu skola atbalstīja Karjeras nedēļu, kas norisinājās 19 Latvijas pilsētās un novados.
Tika organizētas gan izglītojošas lekcijas mūsu skolotāju vadībā, gan pasākumi, gan tika vērotas viesu lekcijas, kuru
uzstāšanās notika, pateicoties skolēnu vecākiem. Sākumskolas skolēni devās ekskursijās uz vecāku darbavietām.
PROFESIJU DURVIS
Karjeras nedēļa tika atklāta, dekorējot katras klases durvis attiecīgi
Karjeras nedēļas moto „Atver profesijas durvis”. Katra klase izvēlējās
profesiju, par kuru stāstīja gan vizuāli, gan rakstiski. Skolēniem
piedāvāja aizpildīt veidlapu „Atver profesiju durvis mūsu skolā”. Vēlme
bija daudziem, tomēr tikai daži šo pārbaudījumu un izaicinājumu
izturēja līdz galam. Aktīvākās meitenes, kuras bija atvērušas visas

7.klases skolnieces Sabīne un Letīcija.
Savā centībā un aizrautībā neatpalika arī 5.klases skolnieces
Agnese un Danita.
profesiju durvis, bija

PASĀKUMI
„Dziesmu duelis”, kurā mūzika tika apvienota ar
profesijām. Pārliecinošu uzvaru duelī guva komanda
„Artūrs”, bet braši cīnījās arī komanda „On a Point”.
Ieguldījumu pasākuma organizēšanā un vadīšanā sniedza
mūzikas skolotājas Ligita un Sabīne.
„Zini vai mini” pasākumā atbalstu sniedza aktīvākās
skolnieces un skolnieki no Skolēnu pašpārvaldes. Tajā ar
video, kāršu, skriešanas disciplīnas un citu uzdevumu palīdzību noskaidrojām, ka komanda
„Dream Team” noteikti pārzina profesijas, savukārt komanda „Tomasss” vien ar 3
punktiem atpalika no uzvarētājkomandas.
TIKŠANĀS
Visu nedēļu notika tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Skolā viesojās: TV pārstāve Sintija Melne, firmas
„Evopipes” eksporta vadītāji Urmas Mei un Māris Melderis, pašvaldības policijas pārstāvis Edgars Šelders, „Zilie
brīnumi” pārstāve Iveta Ceļmalniece, ar konditora profesiju iepazīstināja 4.klases skolnieces Kitijas mamma.
Arī mūsu skolas skolotāji vadīja lekcijas. Latviešu valodas skolotāja Inita Ozola stāstīja par psihoģeometriju, vēstures
skolotājs Egils Braķis aizrāva klausītājus ar stāstiem par savu aizraušanos – Indiju, ber angļu valodas skolotāja Ilze
Rasmuse mudināja 9.klases skolēnus aizdomāties „Kas es esmu? Kāds es esmu?”.

Viimasel koolipäeval enne vaheaega tuli meie juurde Kitija ema. Ta rääkis oma
kondiitri tööst ja tutvusas meile kookide valmistamist. Saime omal nahal tunda
kondiitri rasket ning väga kannatlikku tööd. Kõik klassi õpilased valmistasid ise
tordi ja küpsetasid küpsiseid. Suurim üllatus oli õpilastele see, et tordi pidid lapsed
koju viima ja peale kannatlikku tööd ei lubatud seda kohe koolis ära süüa.
Magusaisu leevendamiseks näsisime enda küpsetatud küpsiseid. Loodan, et laste
valmistatud tordid jõudsid kenasti kodudeni ja rõõmustasid nenede perekondi.
´PROFESIJU SĪRUPS´
Mūsu skolu 4.klašu konkursā „Profesiju sīrups” Ziemeļvalstu ģimnāzijā
pārstāvēja 4.klases skolēnu komanda un skolotāja Ivika.
14.oktoobril oli 4.klassi kuuest õpilasest koosnev võistkond osa üritusest
„Kajreras sīrups“, mis toimus Põhjamaade gümnaasiumis. Võistkonda
kuulusid Ance, Kitija, Linda, Rasmuss Marks, Dāvids ja Jānis. Kodune
ülesanne oli valmistada etteaste väljaloositud ameti kohta. Meie klassi
ametiks oli raamatukoguhoidja. Näitasime teistele toreda loo sellest, mis
kõik võib raamatukogus juhtuda kui raamatukoguhoidja tööd tehes
magama jääb. Üritusest võttis osa palju koole ning nende etteasteid oli
huvitav vaadata. Peale esinemisi tutvusime lähemalt kümne erineva
ametiga. Kokku oli tulnud palju inimesi, kes andsid meile huvitaviaid töid teha. Kõik tööd olid meile jõukohased ja
saime ülesannetega hästi hakkama. See üritus oli põnev ja lõbus võimalus erinevate ametitega tutvumiseks.

IEPAZĪSTAMIES AR DAŽĀDĀM DARBA VIETĀM

3.a klase

Karjeras nedēļas laikā pētīja gida profesiju un uz klases durvīm izlika

kolāžu, kas iepazīstināja ar gida darbu. Kā strādā gids, izbaudījām Nacionālajā Operas un
Baleta teātrī. Tur mūs sagaidīja Edvarda mamma, kas izvadāja pa teātra daudzajiem
stāviem un iepazīstināja ar tur strādājošajiem cilvēkiem. Vēlāk skolā skaitījām, cik dažādu
profesiju cilvēki nodrošina operas un baleta izrādes. Izrādās, ka ļoti daudz, nepietika vietas
uz papīra lapas, lai tos visus uzskaitītu! Par to, ko redzējām un kas patika stāsta paši
trešklasnieki.
- Man ļoti patika opera un tās gaisotne. Šķita interesanti, ka tā kādreiz bijusi
sarkanā krāsā. Tagad to sauc par Balto namu. Pārsteidza zāles lielā lustra ar 124 spuldzēm
un greznie, īsta zelta rotājumi. Pārsteidzošs bija skats no otrā balkona, tā lielums. Patika
pasēdēt Prezidenta ložā, jo tā bija krāšņa un vistuvāk skatuvei. Arī Sarkanā zāle
pārsteidza, jo tur varēja iziet cauri sienai, kas patiesībā ir slepenā eja. Visinteresantākās
šķita aizkulises un redzēt, kas notiek aiz dzelzs aizkara, kas pasargā zāli no ugunsgrēka. Ļoti patika arī baleta treniņu
zāle ar daudzajām deju stangām. Interesanti, ka blakus operai kādreiz atradās elektrostacija, kas mūsdienās redzama
kā liels skurstenis.

4.klass

Karjäärinädala raames külastas Karina ema töökohta. Meie

klassil oli suurepärane võimalus näha Riia linna üht kaunimat hoonet „Saules
akmens“, kus asub Swedbank. Ekskursioon oli võga põnev. Esmalt saime sõita
kiire liftiga 25. korrusele, kus asus üks tähtsamaid koosolekute saale. Karina
ema rääkis meile palju huvitavaid lugusid sellest hoonest ning panga tööst.
Huvitav fakt hoonest oli ka see, et igal korrusel on 2 ruumi, mis kannavad
jõgede nimetusi. Seega on seal ka Emajõgi ja veel palju teisi ilusate jõgede
ruume. Töö pangas pakkus paljudele huvi ja seepärast otsustasid mõned
õpilased seal tulevikus ka tööd teha.

1.klase

kopā ar skolotāju un vecākiem apmeklēja Valsts policijas

Satiksmes drošības pārvaldes telpas Rīgā, Stabu ielā 89. Tur izveidota satiksmes
drošības mācību klase, kas paredzēta ceļu satiksmes noteikumu apgūšanai un
citu ar ceļu satiksmi saistītu preventīvu pasākumu organizēšanai. Mācību klasē
skolēni pārrunāja to, ko dara un kādam jābūt policistam, kā arī izspēlēja
dažādas situācijas uz ceļa, praktiski izmēģināja un pārliecinājās par atstarotāju
nepieciešamību. Paldies Nika mammai Kristīnei Glindziņai par noorganizēto pasākumu.

Skolotāja Ieva

2.klase devās uz Nacionālo bibliotēku. Tur mūs laipni sagaidīja Adrianas mamma, kas ir bibliotēkas darbiniece
un gide. Vislielāko sajūsmu bērnos radīja skats no ēkas smailes. Cik gan mūsu Rīga ir skaista! Ar interesi
noklausījāmies un apskatījām dāvināto grāmatu sienu. Ļoti patika neparasto grāmatu nodaļa - lielākā un vismazākā
grāmatiņa. Labprāt ilgāk būtu paviesojušies bērnu grāmatu nodaļā! Skolēni secināja, ka bibliotekāram ir jābūt ļoti
zinošam. Pašam jālasa daudz grāmatu, lai var par tām pastāstīt apmeklētājiem. Jābūt arī laipniem un jāprot
sarunāties ar cilvēkiem.
Skolotāja Kristīne
Materiālus par Karjeras nedēļu apkopoja Ilze Rasmuse, Aiva Plauča, Ivika Keisele

APMEKLĒJAM MUZEJUS
Ciemos pie Barontēva
Šogad 31.oktobrī Barontēvam aprit
180. Tāpēc 20.oktobrī 6.klase
apmeklēja latviešu tautasdziesmu
krājēja un kārtotāja Krišjāņa Barona
muzeju Rīgā Kr.Barona ielā 3 – 5. Tur
Dainu tēvs dēla Kārļa ģimenē dzīvoja
pēdējos četrus dzīves gadus. Skolēni
klausījās
muzeja
darbinieku
stāstījumu par Krišjāņa Barona
dzimtu, aplūkoja izstādi, kas veltīta atmiņām par Barontēva simtgades svinībām Vācijā, dziedāja tautasdziesmas,
lasīja rokrakstā pierakstītās dainas, aplūkoja Dainu skapi. Apbrīnojama vēl joprojām ir Krišjāņa Barona uzņēmība 45
mūža gadus bez atlīdzības vākt, kārtot dainas un rūpēties par to izdošanu. Viņa nesavtīgā rīcība ir kā atgādinājums
nākamajām paaudzēm rūpēties par tautas kultūru un garīgo mantojumu.
Skolotāja Inita Ozola

Ojāra Vācieša muzejā
Piektdienas, 23.oktobra, pēcpusdienu 8.klases skolēni pavadīja O.Vācieša
muzejā. Šoreiz primārais mērķis bija labdarības akcija – muzeja pagalma
sakopšana. Skolēni kopā ar muzeja vadītāju Ievu Ķīsi un latviešu valodas
skolotāju Initu Ozolu grāba lapas, lasīja ābolus dzejnieka dārzā O.Vācieša ielā
19. Pēc labi padarīta darba skolēni iepazinās ar muzeju, klausījās stāstījumu
par dzejnieku. Pasākuma noslēgumā visi dzēra tēju un ēda muzeja darbinieku
ceptās ābolmaizes un līdzi paņemtos našķus. Atvadoties muzeja vadītāja
katram talciniekam dāvināja kartīti ar kādu O.Vācieša zīmētu mandalu un
aicināja uz sadarbību.

Latvijas Kara muzejā
Ceturtdien, 22.oktobrī 7.klases skolēni Latvijas Kara muzejā apskatīja septiņas
ekspozīciju zāles, sākot no 9.-16.gs. „Karavīri un kara māksla”, kas atspoguļo
senāko Latvijas vēstures daļu, un līdz mūsdienu neatkarīgās Latvijas posmam.
Protams, vienas stundas laikā var iegūt tikai vispārēju priekšstatu par muzeju,
jo redzēt tur ir ļoti daudz kā interesanta. Visinteresantāk bija palasīt un
apskatīt materiālus par Latviešu karavīru gaitām 1.Pasaules karā. Dažiem
saistošas likās dokumentālās liecības par Valsts neatkarības iegūšanas periodu.
Pēc gida stāstījuma daži vēlējās arī patstāvīgi apskatīt muzeju.

Sk. Helēna.

TEĀTRIS SKOLĀ
Oktobrī sākumskolas skolēnus iepriecināja Leļļu Teātra Kluba izrāde ”Sapnis
par Karali”. Mazās Cecīlijas dzīvē ir viss, kas nepieciešams – lelle, Zivtiņas piemājas
upītē, vecais Koks, kurš reizēm negribīgi aprunājas, pļāpīgais Laukakmens, dīvainis
Vīngliemezis un visi pārējie draugi, ar kuru attiecībām skaidrībā var tikt tikai dārza
uzraugs – Putnubiedēklis. Vai Cecīlijas sapnis par Karaļa ierašanos piepildīsies? To
varējām uzzināt, skatoties leļļu izrādi „Sapnis par Karali”.

KONKURSOS
Oktobrī Rīgas Skolēnu pils telpās notika Skatuves runas konkursa „Zvirbulis” otrā kārta. Tajā mūsu skolu pārstāvēja
Edvards no 3.a klases un Ella no 8.klases. Katram no dalībniekiem bija jānorunā no galvas divi darbi – dzejolis un
proza. Gatavojāmies ļoti. Tomēr diplomu par 3.vietu ieguva tikai Edvards, Ellai – atzinība. Apsveicam!
Oktobrī visi skolas skolēni, skolotāji, darbinieki un vecāki juta līdzi sestās
klases skolniekam

Ūlavam televīzijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”. Klases

biedri un audzinātāja spēli varēja vērot „tiešraidē” – piedaloties televīzijas
ierakstā, tāpēc par panākumiem pusfinālā un finālā ziņas varējām iegūt
ātrāk nekā citi līdzjutēji. Prieks par panākumiem un iegūto pieredzi!

VISLIELĀKAIS PALDIES ŪLAVAM PAR REKLĀMU UN SKOLAS TĒLA
POPULARIZĒŠANU! Par piedzīvoto televīzija – nākamajā skolas avīzē.

SPORTA DZĪVE
1.oktobrī ātrākie 6.klases un 7.klases skolēni devās uz Anniņmuižas sporta
kompleksu, lai pārstāvētu skolas godu rudens krosa stafetēs (8x500m).
Komandas sastāvā: Dāvis, Edvards, Didzis, Ralfs, Elizabete, Karīna (6.kl.),
Helēna, Vika (7.kl.). Komanda parādīja labu sniegumu un 33 komandu
konkurencē, ierindojoties 21.vietā (kopējais distances veikšanas laiks
0:15:56).
Skolotāja Evita

RUDENS VELOČEMPIONĀTS
7. un 8. oktobrī norisinājās tradicionālais skolas veločempionāts trīs veloklasēs, kurā piedalījās gan skolēni, gan
skolotājas, gan arī vecāki.
Labāko rezultātu BMX klasē un arī absolūtajā kopvērtējumā uzrādīja Edvards Liberts (6. klase), kurš jau
vairākus gadus ir arī savas vecumgrupas BMX Latvijas čempions. Ātrākā meitenēm gan BMX klasē, gan meiteņu
kopvērtējumā bija Rebeka Krūmiņa (2. klase). Mini MTB klases uzvarētājs zēniem bija Jānis Sproga (4. klase), bet
meitenēm saspringtā cīņā pirmo vietu ieguva Danita Lora (5. klase). Lielo MTB velosipēdu klasē zēniem uzvarēja
Reinis Keiselis, toties meiteņu vērtējumā ar ļoti līdzīgiem rezultātiem pirmo vietu dalīja otrklasniece Karlīna Utkina
un piektklasniece Agnese Tišuņina. Šajā veločempionātā startēja jau piecas skolotājas, no kurām ašākā bija Ivika
Keisele.
Sportiski aktīvākās klases ceļojošā kausa izcīņā rezultāti bija visai blīvi, un, pateicoties saskaņotajam vecāku
atbalstam, kausu šoreiz ieguva 3.a klase.

Lauma Krogzeme

