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DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA DIENA
28.janvārī visā Latvijā atzīmē Latvijas
prezidenta Kārļa Ulmaņa iedibināto
Draudzīgā aicinājuma dienu. Šajā
laikā visi tiek aicināti atcerēties savas
skolas, lai dāvinātu to bibliotēkām
grāmatas. Arī mūsu skolas skolēni
25.janvāra rītā sapulcējās, lai svinīgi
nodotu skolas īpašumā jaunākās
grāmatas. Šoreiz īpaši gaidījām
tulkoto igauņu bērnu literatūru.
Tagad mūsu skolas bibliotēkas
krājumi ir papildinājušies ar 18
jaunām igauņu grāmatām.
1.
2.
3.

„Eesti lasteluule kuldraamat”
Frīdentāls M. „Bites”
Kaplinskis J. „Balts papīrs un laiks”

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Kivirehks J. „Lote no Izgudrotāju ciema“
Kivirehks J. „Vīrs, kas zināja čūsku vārdus“
Keranens M. „Noslēpumainais puķu
čiepējs“
Keranens M. „Noslēpumainais puķu
čiepējs“
Keranens M. „Noslēpumainais puķu
čiepējs“
Loosaar V. „Oskar läheb lasteaiast koju“
„Lotes atlants”
„Ludzas igauņu pasakas”
Mihkelsone E. „Mēra kaps”
„No A līdz Z. Ilustrēta enciklopēdija
bērniem”
„Piltsõnaraamat lastele“
Pervika A. „Prezidents”
Rauds E. „Naksitrallīši”
Vallika A. „Kā tev klājas, Anna?”
Vallika A. „Kas ar tevi notika, Anna?

BARIKĀDĒM – 25
Tumsā un salā
uguni kūra
baltas bērza pagales
spožas sveķu šķilas
cilvēki nāca
ugunī krāva
(Laimdota Sēle)

Šogad aprit 25 gadi, kopš mūsu valstī norisinājās
svarīgi vēstures notikumi, kas zināmi kā Barikāžu
laiks. Tas bija baiss, bet arī gaišs laiks. Janvārī visās
klašu audzinātāju stundās runājām par notikumiem,
kas risinājās Rīgā, kad visa tauta bija vienota, lai
aizstāvētu savas valsts brīvību un pastāvēšanu.
Dalījāmies atmiņās, stāstījām par piedzīvoto pašu
ģimenēs, skatījāmies to gadu video, filmas.

22.janvārī 8.klases skolēni apmeklēja 1991.gada Barikāžu muzeju Vecrīgā (Krāmu ielā 3). Gides pavadībā izstaigājot
visas muzeja telpas, klausoties viņas stāstījumā, skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par 20.gs. 80.- 90.gadu
politisko, ekonomisko, emocionālo atmosfēru Latvijā. Sēžot pie simboliskā ugunskura, skatoties dokumentālos
kadrus, ieģērbjoties barikāžu dalībnieku drēbēs, vēsture kļuva dzīva, līdz ar to arī izprotamāka to tālo dienu notikumu
nozīme nacionālās atmodas un valstiskuma atjaunošanas kulminācijā: kad iedzīvotāji apsargāja Latvijas Republikas
Augstāko Padomi, valdības ēkas, Radio namu Doma laukumā, Rīgas telefona – telegrāfa centrāli Dzirnavu ielā, Latvijas
Televīzijas centru Zaķusalā, tiltus un citus stratēģiski svarīgus objektus, lai nepieļautu bruņotu apvērsumu pret valsts
neatkarības atjaunošanu. Jauniešus pārsteidza šāda nevardarbīga pretošanās forma un cilvēku bezbailība.
Skolotāja Inita

ĀBECES SVĒTKI
Buri, buri burtiņi
Jā, jā, jā.
Tās ir burvju durtiņas,
Pa kurām ieiet grāmatā.
29. janvārī 1. klases skolēni skolas bibliotēkā
piedalījās Ābeces svētkos. No Ābeces skolēni gan
vairs nemācas, bet interesantu pārsteigumu bērniem
bija sagatavojušas skolas pašpārvaldes meitenes.
Pasākumu vadīja burtu meitiņas no skolēnu padomes,
kā arī mazie pirmklasnieki tika sadalīti burtu
komandās. A, B, C, D burtiņkomandas aktīvi iesaistījās spēlēs, rotaļās,
minēja mīklas, dziedāja dziesmas un rādīja savas prasmes.
Liels paldies par pasākumu pašpārvaldes meitenēm un skolotājai
Aivai, kuras pieredze un padoms noderēja gan lieliem, gan maziem.
1.klases skolotāja Ieva

SNIEGA DIENA
Šā gada 14.janvārī Rīgas Igauņu pamatskolā norisinājās “Pasaules Sniega dienas 2016”aktivitātes.
Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls, kas Latvijā norisinās jau 5
gadus. Mūsu skolā šos svētkus svinam jau otro gadu pēc kārtas.
Skolēniem bija iespēja iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Šogad varējām priecāties
par biezo sniega segu un silto laiku, kas ļāva šo dienu izbaudīt pilnībā. Guvām patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmu
turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī
nākotnē.
Tiesnešu brigāde lēma par nomināciju
piešķiršanu katrai klasei.

1.klase - veiklākā, 2.klase – aktīvākā,
3.a

klase

-

rezultatīvākā,
5.klase

–

atjautīgākā,
4.klase
izturīgākā,

-

3.b

klase-

smaidīgākā,
6.klase

-

saliedētākā, 7.klase - stiprākā.
Skolotāja Evita

VIESI SKOLĀ
Janvārī mūsu skolu apmeklēja vairākas delegācijas. Mēneša sākumā sagaidījām lielu skolotāju grupu no Veru Fr.Kreitzvalda
pamatskolas. Rādījām skolu, iepazīstinājām ar mūsu vēsturi un stāstījām par tradīcijām. Šī bija pirmā mūsu skolu sadraudzības
vizīte. Nākamā sekos jau februārī, kad ciemos gaidīsim šīs skolas pamatskolēnus ar deju koncertu. Savukārt pavasarī uz Veru
dosimies mēs – 5.un 6.klases skolēni.
14.janvārī skolu apmeklēja Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas delegācija, kuru pārstāvēja visi valsts sekretāra vietnieki,
protokola daļas vadītājs, kā arī Igaunijas Republikas vēstnieks Latvijā Tenis Nirks (Tõnis Nirk). Dalījāmies pieredzē par Latvijas un
Igaunijas skolu tīklu, stāstījām par savām problēmām un vajadzībām. Esam pateicīgi Igaunijas valstij par sagādātajām mācību
grāmatām, kā arī noslēgto starpvalstu līgumu, kas dod iespēju mūsu skolā strādāt skolotājai no Igaunijas. Guvām pārliecību, ka
Igaunijas valsts mūs atbalsta un par to atgādina arī Rīgas pilsētas pašvaldībai.

CIEMOS PIE OJĀRA VĀCIEŠA
sērkociņu kastītes. O.Vācietis pazina vismaz 50 putnu
3.a klase
sugas un viņam patika daba. Viņš arī ļoti daudz
7.janvārī ar klasi braucām uz O.Vācieša muzeju.
Kad bijām nonākuši pie muzeja, apskatījāmies to no
ārpuses. Tad gājām iekšā. Tur mūs sagaidīja muzeja
darbinieki. Viņi mums iedeva tādas kā bahilas, kuras
izskatījās pēc čībām. Ekskursija sākās ar to, ka mums
pastāstīja par O.Vācieti. Mēs
apskatījām viņa istabu un
kabinetu. Uzzinājām, ka viņš
kolekcionēja
termosus
un

pastaigājās. Arī mēs staigājām pa viņa māju un uzzinājām
daudz jauna. Viņa rakstāmgalds bija novietots pret logu,
lai varētu redzēt putnus un pierakstīt, kādus redzējis.
Mēs izstaigājām arī otro stāvu, noskatījāmies
multiplikācijas filmu. Arī uzzīmējām, ko redzam pa logu.
Es uzzīmēju puķi uz palodzes, putnu, kurš lido un koku.
Man šī ekskursija patika.
Roberts Čaunāns, 3.a klase

6.klase
5.janvārī 6.klases skolēni ciemojās Tautas dzejnieka
Ojāra Vācieša muzejā, klausījās stāstījumu par Viņa
vaļaspriekiem – zīmēt mandalas, izgriezt sniegpārsliņas
no koppapīra, kolekcionēt akmeņus un termosus.
Skolēnus viesistabā pārsteidza lielā grāmatu grēda, uz
kuras sēdēja mērkaķītis Jēkabs, kuru dzejnieks bija
nopircis sev (viņa bērnība pagāja kara laikā, kad nebija
ne laika, ne vēlēšanās spēlēties ar rotaļlietām), un
daudzie termosi plauktos.
Darbistabā skolēniem bija iespēja aplūkot ikdienas
darbu piezīmju lapiņas, kā arī grāmatas plauktos.

Daudzus pārsteidza uz sekcijas noliktie boksa cimdi
(brāļa Imanta dāvana).
Lekciju telpā, kas reiz bija dzejnieka sievas Ludmilas
Azarovas mammītes istabiņa, skolēni skatījās fragmentus
no multiplikācijas filmām (pēc O. Vācieša darbu
motīviem), dokumentālo filmu kadrus, kuros redzams un
dzirdams pats dzejnieks.
Muzeja otrajā stāvā apskatīja dzejniekam Mārim
Čaklajam veltīto izstādi “Diļļu diena Pārdaugavas diļļu
dārzos”, izspēlēja dažas piedāvātās atrakcijas.
Skolotāja Inita Ozola

