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Marts – VALODU MĒNESIS
Pieminot pirmo igauņu dzejnieku Kristianu Jāku Petersonu (Kristjan Jaak Peterson),
skolā ik gadu notiek valodu nedēļa. Kas īsti bija šis vīrs, kuram 14.martā šajā gadā
atzīmējām 215.dzimšanas dienu, un kura kopš 1996.gada ir Igaunijas valsts svētki?
Kristiāns Jāks Pētersons bija Rīgā dzimis igauņu dzejnieks, kas tiek uzskatīts par igauņu
literatūras pamatlicēju. Dzimis 1801.gadā Rīgas Jēkaba baznīcas igauņu draudzes zvaniķa
Kika Jāka (Kikka Jaak) ģimenē, bija ieceļojis no Vīlandes. Mācījies Vidzemes
guberņas ģimnāzijā Pils laukumā Vecrīgā, pie kuras sienas kopš 1972.gada ir piemiņas
plāksne no Sāmsalas marmora (igauņu tēlnieks Arsenijs Melders). Studējis Tērbatas
universitātē, bet, neraugoties uz vācisku izglītību, viņš nekļuva par vācieti un vienmēr izcēla
savu igaunisko identitāti. Atkārtoti kājām mērojis ceļu no Tērbatas līdz Rīgai un atpakaļ.
Rakstījis odas un pastorāles. Apguvis ap divdesmit valodu, bet deklarēja, ka viņam
vismīļākā ir un paliek senču valoda, kurai viņš paredzēja lielu nākotni un centās pats to
kopt. Miris no tuberkulozes 21 gada vecumā, apglabāts Rīgas Jēkaba kapos.

Eesti keele päev
Sel õppeaastal tähistasime emakeelepäeva veidi varem, sest õige päev sattus meil vaheajale. Seega viimasel
koolipäeval enne kevadist koolivaheaega tegelesime eesti keelega süvendatult. Otsustasime, et seekord mängime
sõnapeitust. Eelnevalt kirjutasid õpetajad eesti keeles ligi 200 sõnakaarti ja peitsid need sõnad kogu kooli peale ära.
Õpilaste ülesandeks oli leida võimalikult palju sõnu ja moodustada nendega ilusaid eesti keelseid lauseid. Lapsed olid
sõnu otsides väga rõõmsad ning lausete moodustamine ei olnud samuti keeruline. Eriti suure töö tegid esimese klassi
õpilased, sest nende sõnavara ei ole veel nii rikas nagu seda on vanemate klasside õpilastel. Kõik laused said kenasti
kirja, aga siis oli raske ülesanne leida need kõige kaunimad eesti keelsed laused. Otsustasime, et just lihtne lause kõlab
tihtipeale kõige kaunimalt! Meie kooli 2016. aasta ilusamad laused on

Taevas on vikerkaar.

Minu perekond on tore. Lumememmel on roosad prillid.
Klassis on palju kõrvu. Hästi kõlavad ka Mul kodus on suur elevant. Paber ei ole
punane. Tigu on väike ja aeglane. Meie kool on Eesti kool. Hea, et mul on kaks
kätt. Päike on kollane. Kaamel elab Aafrikas Ilusamate lausete autorid on 1.-4.klassi õpilased
Laura Gaujeniete, Adams Adamsons-Pedčenko, Jete Lejniece, Laura Evert
Õpetaja Ivika

Pamatskolas skolēni iepazina tulkotāja darbu, skolas bibliotēkā tiekoties ar tulkotāju Rūtu Karmu. Viešņa pastāstīja

par igauņu valodas jeb dzimtās valodas dienu un tās saistību ar K.J.Petersonu. Klātesošie dzirdēja, kā skan
igauņu valoda un tulkotie igauņu autoru darbi latviski. Uzzinājām arī, kā notiek tulkošanas process, ko
patīkamāk iztulkot R.Karmai un arī viņas sasitību ar igauņu valodu un interesi par to.

Latviešu valodas diena
Latviešu valodas dienā visu klašu skolēni rakstīja domrakstus. Tā kā rastītāji bija visi, tad arī
apbalvojamo saraksts iznāca visai garš. Labākie 1.-3.vietas un atzinību ieguvēji no žūrijas
komisijas – latviešu valodas skolotājiem saņēma krāsainus Diplomus par veiksmīgu radošo
darbu. Tēmas nebija vieglas, jo bija jāraksta pārdomu darbi, stāstot par sevi vai citiem.
Tieši latviešu valodas dienā skolā ciemojās kustīgas lelles. Ceļojošā leļļu teātra „Tims“
izrāde sākumskolas skolēniem dienas izskaņā bija tieši laikā.

Angļu valodas diena

Valodu nedēļas ietvaros angļu valodas dienā tika rīkota „Popiela”, kuru
veltījām angļu valodā skanošām dziesmām. Nebija daudz laika gatavoties
un izmēģināt priekšnesumus, tomēr septiņi drosmīgi dalībnieki to spēja
paveikt. „Popiela” izdevās – bija gan stingra bērnu žūrija, gan tehniskais
nodrošinājums. Dalībnieki bija piedomājuši gan pie deju soļiem, gan
izskata, gan teksta.

Pirmo vietu ieguva atraktīvie DNCE ar

dziesmu „Cake by the Ocean”(6.klase). Otro vietu ieguva
Silento ar „Watch Me” (7.klase), bet trešo vietu ieguva
Green Day ar dziesmu „Wake Me up When September
Ends”(3.a klase). 4.klases pārstāvētie Depeche Mode
ieguva žūrijas simpātijas titulu. Pasākums guva atsaucību un ir
vēlēšanās to rīkot arī nākamgad.
Skolotāja Ilze

Krievu valodas diena
Tā kā pamatskolas klasēs apgūstam arī krievu valodu,
tad jāizceļ arī šī valoda. Šajā gadā pie klašu durvīm izlikām
dažādu valodu vārdus, kurus tulkojām katru dienu. Katrai
klasei bija izlozēta sava tēma, piemēram, mēbeles, trauki,
elektropreces, dzīvnieki u.c. Tā nedēļas garumā tapa
„Durvju vārdnīcas“ latviešu-angļu-igauņu-krievu valodā.
Skolotāja Aiva

LIELDIENAS

24.martā visa skola draudzīgi atzīmējām Lielo dienu. Rīta pusē visi interesenti varēja vērot krāsaino olu izstādi. To bija
sarūpējusi katra klase, atnesot savu groziņu. Dažām pat iznāca pavisam lieli olu grozi, bet citi bija padomājuši arī par
neparastāku noformējumu. Uzreiz pēc pusdienām devāmies saulainajā pagalmā. Tur kopā ar skolēnu pašpārvaldi katra
klase varēja izbaudīt Lieldienu noskaņu spēlējot spēles, ripinot krāsainās olas un atminot tautas ticējumus. Pašas beigās
baudījām dzērvenes, lai visu gadu būtu sārti vaigi un, protams, zem Olu koka rīkojām olu kaujas.
Skolotāja Aiva

APMEKLĒJAM MUZEJUS
Rakstnieka Andreja Upīša muzejā
Valodu mēnesī – iepazīt tuvāk latviešu valodu un literatūru! 1.martā 6.klases skolēni
apmeklēja rakstnieka Andreja Upīša muzeju Rīgā. Tā kā literatūras stundās garais stāsts
,,Sūnu Ciema zēni” bija izlasīts, tad droši varēja dalīties komandās un veikt dažādus
uzdevumus par stāsta saturu. Veicās labi. Skolēniem bija iespēja iepazīt
dažus senāk lietotus priekšmetus – stopu, cibiņu, vīzi, bezmēnu u.c. Žēl,
ka pievīla tehnika un neiznāca izspēlēt dažas interesantas epizodes no
lugas ,,Laimes lācis’’, toties grāmatzīmes parakstīšana ar rakstnieka
spalvaskātu bija gana aizraujošs process.
Pēc tam tika iepazīts arī muzejs – dzīvoklis. Cik labi, ka visas lietas
šeit saglabātas kā A.Upīša laikā. Saistošs un interesants bija muzeja
darbinieces stāstījums par rakstnieka agro celšanos, kā arī notikums ar
zīdasti.
Visi no muzeja mājās devās apmierināti – bija apliecināta sava
varēšana, kā arī uzzināts kas jauns par autoru.
Skolotāja Inita Ozola

Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā
Vēstures stundas ietvaros 6.klase devās uz Latvijas Nacionālo Vēstures muzeju, lai vairāk iepazītos un uzzinātu par
vissenākajiem laikiem Latvijas teritorijā. “Latvijas senākā vēsture” ir tēma, kuru apskatījām muzejā. Varēja apskatīt un
izpētīt tuvumā priekšmetus, kuri attēlo vairākus tūkstošus gadus vecus sadzīves notikumus. Apskatīt pilskalnus, ieročus,
apģērbu, darbarīkus un traukus no akmens laikmeta līdz dzelzs laikmetam. Lielu interesi izraisīja seno priekšmetu
pielietojums un interesantais izskats. Pēc muzeja nodarbības bija iespēja apskatīt visu muzeju līdz pat Trešajai atmodai.
Vēstures skolotājs Pēteris

Zooloģijas muzejā
8.klasē šogad skolēni apgūst zooloģiju - sākot ar bezmugurkaulniekiem, beidzot
ar zīdītājiem. Tāpēc saulainā 2.marta pēcpusdienā devāmies mācīties ārpus klases
telpām uz LU Zooloģijas muzeju, kur muzeja ekspozīcija iepazīstina ar dzīvnieku
valsts daudzveidību. Muzeja pamatuzdevums ir saglabāt nozīmīgas dažādu laiku
kolekcijas un eksponātus, papildināt krājumu ar jauniem objektiem. Muzeja krājums
ar savu uzskatāmību palīdz skolēniem mācību procesā iegūt labākas un precīzākas
zināšanas. 8.klasei šis muzeja apmeklējums deva iespēju labāk iepazīt dzīvnieku
daudzveidību.
Bioloģijas skolotāja Anete

Kunstimuuseumis
4.klass
seadis
märtsi
lõpul
sammud
kunstimuuseumi poole, et oma silmaga näha ja
käega katsuda tänapäeva kunsti. Siiani olime
harjunud veidi teistsuguse kunstiga ning seekord
nähtu üllatas meid väga. Näitusel „ Kadunud
arhiivis“ osales palju erinevate maade kunstnike.
Lastele meeldisid väga erinevate riikide kunstnike
tööd. Eriti jäid meelde eesti kunstniku arhiiv, läti
kunstniku Dainu skapis ja soome kunstnike töö. Kunstinäitusel sai palju huvitavat näha ning see tegi kogu olemise väga
toredaks ja rõõmsaks. Kõige tähtsam oli aru saada, et kunst algab mõtlemisest – meie peas, aga mitte esemetest. Aeg
lendas linnutiivul ja mõned tegemise ideed võtsime sealt kaasa, et koolis koos kunsti edasi teha. Seepärast soovitame
kõigil külastada sellelaadseid kunstinäituseid.
4.klass ja õpetaja Ivika

EKSKURSIJĀ
Vējainā marta dienā 7.klase brauca ar vilcienu izzinošā ekskursijā uz Getliņiem. Mūsu mērķis bija uzzināt, ar ko
poligons atšķiras no izgāztuves, kā arī uzzināt par enerģijas ieguvi un kā to pielieto Getliņos. Daudziem ir izveidojušies
stereotipi par šo vietu un to saista tikai ar atkritumiem, lielu smaku un netīrību. Skolēni īsti nezināja, ka tur siltumnīcās
tiek audzēti tomāti. Mums bija lielisks gids, kurš visiem saprotami izstāstīja gan par vēsturi, gan par mūsdienu
tehnoloģijām, paralēli rādot video materiālus. Uzzinājām par gāzes ieguvi, izpētījām plašo teritoriju un tikām arī līdz
siltumnīcām un tur augošajiem tomātiem. Protams, mēs gardos tomātus nogaršojām un arī aizvedām mājiniekiem.
7.klase bija ļoti priecīga par šo izdevību būt Getliņos. Bija liels prieks, ka Latvijā ir šāds poligons, kur rūpējas par mūsu
vidi!
Bioloģijas skolotāja Anete

