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Aprīlis – ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU
MĒNESIS
MATEMĀTIKA
Aprīlis mūsu skolā ir zinātņu un tehnoloģijas priekšmetu mēnesis. Jau marta beigās vairāki
4.–8.klašu skolēni piedalījās Starptautiskajā matemātikas olimpiādē ĶENGURS. Labākie

Arvīdam Gillam
Tomam Vildžūnam (8.klase).
sasniegumi skolā bija

(5.klase),

Mikum Gailim

(6.klase)

un

Aprīļa trešajā nedēļā norisinājās jau par tradīciju kļuvušais matemātikas konkurss „Kam
asāks prāts”. 5.-6. klašu grupā 1.vietu izcīnīja 6.klases komanda „Nezinu” (kapteinis – Enia).
Septītās un astotās klases komandu grupā rezultāts bija neizšķirts, taču pēc
papilduzdevuma – dziesmas nodziedāšanas, priekšā izvirzījās 7.klases komanda. Tātad
septītajiem uzvara! Konkursa noslēgumā dalībnieki saņēma saldumu paciņas.
VĒSTURE
Vēstures skolotājs ar 6.klasi apmeklēja Latvijas Vēstures muzeju, bet astotie – Latvijas Kara
muzeju.
9.klase anatomijas zināšanas papildināja, apmeklējot Anatomijas muzeju.
INFORMĀTIKA
7. un 8.klašu skolēni startēja informātikas konkursā.
Materiālus apkopoja skolotāja Helēna.

MAMMA DABA PROJEKTS
3.a klase aprīlī aktīvi piedalījās Latvijas Valsts meži rīkotajā projektā Mamma daba. Devāmies āra nodarbībā, lai
uzzinātu vairāk par mūsu skolas pagalma visraksturīgāko koku – bērzu. Tad apmeklējām Latvijas Finiera
uzņēmumu SIA Troja. Tur mēs redzējām, kā bērzs pārtop par finieri un tālāk par mēbelēm, šūpuļzirdziņiem un par
ceļazīmēm. Interesanti bija redzēt, kā mašīna uzzīmē ceļazīmes un cilvēki tās pārlīmē uz finiera! Uzņēmumā pāri
visam bija liels troksnis. Tā, ka ausis un, brīžam nepatīkamās smakas dēļ, arī deguni bija jātur ciet! Ko var
pagatavot no koka, izmēģinājām paši jau skolā. Stundas laikā tapa koka meistarstiķis no baltalkšņa ripas.
Iededzinot tajā latvisku rakstu zīmi, iznāca dāvana māmiņām – karstumizturīgs katliņu paliktnis no koka.
Pateicoties Justīnes mammai audzējam arī priežu stādus. Jāatzīstas, ka ar to gan mums īsti neveicas.
Skolotāja Aiva

APRILLIKUU 4.KLASSIS
Aprillikuu oli meie klassis väga pingeline. Osalesime aasta jooksul aktiivselt matemaatika konkursis „Tik vai
Cik...“ ja kaks parimat arvutajat Janis ja Martins said oma teadmisi proovile panna ka üleriigilisel võistlusel.
Suur töö tuli teha, ka meie klassi viieliikmelisel võistkonnal – Patrikul, Rasmusel,
Kristapil, Karinal ja Alisel, kes osalesid Riia linna 4.klasside kombineeritud
olümpiaadil. Olümpiaad oli väga huvitav, sest teemaks oli detektiivid. Võistkondi
võttis vastu miss Marpl isiklikult ning ta oli õpilastele väga keerulised juhtumid
lahendada jätnud. Eks ka meie klass proovis leida lahendusi kõikidele juhtumitele,
aga aega selleks oli nii palju kui oli. Tähtis oli see, et päev oli väga põnev!
Neljandas klassis oleme sotsiaalõpetuse tundides palju rääkinud
meie riigi sümbolitest, riigi juhtidest ja valitsusest. Seepärast oli
meie sooviks külastada Seimi, et oma silmaga näha kuidas seal töö
käib. Minekuks valmistusime hoolega ennast ette. 26.aprilli
pealelõunal seadsime sammud Riia vanalinnas asuvasse Seimi
hoonesse. Kaasas pidi igal lapsel olema isikuttõendav dokument,
veel tuli läbida ka eelnevalt turvakontroll. Seimis ootas meid tore
giid Ieva, kes rääkis meile palju huvitavaid fakte seimi tööst. Saime
ka kõige tähtsamas saalis jalutada ja oma silmaga näha paika, kus
saadikud tööd teevad. Ekskursioon oli väga huvitav ja paljud
soovisid seal kunagi ise tööd teha.

Õpetaja Ivika

IEPAZĪŠANĀS AR CŪKMENU
Saulainā aprīļa dienā skolas pagalmā ieripoja neparasta rozā krāsas
mašīna, kur pie stūres sēdēja pats Cūkmens. Viņš bija ieradies ciemos pie
3.a klases, lai pārliecinātos, cik labi mēs pazīstam alfabētu un meža
iemītniekus. Katrs pēc šīs tikšanās reizes saņēma par piemiņu grāmatiņu
„Meža draugi”, kā arī nopietnu Cūkmena zīmogu uz rokas.
Skolotāja Aiva

JOKU DIENA
1.aprīlis – Joku diena. To skolēnu pašpārvalde nolēma atzīmēt kā čibu dienu. Visi, kam
tuvi ir joki un jokošanās, pa skolu staigāja dažādās čībās. Arī katra klase šogad varēja
izjokot pārējos skolas biedrus. Jokošanās notika, jautrība arī bija un jācer, ka aizvainoto
nebija!

PALDIES!
Par notikumiem vasarā skolēnu dziesmu un deju svētkos ir izdoti vairāki
fotostāsti. Viens no tādiem tapis ar mūsu skolas bērnu Teodora un Eduarda
tēta Mārtiņa Kāļa acīm, iespaidus apkopojot grāmatā „DzSv 2015”. Paldies
grāmatas autoram par dāvinājumu ar ierakstu Igauņu skolas bibliotēkai un
skolēniem: „Lai Rīgas Igauņu pamatskolas skolēniem arvien dejošanas,
dziedāšanas, mācīšanās un draudzības prieks! Teodora un Eduarda tētis
Mārtiņš Kālis”!

CIEMIŅI
JURĢU DIENA

Igaunijā ir Veterānu diena, kad tiek pieminēti

mūsdienu karadarbības vietās pabijušie karavīri. Tam par godu pamatskolas
klases skolēni tikās ar NATO Stratēģiskās komunikācijas Izcilības centra
virsnieku Aivaru Jaeski, kurš, būdams igaunis, ir arī pats piedalījies miera
uzturēšanas misijās. Ciemiņa stāstījumā uzzinājām par Igaunijas
Aizsardzības sistēmu, ieroču veidiem, kādus izmanto mūsu kaimiņvalsts
armija. Guvām nelielu pārskatu, ar ko nodarbojas NATO pārstāvniecība
Latvijā. Tomēr visvairāk prezentācijā uzzinājām virsnieka dzīves gājumu, gūto militāro izglītību dažādās pasaules
vietās, misijās pavadīto laiku un diplomātisko darbu Eiropā. Skola ieguva dāvinājumā virsnieka brīvajā laikā
sarakstīto vēsturisko grāmatu „Napoleona laika maršali”.

SOMU UN IGAUŅU DZEJAS CEĻOJUMĀ

piedalījās sākumskolas klases. Tā bija tikšanās ar

igauņu, somu un latviešu dzejniekiem Leelo Tungal, Heli Laaksonen, Gundaru Godiņu, Inesi Zanderi. Dzejas
ceļojumu rīkoja Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, izdevniecība Liels un mazs, kā arī starptautiskā biedrība
Poetry Ride.
Tā kā Leelo Tungal biogrāfija un dzejoļi mūsu skolas bērniem ir labi pazīstami, tad bijām sagatavojuši nelielu
dzejoļu priekšnesumu. Bet Heli Laaksonen dzejoļi un stāsti mums bija jaunatklājums. Lai labāk saprastu, par ko
raksta somu un igauņu dzejnieki, visu centās pārtulkot Gundars Godiņš. Inesei Zanderei, klausoties viesu runā,
radās pēkšņa ideja dzejolim, kuru uz vietas visiem klātesošajiem arī nolasīja:

Ēsti kēl Rād sav mēl.
Letti kēl Rādi vēl.
Iks un kaks,
Vai tu traks?
Nē, es laps Bērniņš labs!
Tikšanās izvērtās jauka, sirsnīga un saulaina. Bērnu īpašumā ir dzejnieku autogrāfi, dzirdētā igauņu valoda, bet
viesu atmiņās – prieks.
Lēlo Tungala ir vispazīstamākā bērnu dzejniece un rakstniece Igaunijā. Viņas daiļradi raksturo optimisms,
dzīvesprieks un tiešums, atjautība un humors, negaidītas vārdu spēles un no aizspriedumiem brīva attieksme pret
valodu. Viņa ir arī bērnu žurnāla redaktore. Lēlo Tungala izdevusi vairāk nekā 50 grāmatu bērniem, līdztekus
rakstot arī dzeju pieaugušajiem, lugas, mācību grāmatas, dziesmu tekstus, operas un muzikālo uzvedumu libretus.
Heli Lāksonena Somijā ir viena no vispopulārākajām dzejniecēm, kuru lasītāji un klausītāji mīl par asprātību,
sirsnību un drosmi atrast dzeju vienkāršajā ikdienas dzīvē. Latvijā lielu interesi un Literatūras gada balvu izpelnījās
Guntara Godiņa atdzejotā Heli Lāksonenas grāmata Kad gos smei (2012), kas ir piedzīvojusi vairākus
papildmetienus. Heli Lāksonena dzejoļus raksta dienvidrietumu somu valodas dialektā.
Materiālus apkopoja un preses relīzi lasīja skolotāja Aiva

EJAM CIEMOS
1.KLASE aprīlī ciemojās pie Džimbas drošības
skoliņā, lai apgūtu drošības noteikumus
dažādās
dzīves
situācijās.
Džimba
pirmklasniekiem mācīja, kas jādara, ja ceļā
satiek kādu svešinieku, kā pareizi pateikt „nē”,
glabāt savus noslēpumus un kam uzticēties.

3.a KLASE apmeklēja Nacionālo bibliotēku. Kopā ar mūsu gidi –2.klases Adrianas mammu
izstaigājām visus bibliotēkas stāvus, redzējām lielo lasītāju savākto grāmatu sienu,
ielūkojāmies reto rokrakstu nodaļā un Bērnu literatūras centrā. Saviļņojoša izrādījās tikšanās
ar K.Barona Dainu skapi. Par to bijām iepriekš daudz lasījuši un mērījuši matemātikas stundā.
Tagad varējām aplūkot pavisam tuvu – aiz stikla sienas. Mums ļoti patika sēdēt pašā
bibliotēkas stikla spicē, kur visa Rīga aplūkojama no augšas, bet vecpilsēta tik skaista kā uz
pastkartītes!
Skolotājas Aiva un Ieva

VEIKSMES STĀSTS
13.aprīlī BJC “Altona” notika Zemgales un Kurzemes priekšpilsētu 2.4.klašu koru konkursa “Tauriņu balsis 2016” pirmā kārta. Igauņu
pamatskolas 2.- 4.klašu koris dziedāja 3 izvēles dziesmas no koru festivāla
„Tauriņu balsis” repertuāra. Rezultātā ieguvām I pakāpes diplomu un
tikām izvirzīti uz konkursa II kārtu.
II kārtas konkursā piedalījās Rīgas pilsētas labākie kori. Konkurss notika
Rīgas 6.vidusskolā. Arī II kārtā ieguvām I pakāpes diplomu.
2.-4.klašu koru konkursa tradīcija ir aizsākusies 2006.gadā, kad notika I Latvijas 2.-4.klašu koru salidojums “Tauriņu
balsis” Tukumā, Durbes estrādē. Otrais salidojums notika Tukumā 2011.gadā. Tā kā šī koru grupa nepiedalās
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, tad mazajiem dziedāt gribētājiem tika veidoti savi mazie
dziesmu svētki, kurus iecerēts bija rīkot reizi piecos gados. Katrā salidojumā pulcējas vairāk nekā 2500 dalībnieku
no visiem Latvijas novadiem, izpildot latviešu tautas dziesmas, latviešu komponistu dziesmas un arī speciāli
radītus jaundarbus. Diemžēl šajā mācību gadā nenotiks koru salidojums, bet tikai koru konkurss divās kārtās.
Paldies bērniem, vecākiem skolotājiem par izturību un sapratni! Lielākā daļa bērnu dzied aizrautīgi, ar prieku un
dziesmu svētku tradīcijai, cerams, būs turpinājums. Mākslā un sportā, bez talanta un spējām, jāiegulda milzīgs
darbs, lai sasniegtu labus rezultātus. Šoreiz mums izdevās īstenot formulu spējas + darbs = I pakāpes diploms!
Mūzikas skolotāja Ligita Pundure

VELOTIESĪBAS
Jau par tradīciju kļuvis, ka mūs skolā, centīgi mācoties velosipēdista
uzvedības noteikumus uz ielas, var iegūt velotiesības. Arī šogad pēc
skolotājas Laumas Krogzemes iniciatīvas bērni mācījās un CSDD
darbinieces klātbūtnē kārtoja velobraucēja eksāmenus. Fotogrāfijā
redzami visi laimīgie tiesību ieguvēji.

SPORTS
MAZĀKUMTAUTĪBU SPORTA SVĒTKI
Olimpiskā akadēmija (LOA) ik pavasari aicina uz sporta svētkiem dažādu tautību bērnus un jauniešus, kas dzīvo
mūsu valstī. Šogad zem devīzes „Vienoti sportā” pulcējās 20 biedrības, kopskaitā 425 bērni. Mūsu skolu pārstāvēja
34 sportisti.
Pēc svētku svinīgas atklāšanas sākās sporta aktivitātes. Programmā tika iekļauti sekojoši komandu sporta veidi:
futbols, tautas bumba, virves vilkšana un stafete; individuālās aktivitātes – rāpšanās par klinšu sienu, basketbola
soda metieni, bumbu mešana dažādos mērķos, veiklības stafetes, šaušana ar loku, šautriņu mešana u.c. fiziskās
aktivitātes.
Arī šogad mūsu skolas skolēni rādīja lielisku sniegumu komandas sporta veidos:
Uzvarētāji TAUTAS BUMBĀ (piedalījās 12 komandas):
1.vieta
Rīgas Lietuviešu vidusskola
2.vieta
Rīgas Igauņu pamatskola
3.vieta
Baltkrievu biedrība „Prameņ”
Uzvarētāji STAFETĒ (komandā 4 dalībnieki):
1. vecuma grupa (dalībnieku gadu summa līdz 30):
1.vieta
Rīgas privātā pamatskola un ģimnāzija “Maksima”,
komanda „Maksimālisti”
2. vieta
Rīgas Igauņu pamatskolas komanda ”Mini zēni”
Rīgas Lietuviešu vidusskolas 2. komanda
2. vecuma grupa (dalībnieku gadu summa līdz 40):
1.vieta
Rīgas Igauņu pamatskolas komanda „Meitenes rullē”
2.vieta
Rīgas Igauņu pamatskolas komanda „Maršmelovi ”
Visi dalībnieki saņēma sponsoru (SIA Orkla, Dabīgais minerālūdens “Mangaļi” un Polijas Republikas
vēstniecības Rīgā) sarūpēto dzērienu un saldumus.
Organizatoru un atbalstītāju (SIA Kolizejs, Polijas Republikas vēstniecības Rīgā) sarūpētās balvas saņēma
komandu sporta veidu uzvarētāji.

RĪGAS SKOLĒNU SPĒLES 2016
29.aprīlī startējām Rīgas skolēnu spēlēs vieglatlētikas disciplīnā 4x100m. Šoreiz izskrējām „Daugavas” stadionu.
Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas no 6.klases. Zēni: Edvards, Emīls, Eduards, Mareks. Meitenes: Enia,
Elizabete, Ieva, Karīna.
Zēnu komandām bija ļoti liela konkurence un mums neizdevās gūt augstus panākumus. Taču meitenes rādīja
lielisku sniegumu un 14.komandu konkurencē ierindojās godpilnajā 2.vietā (uzstādot laiku 58,44 s).

OLIMPISKĀS STAFETES
21.04. sporta kompleksā “Arkādija” norisinājās ikgadējās stafetes 10x60m un 4x 200m.
Mūsu skolu pārstāvēja 2 komandas: 6.klase (Edvards, Emīls, Didzis, Eduards, Mareks, Enia, Elizabete, Ieva, Karīna,
Roze, ) un 7.-9.klase (Emīls Ž., Toms V., Toms Z., Emīls D., Artūrs, Anna, Dārta, Ella, Brigita, Letīcija).
Augstākus rezultātus parādīja 6.klases meitenes 4x200m stafetē, ierindojoties 5.vietā 12 komandu konkurencē
Skolotāja Evita

