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MŪSU 2015./2016.m.g. LABĀKIE UN ČAKLĀKIE
Baltās ievas un dzeltenās pienenes jau noziedējušas, vēl tikai vēlie ceriņi saldi smaržo un vēsta, ka klāt garā vasara. Tas ir
laiks, kad atskatāmies uz mācību gada laikā padarīto. Skolēniem tas ir liecību saņemšanas laiks. Pēdējā skolas dienā
sveicām labākos un čaklākos šī gada skolēnus. Tādu mūsu skolā ir daudz –turpat 50, kasbija pelnījuši sudraba krāsas
pateicības rakstus. Tomēr divpadsmit ir paši,
paši labākie, kas no direktores rokām saņem
zelta krāsas pateicības rakstus par izcilām un
teicamām sekmēm.
1.klasē – Magdalēna Kūle, Laura Gaujeniete,
Luīze Meldere
2.klasē – Reinis Keiselis, Samanta Everte
3.a klasē – Ramona Bambāne,Auce Anne
Tidriķe, Edvards Zvirgzdiņš
4.klasē – Rasmuss Marks Ivanovs,
6.klasē – Enia Špakovska
8.klasē – Anna Kozlova, Elizabete Grīnberga

TOREDAT KOOLIVAHEAEGA!
PĒDĒJAIS ZVANS
HEAD AEGA, BRIGITA, TOM, ARTUR JA EMIL! EDU JA ÕNNE TEILE KAASA!

SVINAM SVĒTKUS
Valsts valodas diena
4.maijs ir mūsu valstiskās neatkarības atjaunošanas diena. Šo dienu atzīmējām kopā ar Valsts valodas dienu. Maijā
Rakstniecības un mūzikas muzejs rīkoja arī Valsts valodas dienas svinības jau piekto gadu pēc kārtas, un šogad tajās
piedalījās 35 iestādes – ievērojami vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas liecina, ka Jura Alunāna atcerei un latviešu valodas
bagātības apzināšanai veltītie svētki ar katru gadu aug un plešas, kļūst interesantāki un saistošāki cilvēkiem visā Latvijā.
Arī mūsu skola bija aktīva šī pasākuma dalībniece – katra klase rakstīja figurālo dzejoli ,,Latvija, valoda, neatkarība jeb
64589 burti Latvijai”. Kāpēc 64 589 burti? Tas ir mūsu Latvijas lielums izteikts kvadrātkilometros.
Rakstniecības un mūzikas muzejs sirsnīgi pateicās visiem, kuri svinēja un bagātināja ar savu entuziasmu un radošumu
Valsts valodas dienu 2016!

Inita Ozola

Māmiņu diena
Maija vidū ar lielu saviļņojumu un prieku skolā gaidām savas māmiņas, lai sniegtu pavasarīgu koncertu. Šogad mūs lutināja
siltā saulīte, tāpēc svētkus varējām rīkot skolas pagalmā. Uzstājās visi kori, rokenrola dejotāji, arī 5.un 7.klases audzēkņi ar
dzejoļiem. Īpaši gaidīti bija 2.-4.klašu brašie dziedātāji, kuri pavasara koru skatē izcīnīja I pakāpes diplomu.
Pēc nelielā ieskaņas koncerta māmiņas aicinājām uz klasēm, lai pasniegtu dāvanas un rādītu priekšnesumus tieši savā
klasē. Vairākas klases bija sarūpējušas arī kafijas galdiņu ar pašgatavotu cienastu māmiņām un tētiem.

Izstāde
Par godu Māmiņu dienai katru gadu rīkojam bērnu radošo darbu izstādi. Tad
iespējams aplūkot visa mācību gada laikā tapušos zīmējumus un rokdarbus.
Prieks visiem – gan pašiem, meklējot savus darbiņus, māmiņām – priecājoties par
savu bērnu veikumu, visiem skolotājiem – par padarīto krāšņo veikumu, kas
priecē viesiem acis

EKSKURSIOONID EESTISSE
5. JA 6.KLASSI REIS VÕRRU
Mūsu skola piedalījās starptautiskā projektā, kas deva
iespēju 5. un 6.klasei doties divu dienu ekskursijā uz
Igauniju. Piedalījāmies Veru Fr.Kreitzvalda pamatskolas
sporta spēlēs, kas bija veltītas igauņu tautas eposa
“Kalevipoegs” autora
piemiņai.
Apmeklējām arī
F.Kreitzvalda muzeju, izstaigājām jauko Veru pilsētu,
jāpiemin, ka laiks bija brīnišķīgs un mūs lutināja. Tas
ekskursiju padarīja vēl jaukāku. Apmeklējām arī jauniešu
centru, kur nedaudz varējām atpūsties, bet aktīvākie
spēlēja biljardu, galda tenisu un vēl daudz ko citu! Satikām jaunus un jau iepriekš mūsu skolā iepazītus draugus, uzlabojām
igauņu valodas zināšanas un vienkārši labi pavadījām laiku.
Skolotāja Anete

3.KLASSIDE REIS TARTU
Mēs ar klasi 20.maijā braucām uz Tartu „AHHAA centru”.
Vispirms mums visiem bija jāsatiekas pie „Maximas”
pulkstens septiņos. Tur mūs gaidīja autobuss. Pirms kāpu
autobusā, es jutu, ka ceļojums būs jautrs.
Vēl esot Latvijā, iebraucām Valmierā paēst. Pa ceļam
redzējām lielāko kadiķi Baltijā, kuru sauc Riemera vārdā.
Tas ir 9 metrus garš un 250 gadus vecs koks.
„AHHAA centrā” man patika gandrīz viss, jo nekad tur
nebiju bijusi. Vienīgi man nepatika šķībā istaba, jo tur man
palika slikti.
Mēs arī staigājām pa pilsētu. Apskatījām Doma kalnu un botānisko dārzu. Man ļoti patika botāniskajā dārzā! Pa ceļam uz
autobusu mēs iegājām lielveikalā. Tur es nopirku igauņu konfektes, ko atvest uz mājām.
Atpakaļ ceļā mums gāja vēl jautrāk nekā turpceļā. Atgriežoties Rīgā mani sagaidīja tētis, lai aizvestu mājās. Ceļojums bija
jauks!
Ramona Bambāne, 3.a klase

4.,7.,8.KLASS TARTU AHHAA KESKUSES
26.mail sõitsime 4., 7. ja 8.klassiga Tartusse ekskursioonile. Plaanis oli
külastada AHHAA teaduskeskust ja tutvuda Tartuga. Reisi ootasid kõik
suure põnevusega. Teaduskeskuses möödus aeg väga kiiresti. 4.klassil
oli võimalus ka planetaariumi külastada ning see andis meile
võimaluse oma ekskursiooni ka kosmosesse viia. Tundus, et AHHAAsse võib järgmisel aastal jälle minna, sest seal on alati väga huvitav.
Peale
teaduskeskust
jalutasime
Toomemäele.
Vaatasime
Toomkirikut, tutvusime Kristjan Jaak Petersoni ausambaga ning
külastasime ka Tartu Ülikooli. Jalutuskäigu lõpus astusime ka läbi
botaanikaaiast, kus suvehõngu juba tunda saime. Päev oli väga elamusterikas ja meeldejääv. Suur rõõm oli sõita koos nii
fantastilise seltskonnaga!
Õpetaja Ivika

1.,2.KLASS RUHJAS JÄÄTIST SÖÖMAS JA PÄRNUS

26.maija rīts bija agrs. 1. un 2. klases skolēni mundri un prieka pilni bija sanākuši norunātajā satikšanās vietā. Neviens
nekavēja, jo ceļš veda uz Rūjienu. Kas var būt labāks par rītu, kas sākas ar saldējumu!Rūjienas saldējumu fabrikā
noskatījāmies filmiņu, kā top saldējums. Gide pastāstīja par saldējuma veidiem un, kur tas tiek realizēts. Bet pati
patīkamākā daļa bija saldējuma degustācija. Tik daudz Rūjienas saldējuma veidus retais bija garšojis. Nospriedām, ka
labākais ir saldējums konusiņā ar dzērvenēm.
Tālāk ceļš veda uz Pērnavu. Igaunijas vasaras galvaspilsētu. Izstaigājām vecpilsētu. Gide mums pastāstīja par senajām
celtnēm un pilsētas vēsturi. kopīgi paēdām līdzpaņemtās pusdienas Pludmales zonas bērnu laukumiņā. Tur varēja
izskrieties un izpriecāties. Rannametsa kāpas ir vienmēr bijušas populāras tūristu vidū. Arī 1. un 2. klase izstaigāja 2 km
garo taku. Apskatīja purva augus.Drosmīgākie uzkāpa 18 m augstajā skatu tornī. No tā varēja ieraudzīt visu apkārtni ar
skaisto purvu un pat saskatīt Kihnu salu. Diena bija jauka!
Skolotāja Kristīne

KLASSIELU
4.KLASSI KLASSIÕHTU
Üks ring on jälle täis saanud ja 4.klass alustab järgmisel aastal juba uue
õpetaja käe all. Alati on see kurb ja samas ka õnnelik hetk. Seepärast
otsustasime koos klassiga selle auks ühe korraliku klassiõhtu pidada, et
oleks mida meenutada. Klassiõhtu teemaks sai muusika. Kõik õpilased
valmistasid ette esinemisi, mis olid väga läbimõeldud. Suureks abiks olid
ka emad. Õpilaste esinemist tuli ka hinnata ja see polnud sugugi lihtne.
Peale esinemist mängisime erinevaid mänge ja nautisime vahvat
olemist. Suur aitäh kõigile vanematele, kes igati suureks abiks olid!
Tarkust ja tahtejõudu järgmisteks õppeaastateks kallis 4.klass!
Õpetaja Ivika
3.A KLASE APMEKLĒ TEĀTRI
Mācību gada izskaņā 3.klase devās uz Leļļu teātri, lai redzētu izrādi „Emīls un Berlīnes zēni”. Tā bija jauka, jautra, muzikāla
izrāde ar visai spraigu sižetu, kurā nebija ne vesta no lellēm. Ja nu vienīgi daži lieli un smieklīgi tēli, kas pagatavoti no
kartona. Izrāde veidota pēc vācu rakstnieka Ē.Kestnera tāda paša nosaukuma grāmatas. Tagad priekšā vasara un lieliska
iespēja izlasīt izrādes sižetu īstā grāmatā, uzzinot, ko no visa rakstnieka iecerētā redzējām izrādē uz skatuves. Noteikti
iesakām arī citiem, kas vēl nav redzējuši izrādi, to noskatīties!
Skolotāja Aiva

ZZ ČEMPIONĀTA PUSFINĀLĀ
6.KLASE JELGAVĀ
12.maijā, kad skolā sveica māmiņas, 6.klase devās uz Jelgavu, lai otro gadu pēc
kārtas pierādītu savas spējas un sportiskumu ZZ čempionātā. Intelekts, spēks,
izturība, atjautība - tas piemīt 6.klasei, un tieši tas mums nodrošināja vietu
finālā. Starp citu, varam palielīties ar to, ka šogad cīnījāmies jau 6.-8.klašu
grupā un bijām vienīgā 6.klase, kura tika uz finālu šajā pusfināla posmā. Tas
parāda mūsu spēku un saliedētību. Ceram, protams, uz atkārtotu uzvaru!
6.klases audzinātāja Anete Butāne
5.KLASE LIEPĀJĀ
Saule jau plkst.6 no rīta vēstīja, ka diena būs lieliska. Devāmies uz Liepāju
neziņā par to, kas mūs gaida finālā. Pusfināla mājasdarbs – karogs - gaidīja
savu drīzo iznācienu, bet Banananatī vestītes gatavas mūs saliedēt vienā
veselā starp daudzām citām klasēm. Gan intelektuālie, gan fiziskie
uzdevumi nebija tie vieglākie, tomēr centāmies visu izdarīt tik labi, cik
vien bija mūsu 11 skolēnu spēkos. Lielākais prieks bija satikt vaigu vaigā Zī
un Zē, kā arī talismanu Lāci. Vakarā muzikāli izklaidēja Miks Dukurs. Finālā
gan netikām, tomēr dienas laikā bijām izdzīvojuši visdažādākās emocijas.
Paēduši vecāku sarūpētās gardās vakariņas, devāmies mājup.
5.klases audzinātāja Ilze Rasmus

ZZ ČEMPIONĀTA FINĀLĀ
Pēdējā maija sestdienā 6.klase devās uz Jūrmalu ,kur norisinājās ZZ festivāls. Šogad bijām jau
6.-8.klašu grupā, kur bija jācīnās ar krietni lielākiem konkurentiem. Mūsu grupā bija 60
spēcīgas, vienotas un uzvarēt gribošas klases. Cīnījāmies ar karsto sauli, grūtajiem
uzdevumiem un vienkārši forši pavadījām laiku. Diemžēl otro gadu pēc kārtas 1.vietu
neizcīnījām, bet ir prieks par citiem, ka arī viņi var izjust šo uzvaras prieku. Mūsos ir daudz
optimisma un gatavojamies nākamajam gadam. Prieks, ir par to, ka esam stiprāko un
vienotāko Latvijas klašu vidū!
Skolotāja Anete

MŪSU KOPĪGĀ UZVARA!
Esam lieli velosipēdu fani. Un tikai tāpēc, ka skolā ir liels pagalms, kur
sadarbībā ar BJC Annas2 notiek velopulciņš, katru pavasari kārtojam
velobraucēju tiesības. Ir tik jauki pavasaros un rudeņos uz skolu
braukt ar riteni! Tāpēc neiztrūkstoša skolas sastāvdaļa ir
velonovietne. Tomēr nu jau tā ir kļuvusi par mazu, šauru un nedrošu.
Tāpēc, pateicoties mūsu skolas vecākiem, piedalījāmies IF
Apdrošināšanas konkursā, lai cīnītos par 1000 EUR naudas balvu
jaunas velonovietnes būvniecībai. Ticiet vai nē, bet mūsu mazā skola
ar nepilnus 200 skolēniem ieguva 3.vietu! Paldies visiem, kas iesaistījās projektā, ticējatam, aicināja balsot par mums
sociālajos tīklos un piedalījās aktīvi arī paši. Īpaši liels paldies divām bērnu mammām – Lindai Gaujenietei un Ilzei Gillai!
Skolotāja Aiva

PAVASARA VELOČEMPIONĀTS 2016
Tradicionālais skolas pavasara veločempionāts šoreiz norisinājās pat trīs dienas, un tiesneši dīkā nestāvēja –
čempionātā piedalījās 81 skolēns, 20 vecāki un 5 skolotājas, turklāt daudzi startēja divās vai pat visās trīs
veloklasēs un izmantoja visus iespējamos braucienus (katrā veloklasē katram dalībniekam 3 braucieni).
MTB klasē un skolas absolūtajā vērtējumā uzvarēja Mareks Ieviņš (6. klase), pārspējot pat visus pieaugušos
dalībniekus. Meiteņu kopvērtējumā, tāpat kā rudenī, pārliecinoši ātrākā bija otrklasniece Rebeka Krūmiņa, kura
uzvarēja arī BMX un mini MTB meiteņu ieskaitēs. Turklāt skolas absolūtajā kopvērtējumā Rebeka piekāpās tikai
septiņiem puišiem, visus pārējos atstājot aiz sevis.
Vispopulārākajā – BMX klasē cīņas bija ļoti spraigas un rezultātus
nereti šķira vien dažas sekundes simtdaļas, tādēļ puišiem 1.
vietu dalīja Ralfs Ronis un Niks Erra. Mini MTB klases uzvarētājs
zēniem, tāpat kā rudenī, bija Jānis Sproga (4. klase). Toties MTB
klasē meiteņu ieskaitē pie uzvaras tika Laura Skurba (3.b klase).
Šajā veločempionātā startēja arī piecas skolotājas, no kurām
ātrākā bija Ivika Keisele. Ašākās mammas titulu ieguva Kristīne
Glindziņa, bet ašākā tēta laurus ar ļoti līdzīgiem rezultātiem dalīja Agris Gaujenietis un Nauris Birkenbergs, toties
sparīgākās vecmāmiņas godā tika Mārīte Zvirgzdiņa.
Sportiski aktīvākās klases ceļojošā kausa izcīņā arī šoreiz uzvarēja 3.a klase, kam gan nācās pacīnīties ar ļoti
sparīgo 1. klasi.

TAUTAS BUMBAS TURNĪRS
26. maijā skolā norisinājās „Tautasbumbas turnīrs”. Jauktās komandās sacentās 3.a, 3.b, 5., 6.klases skolēni. Sīvās cīņās
tika noskaidrotas godalgotās vietas.
3.vieta komandai „Apkopēji”

2.vieta komandai „Skābētie gurķīši”

1.vieta komandai „Igauņu pacani”

Sacensības veroja un tiesāja skolotāja Evita

