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NOVEMBRIS – LATVIJAS MĒNESIS
Novembra mēnesis skolā pagāja sarkani-balti-sarkanās krāsas
noskaņā. Izrotāti bija skolas gaiteņi, kāpņu telpa un klases. Visur
plīvoja lielāki un mazāki valsts karogi. Patriotisma mēnesi
iesākām 7.novembra rītā ar Karoga stāstu. 4.a klases zēni
pastāstīja, kā radies Latvijas valsts karogs, kā arī aicinājām visus
nēsāt karoga krāsas lentītes. Prieks bija redzēt, ka tomēr esam
savas valsts patrioti!
Latvijas valsts neatkarības dienu atzīmējām ar svinīgu koncertu
“Dziesmas tinu kamolā”. Piedalījāmies visi. Sākumskolas klases
kopā ar mūzikas skolotāju bija sagatavojušas skanīgas tautas
dziesmas par mūsu zemes skaistumu. Savukārt pamatskolēni
rādīja tautas dziesmu montāžu. Neizpalika arī svētku runa.
Šoreiz to teica 7.klases skolniece Enia, kura piedalījās valsts
prezidenta rīkotajā konkursā “Mana kā valsts prezidenta uzruna
tautai”, iekļūstot labākajā dalībnieku desmitniekā. Tāpēc tieši
Enia teica svētku uzrunu saviem skolasbiedriem. Skolotāja Aiva

TĒVU DIENA
Sel aastal tähistasime isadepäeva 11.novembril. Tore oli, et see
päev oli pidupäevaks kogu Lätimaale, sest samal päeval tähistati
ka Lāčplesise päeva. Nii otsustasime, et isadepäeva läbivaks
teemaks saab olema Lätimaa ja selle traditsioonid. Kuna meie
algkool on viimastel aastatel üha kasvanud ning neljast
klassikomplektist on saanud kuus, siis ka erinevaid ülesandeid
said isad rohkem lahendada. Jõudu katsuti mõistatuste
lahendamisel, meisterdamisel, spordi tegemisel, rahvustoitudes,
tähtpaevade tähistamises ja ajaloolistes teadmistes. Õhtu
kujunes pänevaks ja väga südamlikuks, sest see üritus on koolis
laste poolt just kõige oodatum. Ürituse lõpetuseks süütasime
kooli õuel küünlad ja laulsime koos Läti hümni. Südamlikud
tänud isadele nende tubli töö ja hoole eest, mida nad meie
lastele pakuvad!
Õpetaja Ivika

KATRĪNAS DIENA
25.novembrī Igauņu skolā tradicionāli atzīmē Katrīnas dienu. Tā ir
saimnieču diena, kad baltās drānās ģērbtie ķekatnieki dodas viesos
pie kaimiņiem. Protams, neizpaliek arī bez saldumiem!
2.klase kopā ar skolotāju Iviku igauņu valodās stundās bija
apguvuši tradīcijas un dziesmas, ko devās rādīt citiem sākumskolas
skolēniem. Kā jau kārtīgas saimnieces, baltās drēbēs tērptās
ķekatnieces Katrīnas skaitīja dzejoļus un pārbaudīja, cik kārtīgi
mācās citu klašu skolēni un lūkoja, vai telpas sakārtotas un mantas
apkārt nemētājas.

KONKURSI
MĒS – LATVIJAI
10.novembrī Nevalstisko organizāciju namā norisinājās Latvijas skolēnu
dziesmu, deju un prozas lasījumu konkurss – festivāls “Mēs Latvijai”.
Tajā piedalījās kolektīvi no visas Latvijas – Rēzeknes, Jelgavas, Olaines,
Kuldīgas, Rīgas. Pavisam bija ap 400 dalībnieku. Igauņu skolu tajā
pārstāvēja 4.a klase un skolotājas Dace Skeranska, Ligita Pundure.
Piedalījāmies divās nominācijās – Tautas deja un Tautas dziesma. Liels
bija mūsu pārsteigums, kad pēcpusdienā uzzinājām, ka konkursa žūrija
piešķīra mūs dejotājiem 3.vietu!
Skolotāja Aiva

VALSTS PREZIDENTA KONKURSS
Turpinot aizsākto tradīciju, Valsts prezidenta kanceleja arī šogad aicināja
visu Latvijas skolu 5.-12.klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā
„Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. No mūsu
skolas savu darbu konkursam aizsūtīja 7.klases skolniece Enia Špakovska
un iekļuva to 10 labāko vidū, kuri 9.novembrī bija uzaicināti pie Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa saņemt balvu. Pirms balvas (pildspalva un
apgādā Jumava izdotā grāmata ,,Brīvās Latvijas prezidenti”) svinīgās
pasniegšanas viesi tika iepazīstināti ar Rīgas pili. Kopā ar Eniu svinīgajā
brīdī piedalījās viņas tētis un latviešu valodas skolotāja.
Skolotāja Inita

SKATUVES RUNAS KONKURSS “ZVIRBULIS”
4.novembrī notika “Rīgas pilsētas Lielzvirbulis” – skatuves runas konkurss,
kurā 9.klases skolniece Ella Renāte Skeranska ieguva 1.vietu Rīgas pilsētā.
Viņai pirmajā konkursa daļā bija jānorunā viens prozas (I. Ziedoņa epifānija)
un viens dzejas darbs (J.Osmanis ,,Pieneņu lauki”). Pēc starpbrīža, kad žūrija
bija apspriedusies, tika nosaukti tie skolēni, kuriem bija jārunā vēl trešais
darbs, lai noskaidrotu labāko no labākajiem. Ella runāja M.Čaklā dzejoli
,,Kamēr iemācās pazaudēt”. Pasākuma noslēgumā pēc apbalvošanas jauniete
nofotografējās kopā ar aktrisi Tamāru Soboļevu – labāko Karlsona Brālīti
pasaulē.
Skolotāja Inita

EKSKURSIJAS

ALEKSANDRA ČAKA MUZEJĀ
22.novembrī 8.klases skolēni apmeklēja Aleksandra Čaka muzeju, klausījās muzeja
darbinieces Antras Mednes stāstījumu par izcilo dzejnieku un prozaiķi, izstaigāja muzeja
telpas un aplūkoja lietas, kas reiz piederējušas Čadaraiņu – Čaku dzimtai. Muzejā šoreiz
skanēja arī autora dzeja – Sabīne un Zinta bija sagatavojušas pārsteigumu. Skola dāvanā
no muzeja saņēma grāmatu ,,Aleksandra Čaka ģimenes pastkaršu albums”, kura būs
apskatāma skolas bibliotēkā.
9.klases skolotāja Inita

RĪGAS VĒSTURES UN KUĢNIECĪBAS MUZEJĀ
Ar Rīgas vēsturi Patriotisma mēnesī vēlējās iepazīties divas
klases – 1.a un 4.a, piedaloties muzejpedagoģiskajā
programmā „Rīgas teikas un leģendas“. Muzejā apguvām
daudz jauna. Interesanti bija uzzināt teikas par Kristapu, lielo
zivi, Ziemassvētku eglīti, spoku stāstu par sarkano muzeja
kardinālu, kapsētām, karaļa pazudētajiem zābakiem un
rīdzinieku pagatavoto krēslu ķeizariem. Aizraujoši bija paturēt
rokās lielo Rīgas atslēgu un dzirdēt par senajiem bruņiniekiem.
Lai to visu labāk iegaumētu, arī latviešu valodas stundās
lasījām stāstus par senajām rīdzinieku dzīvojamajām mājām un
rāti, kā arī Rīdzenes upīti. Tagad vēl tikai jāizstaigā kājām
Vecrīgas ieliņas, lai skatītu savām acīm to, par ko tik daudz ir
lasīts un dzirdēts stundās un muzejā!
4.a klases skolotāja Aiva
10.novembril külastas 1.a klass Riia linna ajaloo- ja
laevandusemuuseumi. Ootasime seda külastus väga, sest
tahtsime rohkem teada Riia linna ajaloost ja oma silmaga
erinevaid aardeid näha. Giid rääkis meile palju põnevaid
lugusid ning tutvustas, ka ainulaadset fotot, mis Läti Vabariigi
asutamisel tehti. Muidugi oli põnev vaadata, ka relvi ja
laevamudeleid. Rõõmustas laste suur huvi ja aupaklikus
erinevate esemete vastu, mida muuseumis näha saime.
Kuulsime toredaid legende ja lugusid Riia linnast. Mõnel lapsel
oli ka võimalik tutvuda muusemui kummitusega, kes meie
vastu väga sõbralik oli. Oleme nüüd palju targemad ning
soovitame, ka teistel seda muuseumi külastada.
1.a klassi õpetaja Ivika

RETO AUTO MUZEJĀ
22.novembrī mēs - 5.klase ar audzinātāju, devāmies uz Retro
Auto muzeju. Šis bija ļoti jauks muzejs. Mums detalizēti
izstāstīja par mašīnām, motocikliem, riteņiem, kā arī par citām
ar šiem braucamrīkiem saistītām tehniskām lietām. Šajā
muzejā arī atrodas mašīnas, kuras ir filmētas latviešu kino
filmās! Mēs ieteiktu Jums apmeklēt šo muzeju! 
5.klases skolniece Karīna

BIBLIOTĒKĀ „ZILOS BRĪNUMUS“ LŪKOJOTIES
21.novembril seadsime 1.a, 1.b ja 3.klassiga sammud rahvusraamatukogus toimuvale
etendusele Zilie Brīnumi. Teadlane Aldis tutvustas meile teadlaste põnevat elu ja näitas meile
erinevaid katseid. Lapsed jälgisid suure huviga toimuvat ja kuulasid hoolega. Järeldasime, et
teadlaste elus on tähtis osata kuulata, katsetada, olla sõbralik, hästi arvutada ning olla väga
korralik.Suur tänu Miķelsi ja Ādami vanematele, kes teadustunni külastuse meile
organiseerisid!
Õpetaja Ivika

TEĀTRIS UN KINO
„MELĀNIJAS HRONIKA“
28.novembrī 9.klase kino noskatījās filmu ,,Melānijas hronika”, kas uzņemta pēc Melānijas Vanagas romāna ,,Veļupes
krastā” motīviem un vēsta par viņas 16 gadus ilgo izdzīvošanas un cilvēcības saglabāšanas cīņu izsūtījumā Sibīrijā. Filma
atstāja dziļu iespaidu – tēlu tuvplāni, daba, lēni plūstošais sižets, vēsturiskais patiesums. Pārsteidza galvenās lomas
atveidotājas, šveiciešu dejotājas Sabīnes Timoteo talants – izdzīvot un piedzīvot notikumus, skaņu studijā ierunāt tekstu
trīs valodās.

„PĒRS GINTS“
20.novembrī 9.klase Latvijas Nacionālajā teātrī noskatījās režisora Viestura Kairiša iestudēto H. Ibsena ,,Pēru Gintu”. Lai
arī sižets pirms tam tika pārrunāts (luga ir vidusskolas kursa programmā), daudzas epizodes un tēli, to traktējums bija ne
gluži saprotams un pieņemams. Vieniem izrāde ļoti patika, citi bija apmierināti, ka noskatījušies līdz galam (jo bija
skatītāji, kuri pēc 1.cēliena devās prom).
Luga ir par mums pašiem, par sevis atrašanas ceļiem vai sevis nepazaudēšanu, par kodolu – tām vērtībām, uz kurām
turas pasaule, kuras ir personības kodols. Pērs lugas beigās, lobot sīpolu, konstatē – kodola nav, nav tās pērles, ko viņš
tur gribēja ieraudzīt, jo visu dzīvi bija gājis apkārt – ar līkumu. Apkārt atbildībai, sāpēm, ciešanām, mīlestībai. Luga ir arī
par Mājām; vai mums ir vieta, kur atgriezties, un kas tur sagaida.

FILMU NAKTS SKOLĀ
11. novembrī 9.klase rīkoja filmu vakaru – nakti, kad visi kopā noskatījās interesantas filmas, pārsprieda redzēto, dzēra
tēju un ēda līdzpaņemtos našķus, uzspēlēja bumbu, gulēja uz matračiem gaitenī un, iebaudījuši brokastis, sestdienas rītu
devās mājās no skolas. Klases kolektīva saliedēšanai, labu emociju baudīšanai šāds pasākums kā radīts
Kopā ar skolēniem teātrī un kino – 9.klases skolotāja Inita

SPORTS
HOKEJA SPĒLĒ

Par labu dežūrēšanu, mēs 5.klase, nopelnījām biļetes uz hokeja spēli. Uz spēli Arēnā Rīga devāmies 8.novembrī. Bija
lieliski tur atrasties! Sēdējām ļoti labās vietās, mēs varējām gan sasveicināties, gan sarokoties ar mūsu hokejistiem. Lai
gan “Dinamo Rīga ” zaudēja šo spēli, mēs spēli izbaudījām un atbalstījām viņus no visa spēka. Pēc hokeja spēles vēl
negribējām šķirties no sajūtas, ka esam tur un līksmojam par savējiem! Turpinām labi dežūrēt un dodamies uz hokeju 
5.klases skolnieces Keita, Karīna

SASNIEGUMI SPORTĀ
23.novembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā notika Zemgales priekšpilsētas sacensības basketbolā 6.-7.klasēm. Mūsu skolu
pārstāvēja Viesturs (6.klase) Dāvis, Emīls, Edvards Emīls, Ralfs, Mareks, Daniels, Raio (7.klase). Spēlējām 2 spēles: pret
Ziemeļvalstu ģimnāzijas un 61.vidusskolas komandām. Pirmo spēli zaudējām, taču otro pārliecinoši uzvarējām.
Rezultatīvākais spēlētājs komandā - Viesturs Petrāns no 6.klases.
Skolotāja Evita

