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MARTS – VALODU MĒNESIS
EESTI KEELE PÄEV KOOLIS
Tieši pirms pavasara brīvlaika 10.martā skolā atzīmējām Igauņu valodas dienu. Tā ir svētku
diena valodai, kuru apgūstam un mācāmies cienīt. Igaunijā 14.martā tai par godu izkar karogus,
rīko konferences, runā dzeju, notiek igauņu valodas olimpiāde, dāvina grāmatas.
Mēs pirmā stāva gaitenī atklājām izstādi “ Kristjans Jāks Petersons un ar viņu saistītās vietas
Rīgā“, notika arī viņam veltīta pirmā stunda. Pa klasēm staigāja skolēni un iepazīstināja skolas
biedrus ar izstādē aplūkojamo informāciju. Tika uzdoti arī jautājumi par dzirdēto un par
pareizajām atbildēm krāti zīmodziņi. Izrādījās, ka visuzmanīgākie klausītāji bija 4.B klases skolēni,
par ko saņēma balvu – vafeļu torti.
Stundas nobeigumā kopīgi sapulcējāmies, lai visu dzirdēto apskatītu attēlos, ko
prezentācijas veidā igauņu valodā sniedza 9.klases skolēni Anna, Emīls, Toms. Viņiem tas bija
ģenerālmēģinājums daudz nopietnākai uzstāšanās reizei, kas 14.martā norisinājās Tartu Igaunijā.

EESTI KEELE PÄEV TARTUS
Šī gada 13. un 14. martā 9.klases skolēni Emīls Žubulis, Anna Kozlova, Toms Vildžūns un
skolotāja Aiva Plauča devās uz mācību konferenci Tartu. Pasākums bija veltīts Tartu Universitātei
un Kristiānam Jākam Petersonam, kura dzimšanas dienā (14.martā) tiek svinēta Dzimtās valodas
diena Igaunijā. Konference notika Kristiāna Jāka Petersona ģimnāzijā Tartu. Otrajā pasākuma daļā
mūsu skolas skolēni prezentēja runu un foto atskaiti par igauņu valodnieka gaitām Latvijā un
ēkām, kas saglabājušās viņa dzimtajā pilsētā. Pēc konferences sekoja svinīga ziedu nolikšana pie
dzejnieka pieminekļa, kurš atrodas Toomemäe kalnā. Piemineklī K. J. Petersons attēlots
ceļinieka veidolā, jo kājām gājis mācīties no Rīgas un Tartu (240 km). Bija interesanti uzzināt, cik
lielu ieguldījumu igauņu valodas un literatūras attīstībā sava īsā mūža laikā devis dziesminieks un
sadzirdēt mūsdienu igauņu rakstnieku viedokli par dzimtās valodas nozīmi. Mācību konference
bija noderīga un vērtīga pieredze, un mēs esam priecīgi, ka tika piedāvāta iespēja pārstāvēt skolu
tāda veida pasākumā.
9.klases skolniece Anna Kozlova

LATVIEŠU VALODAS DIENA
8.martā visās klasēs norisinājās domrakstu olimpiāde. Labākos rakstītājus latviešu valodas skolotāja Inita
pirmdienas rītā apbalvoja ar skolas diplomiem. Izrādījās, ka čaklākie rakstītāji ir sākumskolas klašu skolēni, toties
pamatskolēniem domraksti un to vērtēšana nopietnāka, tāpēc vairāk atzinības rakstu.
Sākumskolas skolēni Valodu nedēļas laikā ar interesi noskatījās arī ceļojošā leļļu teātra izrādi.

DAŽĀDU VALODU DIENA

9.martā mūsu skolā notika "Popielas" pasākums, kuras laikā klašu grupas uzstājās ar dažnedažādiem
priekšnesumiem svešvalodās. Visaktīvākā šogad bija 2.klase, kura uzstājās ar pieciem dažādiem priekšnesumiem. Par
aktivitāti viņi tika arī uzteikti, saņemot pārsteiguma balvu. Pirmo vietu ieguva 4.a klase, otro - 8.klase, bet trešo – 5.klase.
Žūrijas komisijā sēdēja devītās klases skolēni. Viņu īpašā simpātiju balva par lieliskāko debiju pasākumā – 1.a klasei ar
dziesmu igauņu valodā. Kopumā pasākums bija izdevies un visi bija apmierināti.
Klaudija, 8.klase

GRĀMATAS „LUDZAS IGAUŅI” IZDOŠANAS SVĒTKI
Kopā ar 7.klasi un vēstures skolotāju Pēteri apmeklējām pasākumu Misiņa bibliotēkā. Tas bija veltīts pētījumam par
igauņiem Latgalē un materiālu apkopojumam grāmatas veidolā. Igauņu pētnieks Hannes Korjuss, sadarbībā ar
izdevniecību “Latvijas Avīze” bija laidis klajā grāmatu “Ludzas igauņi”. Līdz šim mums bija zināmas vien šī paša autora
apkopotās Ludzas igauņu pasakas. Tagad varējām dzirdēt un gūt nelielu priekšstatu par tiem laikiem, kad Latgales
teritorijā dzīvojuši igauņi, kuri, kaut nedaudz, bet tomēr saglabājuši savai tautai raksturīgo. Izrādās Ludzas apkaimē
sastopami gan igauņu vietvārdi, gan arī latviskoti uzvārdi. Redzējām un dzirdējām cilvēkus, kas nodarbojas ar zinātnisko
pētniecību gan valodniecības jomā, gan vēsturē. Jāteic, ka lielākā daļa no viņiem bija jau cienījamos gados. Varbūt dienās
arī mums pašiem ir vērts pievērsties zinātnei?

IGAUŅU GOBELĒNU IZSTĀDE
Valodu mēnesi noslēdza vēl kāda izstāde – igauņu gobelēnu
mākslinieka Pētera Kūtma ceļojošā personālizstāde Latvijas Igauņu
biedrības ēkā. Tajā divās zālēs aplūkojami gobelēni un pasteļi marta
mēnesim visai atbilstošas noskaņās. Zili baltais mijas ar tumši
piesātinātu zilo un zaļo. Tā vien šķiet, ka cauri ziemas ledus un aukstai
sniega kārtai cenšas izlauzties pavasara zaļais un koši zilais vizbulīšu
tonis. Interesanti bija patērzēt ar pašu mākslinieku un uzzināt, kā top
lielizmēra gobelēni, cik daudz pacietības un precizitātes prasa šis
darbs, kas nebūt nav viegls un sievišķīgs, kā varētu šķist.
Materiālus par valodu mēnesi apkopoja skolotāja Aiva

RŪPĒJAMIES PAR VESELĪBU
SAJŪTU PĒDIŅAS
4.a klase pirms pavasara brīvlaika kādā no mājturības stundām
izveidoja Sajūtu taku. Katrs, kurš vien vēlējās, varēja novilkt kurpes un
izmēģināt dažādu materiālu pieskārienu, dodoties pa kāpnēm no otrā uz
trešo stāvu. Staigāšana pa pēdiņām lielu prieku raisīja gan pašiem, gan
citiem skolēniem, jo īpaši cītīgi to iemēģināja pirmklasnieki. Pēdiņas bija
visdažādākās – no auduma, kokteiļu salmiņiem, kartona un papīra
bumbiņām, arī zirņiem, auduma auklām, piepakojumu maisiņiem un pītām
auduma strēmelēm. Paši ceturtklasnieki atzina, ka vispatīkamāk esot staigāt
pa plastmasas maisiņu auklām un putuplasta bumbiņām, bet iespaidīgāk – pa zirņiem.
4.a klases skolotāja Aiva

LEKCIJAS PAR ROKU UN MUTES DOBUMA HIGIĒNU
Varētu pat teikt, ka kurš gan nezina teicienu "Roku tīrībai ir nozīme!" Bet, kad lektores 24. martā 1.a.,1.b un 2.klasei
interesanti un emocionāli pastāstīja par šo tēmu, tad mēs mājām ar galvām un piekritām atgādinājumam par svarīgāko tīras rokas pasargā mūs no infekcijas slimībām. Kad un kā mazgāt rokas - šie bija galvenie diskusijas jautājumi. Atbildes
meklējām paši, vai pavirši nomazgājot rokas bez mazgāšanas līdzekļiem vīrusi un baktērijas būs prom? Svarīgāko esam
uzzinājuši arī no filmas, kurā bērnu slimnīcas darbinieki iedziedājuši dziesmu un iestudējuši deju, rādot, kā pareizi mazgāt
rokas. Paldies skolas medmāsiņai par noorganizēto pasākumu! Tas tiešām ir vienkāršs un nedārgs veids kā rūpēties par
savu veselību pašiem.
1.b klases skolotāja Gunta
6.klases vērtējums par zobu kopšanu:
Skolēniem lekcija patika, jo lektore izskaidroja, kāpēc ir svarīgi pareizi tīrīt zobus. Atzinīgi vērtēts arī darbs grupās. Ir
skolēni, kuri atsevišķus padomus no lekcijas jau izmantojuši praktiski mājās. Daļa skolēnu gan atzīst, ka lielāko daļu esot
zinājuši, bet nekad nav par sliktu visu atkārtot vēlreiz. Citi apgalvo, ka iemācījušies jaunas lietas par zobu tīrīšanu. Skolēni
iesaka noklausīties šo lekciju arī citām klasēm.
6.klases skolotāja Ilze

APMEKLĒJAM MEDICĪNAS MUZEJU
Marta mēnesī 3.un 4.a klase apmeklēja P.Stradiņa Rīgas Medicīnas
vēstures muzeju. Skolēni apskatīja muzeja ekspozīciju un piedalījās nodarbībā
par cilvēka skeletu un iekšējiem orgāniem. Bērni noskatījās arī izzinošu
prezentāciju, pēc kuras pildīja uzdevumus darba lapā. Varējām arī paši izmērīt
savu garumu, svaru, kā arī izmēģināt savu līdzsvara sajūtu, pārnesot uz galvas
grāmatu. Nodarbība bija noderīga, lai nostiprinātu
stundās iegūtās zināšanas.
Skolotājas Kristīne un Aiva

AUDZĒJAM ZIRŅUS
1.a klassis on kevad väga töine. Osaleme mitmes projektis. Üks projekt on meie
koolis juba traditsiooniline „Tere,kevad!“, aga teine on sel aastal meil esmakordselt. See on
„Sõprustera“ projekt, kus meie ülesandeks on kasvatada kahte sorti herneid „Erme“ ja
„Valma“. Meie tööks on herneste kasvatamine ja vaatluste tegemine. Kõik oma tegevused
kajastame blogis zaliezirni.blogspot.com. Mõlemad projektid on toredad ja meeldivad
lastele väga.
1.A klassi õpetaja Ivika

APMEKLĒJAM TOMĀTU AUDZĒTAVU
10.martā 7.klase devās uz atkritumu poligonu. Getliņu poligons ir viens no modernākajiem
Eiropā, šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs. Par to
mēs pārliecinājāmies arī paši. Sapratām, ko Getliņi dara, kā no atkritumiem var iegūt elektrību,
siltumu, gāzi un kā tiek audzēti tomāti. Tieši dēļ tiem mēs arī braucām, lai nostiprinātu savas
zināšanas par nakteņu dzimtu ko apgūstam botānikas stundās. Tie, kuri gaida, kad Getliņi sāks
audzēt vēl kaut ko, izņemot tomātus, varam pačukstēt priekšā, ka drīz tur tiks būvēta siltumnīca,
kurā augs arī gurķi. Tad brauksim ciemos atkal!
7.klase un kl.audz. Anete Štolca

TEATRĪ
25.märtsil läksime 1.a klassi õpilastega Daile teatrisse „Tom Sawyerit“ vaatama. Etendus oli väga põnev! Tore oli
vaadata kuidas õpilased vanal ajal koolis käisid ning kuulda millest nad unistasid. Saime ka hiljem arutada omavahel tolle
aja laste elust. Suurt rõõmu tekitasid etenduse toolid, millega näitlejad osavasti mööda lava ringi sõitsid. Meile meeldis
etendus väga, seega kindlasti soovitame seda teistelgi vaadata!
Õpetaja Ivika

SPORTA JAUNUMI
8.martā Ziemeļvalstu ģimnāzijā norisinājās florbola sacensības zēniem
7.-9.klašu grupā. Mūsu skolu pārstāvēja: Toms, Emīls, Tomass (9.kl.), Krists,
Rolands, Maksimilians (8.kl.), Edvards Emīls, Raio, Mareks (7.kl.). Spēlē ar
Mūzikas internātvidusskolu puiši pārliecinoši uzvarēja, spēle pret Ziemelvalstu
ģimnāziju beidzās ar zaudējumu, savukārt pret Rīgas Angļu ģimnāzijas
florbolistiem mums izdevās noturēt neizšķirtu.

10. martā devāmies uz florbola un futbola sacensībām Rīgas Itas
Kozakēvičas Poļu vidusskolā. Šajās sadraudzības spēlēs piedalījās Oskars,
Marts, Edvards, Aleksis, Edgars (4.a), Nils, Gustavs (4.b), Rasmuss, Kristaps,
Jānis (5.kl.).
Lai arī tās bija sadraudzības spēles, cīņas spars bija jūtams. Šoreiz
abos sporta veidos mēs bijām pārāki un izcīnījām pārliecinošas uzvaras,
taču Poļu vidusskolas sportisti nemaz neskumst un gaida ciemos vēlreiz.
Marta noslēdzošās sacensības norisinājās Zolitūdes
ģimnāzijā ar Zemgales priekšpilsētas skolu 4.-5.klašu
florbolu. Skolas godu aizstāvēja Oskars, Marts, Edvards,
Aleksis, Edgars, Roberts (4.a), Nils, Gustavs (4.b), Kristofers,
Kristaps, Jānis (5.kl.). Spēlējām trīs spēles. Pirmajā spēlē pret
Zolitūdes ģimnāziju izcīnījām uzvaru ar rezultātu 5:2, nākamo
spēlējām pret 61.vidusskolu - rezultāts 7:0 mūsu labā, trešā
spēle pret 53.vidusskolu – atkal uzvara ar rezultātu 3:1.
Uzvarot visas spēles, kvalificējāmies finālam, kas norisinājās
30.martā turpat Zolitūdes ģimnāzijā. Diemžēl šoreiz
pretinieki izrādījās pārāki. Spēlē pret Ziemeļvalstu ģimnāziju
5:2, pret Rīgas Angļu ģimnāziju 6:3 piedzīvojām zaudējumus.

Rezultātā 3.vieta Zemgales priekšpilsētas
Rezultatīvākais spēlētājs Nils Vanags!
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