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DABA, MĒS UN TEHNOLOĢIJAS
Visa mācību gada garumā katru mēnesi kādā no priekšmetiem skolēni ir piedalījušies mācību olimpiādēs, apmeklējuši
muzejus, meistarklases un sporta sacīkstes. Ir gūtas augstas vietas, atzinības arī pilsētas līmenī.
Kā noslēguma pasākums aprīļa mēnesī, visiem 5.-9.klašu skolēniem notika apvienotais erudīcijas konkurss DABA, ES UN
TENOLOĢIJAS. Katram bija jāatbild uz 22 jautājumiem, kurus sagatavoja 9 priekšmetu skolotāji.
Labākie 5.-6.klašu grupā, kuriem skolas līnijā tika pasniegti diplomi: Jānis

Sproga (5.kl.), Arvīds Gills (6.kl.),
Rasmuss Ivanovs (5.kl.); 7.-9.klašu grupā – Dārta Andersone (9.kl.), Elizabete Grīnberga (9.kl.) un
Ella Skeranska (9.kl.).
Arī sākumskola neatpalika no pamatskolas. Aprīlī visās sākumskolas klasēs notika dažādi matemātikas konkursi. Dažas
klases risināja “cietā rieksta” uzdevumus, citas pievērsās neparastākajiem uzdevumiem, vēl citas rīkoja galvas rēķinu
sacensības. Tādejādi tika noskaidroti labākie un veiklākie matemātiķi katrā klasē, kuri arī saņēma diplomus.
Skolotājas Helēna un Aiva

STARPTAUTISKAIS MATEMĀTIKAS KONKURSS „ĶENGURS”
Aprīlī uzzinājām labākos rēķinātājus starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”.
80. gadu sākumā Pīters Hollorans, matemātikas profesors no Sidnejas, nolēma organizēt spēli-konkursu Austrālijas
skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kuru pārbauda dators. Tūkstošiem skolnieku varēja piedalīties
konkursā vienlaicīgi. Austrālijas nacionālā matemātiska konkursa panākumi bija milzīgi. 1991. gadā divi franču matemātiķi
nolēma rīkot šo spēli Francijā, nosaucot to „Ķengurs” par godu saviem Austrālijas draugiem. 1994. gada jūlijā Strasbūrā
Eiropas padomes sēdē, Ģenerālā asambleja izveidoja Asociāciju „Ķengurs bez robežām” no 10 Eiropas valstīm.
Tagad šī asociācija apvieno dalībniekus no daudzām valstīm. Asociācijas mērķis ir vispārējas matemātiskās kultūras
plaša izplatīšana un, protams, konkurss-spēle „Ķengurs”, kura notiek visās dalībvalstīs vienā dienā, organizēšana.
Konkurss norisinājās skolā divu mācību stundu garumā. 1.vietu un diplomu Rīgas Igauņu pamatskolā

konkursā ieguva Ēriks (1.b kl.), Emīls (3.kl.), Edvards (4.a kl.), Jānis (5.kl.), Arvīds (6.kl.), Enia
(7.kl.), Rolands (8.kl.), Emīls (9.kl.)
Skolotāja Aiva

PĀRGĀJIENS UZ PURVU
Saistībā ar dalību projektā “Videi draudzīgās dzērvenes un inovatīvie planšetdatori”
31.martā izplānojām pārgājienu uz Niedrāju - Pilkas augsto purvu, kas atrodas
starp Limbažiem un Salacgrīvu. Tajā piedalījās skolēni no 5.līdz 8.klasei.
Vēlējāmies iepazīties ar purvu, kurā nekad vēl nebijām bijuši. Pārgājienu
padarīja interesantāku došanās purvā ar sniega kurpēm kājās. Līdzi devās gids
Kristaps, kas pēc profesijas ir ģeologs, bet ļoti aizrautīgi stāstīja par purvu
biotopu, kā arī veica kopā ar mums urbumus purva dziļumos. Mūsu
uzdevums bija mērīt purva augstumu, aprēķināt koku vecumu, garumu un
tilpumu. Fotografējām un filmējām purva ainavu. Mācījāmies arī purva augu
nosaukumus latviski un angliski. Diena pagāja ļoti ātri un interesanti. Patīkami
noguruši, bet priecīgi atgriezāmies mājās, kur vēl daudz darba priekšā, lai
padziļināti pētītu purva būtību.
Skolotāja Ivika

EJAM ĀRĀ!
Kad laiks kļūst siltāks un uzspīd saulīte, tā vien gribas vairāk būt ārā. Arī
mācību stundas var notikt pagalmā. Ar 4.a klases skolēniem esam
matemātikas stundā mērījuši dažādus laukumus. Tagad zinām, cik liels ir
tāllēkšanas bedres laukums, puķu dobes un vārtiņu laukums, pat savu mobilo
telefonu laukumu centimetros esam noteikuši. Protams, visvairāk nodarbību
ārā var notikt dabaszinību stundās – tad var pētīt koku pumpuru izvietojumu
uz zariem, ziemā pat mērīt koku apkārtmēru un augstumu, kā arī novērot
pavasara atgriešanos. Visu uzzināto un izpētīto apkoposim Mammadaba
konkursa materiālos. Toties fotogrāfijas sūtām uz Igauniju. Tur konkursā „Tere, kevad!” katru
gadu gaida no mums novērojumus par pavasara vēstnešiem skolas apkārtnē. Prieks, ka mūsu
Paulas fotogrāfijas katru gadu gūst atzinību Igaunijas bērnu vidū!
Skolotāja Aiva
Noslēdzot talkas mēnesi 7.klases skolēni atjaunoja skolas tāllēkšanas bedri. Tika ieguldīts
pamatīgs un ilgstošs darbs, taču rezultāts ir lielisks. Tāllēkšanas bedre ir gatava jauniem skolas
rekordiem. Paldies čaklajiem 7.klases skolēniem par to!
Skolotāja Evita

EKSKURSIJA UZ ZOODĀRZU
Aprīlī 4.a klase izmantoja Rīgas Zoodārza un Zoozīļuka pateicības balvu par zīļu
vākšanu rudenī un devās izzinošā nodarbībā. Tā kā dabaszinību stundā
mācījāmies par dzīvniekiem, tad arī Zoodārzā piedalījāmies izglītojošā nodarbībā
par dzīvnieku dažādiem dzīves posmiem. Mums tika izdalītas darba lapas, zīmuļi
un ceļojums pie dzīvniekiem varēja sākties. Pētījām, ar ko atšķiras zīdītāji,
abinieki, kukaiņi, putni un zivis. Varējām paglaudīt ezi, hameleonu, pieskarties
izbāztas pirajas zobiem, paturēt rokās milzu prusakus. Mums bija interesanti!
Skolotāja Aiva

PAR MŪSU SKOLU – ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJĀ
Gaidot Latvijas simtgadi, 6. aprīlī Ziemeļvalstu ģimnāzijā notika pasākums
par skolu vēsturi. Katrai skolai bija jāstāsta par savas mācību iestādes
pirmsākumiem, izaugsmi līdz mūsdienām, kā arī jāprezentē skatījums
nākotnē. Par Igauņu skolu stāstīja 8.klases skolēni Krists un Maksimilians.
Pastāstījām par mūsu vēsturi sākot no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām,
kā arī klātesošos izglītojām par igauņu dzejnieku Kristjanu Jāku Petersonu.
Tas īpaši ieinteresēja citu skolu skolotājus. Tikām uzteikti arī par jaukajiem
puišiem un viņu lielisko sniegumu.
Skolotāja Aiva

VELOTIESĪBAS
Jau kļuvis par tradīciju katru gadu, sadarbībā ar JTC Annas 2 un CSDD,
kārtot eksāmenus ceļu satiksmes drošībā, lai pavasara sezonu uzsāktu ar
tikko iegūtām velotiesībām kabatā. Visvairāk mācīties gribētāju bija no 3.
un 4.klases. Visu februāra un marta mēnesi nācās čakli mācīties, lai aprīlī,
pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena, varētu priecīgi smaidīt – man ir
vismaz 10 gadi un drīkstu braukt pa ielu ar velosipēdu!
Skolotāja Aiva

LIELDIENAS GAIDOT
Tieši pirms Lieldienu brīvdienām skolas
pagalmā skolēnu pašpārvalde rīkoja dažādas
svētkiem veltītas aktivitātes. No rīta aplūkojām
krāsaino olu izstādi, bet pēc pusdienām
devāmies ārā. Tur visu klašu skolēnus gaidīja
olu ripināšana, mešana un ķeršana, ripas
sišana, sietiņos iešana un nešana ar šūpošanos.
Jautrību sagādāja visas rotaļas, bet jo īpaši
„Soļošana uz Rīgu”, dažiem tā izdevās īpaši
labi. Jāpiebilst, ka ne vienmēr rotaļās ar olu
nosaukumiem varējām izmantot īstās olas – tās
vienkārši saplīstu! Tādēļ izlīdzējāmies ar
plastmasas olām, lielākām un mazākām
bumbām, pat pogām. Toties olu kaujas gan bija īstas! Vienīgi laiks nelutināja –šī gada pavasaris bija auksts ar dzestru un
nemīlīgu vēju. Tādēļ ārā būšana nemaz nebija tik omulīga, kā ierasts.
Kopā ar skolēnu pašpārvaldi bija kolotāja Aiva

DEJOJAM

26. aprīlī kultūras un atpūtas centrā "Imanta" notika mazākumtautību deju kolektīvu koncerts "Pasaulē ir tik daudz
krāsu". No mūsu skolas piedalījās 3. un 4. klases skolēni. Skolēni un vecāki ar lielu interesi vēroja daudzkrāsainos
priekšnesumus. Tika izdejotas krievu, ukraiņu, gruzīnu, lietuviešu un citu tautu dejas. Skaists ceļojums pa pasauli vienā
vakarā. Brīnišķīgais koncerts deva gandarījumu gan bērniem, gan vecākiem un arī skolotājiem par padarīto darbu.
Skolotāja Kristīne

DZIEDAM
Šajā mācību gadā 5.- 9.klašu koriem, kuri vēlējās piedalīties lielkoncertā “Rīgas gailis 2017” Doma baznīcā, bija jāapgūst
obligātais repertuārs - latviešu tautas dziesma Ilzes Sprances apdarē “Es redzēju jūriņā”, G.Gilpin “Confitemini Domino” un
R.Grantovska “Svētī, Kungs, šo mūsu zemi”. Arī mēs apguvām šo repertuāru, lai piedalītos koncertā Doma baznīcā.
4. aprīlī BJC “Altona“ notika Zemgales rajona skolu 5.-9.klašu koru skate. Skates novērtējumā ieguvām augstāko punktu
skaitu 43,28 no visiem Zemgales rajona 5. - 9.klašu koriem un iespēju uzstāties koncertā ar atsevišķu, solo priekšnesumu
Jāņa Lūsēna dziesmu “Tu lasi”. Aicinām vecākus, radus un draugus uz koncertu “Rīgas gailis 2017” Doma baznīcā 16.maijā
plkst 18.00. Koncertā piedalīsies Rīgas skolu 5.- 9. klašu kori. Ieeja bez maksas.
Mūzikas skolotāja Ligita Pundure

TEĀTRĪ
,,Svina garša” – spēcīga izrāde domājošiem cilvēkiem.
Māra Bērziņa darbs ,,Svina garša” tūlīt pēc iznākšanas nokļuva apspriestāko un pirktāko grāmatu sarakstā. Romāns par
robežām. Starp cilvēku un varoni. Starp mieru un karu. Starp vārdiem un rīcību. Starp neiesaistīšanos un aktīvu attieksmi.
Stāstu par politiskajiem notikumiem Latvijā 1940. un 1941.gadā, par latviešu puiša Matīsa no Torņakalna pirmo
mīlestību, nodevību, žēlsirdību uz Nacionālā teātra skatuves iedzīvinājis režisors Valters Sīlis. Viņam veiksmīgi izdevies
visus romāna notikumus ietilpināt 3 stundu garā izrādē.
9.klase izrādi skatījās 11.aprīlī. Tā skolēniem bija interesanta iespaidīgo vēstures faktu un neparastās scenogrāfijas dēļ.
Viela pārdomām par sevi, savas dzīves mērķiem, atbildību un piedošanu. Izrāde noteikti rosināja izlasīt 2015.gadā izdoto
vairāk kā 300 lappušu biezo romānu.
Skolotāja Inita

„Vectēvs”
Tā sauc izrādi Jaunajā Rīgas teātrī, ko mēs – astotie, apmeklējām kādā aprīļa sestdienas vakarā. Tā noderēja kā ļoti laba
vēstures stunda par mūsu tautas daudzajām patiesībām un mūžīgajiem meliem. Visus mūs pārsteidza Viļa Daudziņa
talants vienam pašam attēlot tik atšķirīgus raksturus un uzskatus. Trīs stundas pagāja nemanot. Noteikti iesakām arī
citiem!
Skolotāja Helēna

SPORTS
8.aprīlī devāmies uz Arēna Rīga, kur florbola interesentiem no 4.-7.kl. bija iespēja skatīties Latvijas čempionāta finālspēli
sievietēm. Komandas noteikti dzirdēja mūsu uzmundrinājuma saucienus, jo sēdējām pirmajā rindā. Skolēni bija aktīvi un
skaļi fani.
Pēc Pārdaugavas pamatskolas florbolistu uzaicinājuma 20.04. devāmies uz sadraudzības
spēli. Sacensties devās Roberts, Aleksis un Edvards no 4.a klases, no 4.b - Gustavs no
5.klases Rasmuss, Kristofers, Jānis. Spēle bija ļoti līdzvērtīga un spraiga, taču šoreiz
pietrūka papildspēku un nācās piekāpties Pārdaugavas pamatskolas skolēniem. Pēc
spēles nebijām noskumuši, tieši pretēji, sarunājām tikšanos spēles laukumā uz nākamo
mācību gadu! 
27.04. devāmies uz 84.vidusskolas sporta kompleksu, kur norisinājās ikgadējie svētki
“Rīgas skolēnu spēles”. Šajā vietā pulcējās spēcīgākie Rīgas skolu sportisti, lai sacenstos
dažādās disciplīnās. Mūsu skolu pārstāvēja 2 komandas tautas bumbas turnīrā. Zēnu
komanda - Nils, Gustavs (4.b), Edvards, Aleksis, Oskars, Emīls (4.a), Jānis, Egons (5.kl.).
Meiteņu komanda - Jete (4.b), Justīne, Anna, Ramona, Rēzija (4.a), Alise, Karīna, Keita,
Ance (5.kl.). Abas komandas izcīnīja 1 uzvaru, taču piedzīvoja arī 1 zaudējumu. Pēc
bagātīgas emociju gammas priecīgi devāmies mājās.
Latvijas Olimpiskā akadēmija ik pavasari aicina uz sporta
svētkiem (šogad 23.04.) dažādu tautību bērnus un jauniešus.
Sporta svētku „Vienoti sportā” mērķis ir veicināt dažādu
tautību bērnu un jauniešu kopību sportā un draudzību vienotā
Latvijā. Īstenot principu – galvenais nav uzvarēt, bet godīgi
cīnīties par uzvaru. Uz Sporta svētkiem pulcējās 400 bērni un
jaunieši no 19 nacionālajām kultūras biedrībām. Mūsu skolu
sportiskajās aktivitātēs pārstāvēja 28 skolēni no 2.-6.kl.
Panākumus guva 4.a. klases meitenes Ramona, Rēzija, Anna un
2.kl. Laura G. , kuras kopīgiem spēkiem izcīnīja 2.vietu stafešu
skrējienā!
Sporta notikumus apkopoja skolotāja Evita

