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KIITUSKIRJAD EESKUJULIKE ÕPITULEMUSTE
EEST 2016./2017.
9. klass Anna Kozlova, Emīls Žubulis, Dārta Andersone, Elizabete Grīnberga
8. klass Letīcija Orlova
7. klass Enia Špakovska, Elīna Miķelsone, Ance Bartkeviča, Rasmuss Marks Ivanovs
4.b klass Jete Lejniece, Rūta Iršeina, Gustavs Peisenieks
4.a klass Anna Kilke, Loreta Žubule, Edvards Zvirgzdiņš, Auce Anne Tidriķe, Rēzija Rozīte, Justīne
Brutāne, Ramona Bambāne
3. klass Ādams Ādamsons-Pedčenko, Samanta Everte, Emīls Gaujenietis, Adriana Ivanova, Reinis Keiselis,
Valters Liberts, Haralds Saliņš, Karlīna Utkina
2.klass Anda Eklona, Luīze Meldere, Magdalēna Kūle, Laura Gaujeniete,
1.a klass Magdalēna Tomingasa, Elza Miķelsone, Karīms Kuklis, Madara Čaunāne, Žanete Ošiņa, Ernests
Zdanovskis
1.b klass Matīss Šterns, Paula Sila, Madara Policāne, Kaspars Liepnieks, Tīna Ābele, Ance Ābele

KIITUSKIRJAD JA KARIKAD KÕIGE
TUBLIMATELE KLASSIDELE
Šogad skolā iesākām jaunu tradīciju – pasniegt ceļojošo kausu vissekmīgākajām klasēm sākumskolā un
pamatskolā. Šajā mācību gadā pirmo Lielo kausu pamatskolā saņēma 5.klase, bet Mazo kausu sākumskolā

– 4.a klase. Ceļojošo kausu klase glabās pie sevis līdz nākamā semestra beigām decembrī, kad tas turpinās ceļu
pie nākamajiem sekmīgākajiem. APSVEICAM!

PĒDĒJAIS ZVANS 9.KLASĒ
12. maijā skolā devītās klases skolēniem notika Pēdējā
zvana pasākums. Šo dienu īpašu topošajiem absolventiem
centās padarīt 8.klases skolēni. Devītklasnieki kopā ar
audzinātāju atvadījās no pārējiem skolas biedriem un
skolotājiem, izstaigājot visas klašu telpas. Jaunāko klašu bērni
bija sagatavojuši pārsteigumus, apsveikumus un laba
vēlējumus devītajiem. Pasākuma noslēgumā pirms došanās
uz savu klases stundu absolventi pie skolas alejā iestādīja
rododendru kā atmiņu par šajā skolā pavadītajiem deviņiem
gadiem.
8.klase un skolotāja Helēna

LATVIEŠU FILMU DIENA
4.maijā – Latvijas neatkarības atjaunošanas pasludināšanas diena. Pēdējos gados tie kļūst par Baltā galdauta
svētkiem. Mēs skolā vienojāmies, ka tos varētu atzīmēt kā “Latviešu filmu dienu”. Ja Igaunijas neatkarības dienas
priekšvakarā skatāmies igauņu filmas, tad kāpēc gan ne tagad latviešu autoru darbus uz ekrāna. Tā 4.maija
priekšvakarā, kad visi jau svētku noskaņā, klasēs pēc pusdienām notika filmu skatīšanās. Tās bija gan
dokumentālās, gan mākslas, gan multiplikācijas filmas, katrai klasei pašu izvēlētas. Jādomā, ka tradīcija
turpināsies!
Skolotāja Aiva

MĀMIŅDIENĀ
KONCERTS
Sestdien, 13.maijā aicinājām uz skolu māmiņas un
vecmāmiņas, lai koncerta laikā teiktu PALDIES par
ikdienā saņemto mīlestību. Rādījām visu, ko esam gada
laikā apguvuši. Saknēja dzejoļi lielāku un mazāku
skolēnu izpildījumā, kori izpildīja skaistākās dziesmas
no sava repertuāra, bet visi sākumskolas skolēni raiti
dejoja igauņu tautas dejas. Koncerts bija sirsnīgs un
mīļš.
Skolotāja Aiva

ZĪMĒJUMI UZ ASFALTA
13.maijā Latvijā tika svinēta Valsts valodas diena. Skolēni tika aicināti rakstīt uz asfalta izteikumus par valodu.
Mūsu skolā uz asfalta katra klase rakstīja tautasdziesmu māmiņai, jo šajā dienā notika Māmiņdienas svētki.
Māmiņas un vecmāmiņas pirms vai pēc koncerta varēja skolas pagalmā aplūkot uzrakstītās un izgreznotās
tautasdziesmas. Paldies visām klasēm par aktivitāti.
Skolotāja Inita

MĀKSLAS IZSTĀDE
Mūsu skolā ir jauka tradīcija rīkot pavasara mākslas izstādi. Visi
interesantākie un skaistākie darbi tika izlikti 1.stāva gaitenī. Izstādes darbu
pētīšanā varēja piedalīties paši darbu autori, skolas skolēni, viņu vecāki un
ciemiņi. Skolēniem ļoti patika skolas biedru darbi, īpaši lielu uzslavu izteica
par smalkajiem grafiskas darbiem un akvareļiem, ko gleznoja 8.klases
meitenes. Paldies visiem čaklajiem māksliniekiem un ar lielu prieku
gatavosimies jaunajai izstādei.
Mākslas skolotāja Ivika Keisele

RĪGAS GAILIS 2017
Mūsu skolas koris skatē ieguva 1.pakāpes
diplomu un uzrādīja ļoti labus rezultātus, tāpēc
tikām uzaicināti dziedāt koncertā “Rīgas gailis
2017”. Otrdienas 16. maija vakarā 5. - 9.klašu
koris dziedāja Doma baznīcā. Mēs izpildījām
J.Lūsēna dziesmu “Tu lasi”. Koncertā dzirdējām
arī citus brīnišķīgus korus. Noslēgumā visi
dziedāja 3 kopdziesmas – latviešu tautas dziesmu
Ilzes Sprances apdarē “Es redzēju jūriņā”, R.Grantovska “Svētī, Kungs, šo mūsu zemi” un G.Gilpina “Confitemini
Domino”. Šis bija ļoti jauks pasākums un mēs esam pagodinātas, ka varējām tajā piedalīties.
7. klases meitenes.

VĒL KĀDA OLIMPIĀDE
Maija sākumā Rīgas katoļu ģimnāzijā norisinājās 4.klašu
skolēnu kombinātā olimpiāde „Izgudrotāji”. Piedalījās
Gustavs, Edvards, Reičela, Toms, Ramona. Skolēniem
vajadzēja sagatavot mājas darbu – priekšnesumu, kurā
pastāstīt par sevi, skolu, savām interesēm. Olimpiādē tika
vērtēta galvenā prasme – spēja kopīgi sastrādāties.
Komandai bija jāprot konstruēt lidojošs objekts, jāmāk
uzrakstīt piecrinde, aprēķināt laukumu un noteikt tā
mērogu, kā arī pazīt un noteikt skolas parka augus. Visai daudzpusīgi! Šoreiz vietas izpalika, ir tikai pateicība par
piedalīšanos, bet arī tas ir labi un iedvesmojoši.

Skolotāja Aiva

EKSKURSIJAS
TARTU NACIONĀLAJĀ
MUZEJĀ
26.maijā astotā klase brauca ekskursijā
uz Tartu Nacionālo muzeju. To pēc
desmit gadu būvniecības darbiem
atklāja pērnā gada 29.septembrī.
Muzejs ir atgriezies savā vēsturiskajā
vietā. Tā pamatfunkcija ir igauņu un
citu radniecīgo somugru tautu kultūru pētniecība. Muzejs ir ļoti moderns un liels. Tur ir daudz ko redzēt. Ļoti
patika pagrabstāvā iekārtotās ekspozīcijas. Pēc muzeja apskates mēs aizgājām uz Tartu vēsturisko centru,
apmeklējām Rātslaukumu, Kristjana Jāka Petersona pieminekli.
Skolotāja Helēna

DIENVIDIGAUNIJĀ
23.maijā 2. un 3.klases skolēni devās ekskursijā uz
Dienvidigauniju. Ekskursijas laikā bērni pabija satiksmes
pilsētiņā, kur ar automašīnām, autobusiem un
motocikliem varēja braukt gan bērni, gan pieaugušie.
Pilsētiņā darbojās luksofori, tika apgūti un ievēroti ceļu
satiksmes noteikumi.
Netālu no satiksmes pilsētiņas skolēni pabija savdabīgā
atpūtas vietā, kur mūs uzņēma virsragana UHTI. Tika
izmēģināta arī slotas mešana. Aktīvās nodarbes pietika
visiem. Varēja arī izskrieties, izpriecāties, nopirkt un nobaudīt saldējumu. No ekskursijas atgriezāmies piekusuši un
apmierināti.
Skolotāja Ieva

ESIMESTE EKSKURSIOON EESTISSE - EEE
Esimeste klasside õpilased ootasid oma esimest eksursiooni
Eestisse juba päris kaua. 23.mail sai see teoks. Suur rõõm
oli, et kõik õpilased olid hommikul bussi juures kohal ja
valmis tutvuma Eestimaa suvepealinna Pärnuga. Tee Pärnu
linnani kulges rahulikult. Pärnu rand kuhu esimesena
saabusime võttis meid vastu suure tuulega, aga see ei
seganud meil tutvuda rannapromenaadi ning loodusrajaga.
Peale randa seadsime sammud Pärnu linna Pernova
loodusmajja, kus meid ootasid ees põnevad loodustunnid
puudest ja tiigielustikust. Penova loodusmaja oli väga
huvitav ning aeg möödus seal kiiresti. Aktiivne õppetöö
võttis meil palju jõudu ning seepärast otsustasime oma keha ja vaimu turgutada jäätisega. Külastasime
esmakordselt Eestimaa kauplust, kus ise saime oma ostu eest maksta ja eesti keeles ka rääkida. Kui Pärnu linn üle
vaadatud hakkasime Riia poole sõitma. Luite rannamändide vahel tegime veel ühe peatuse, et Tolkuse rabaga
tutvuda. See oli väga põnev ja vahva. Reis Eestisse oli tore ja meeldejääv. Seega EEE oli SUPER!!!
Ivika Keisele ,1.a klassi õpetaja

LIEPĀJĀ
5.,6. un 7.klase devās ekskursijā uz Liepāju. Šāds ir
6.klases skolēnu vērtējums par ekskursiju:
“Bijām zoodārzā „Cīruļi”, kur redzējām dažādus
dzīvniekus. Patika 3 lāči. Karostas virssardzē bija smagi.
Man patika Karostas cietumā, kur pret mums izturējās
ļoti stingri, mūs apmācīja būt vienotai komandai, bija
jāievēro stingra disciplīna un jāatbild „Tieši tā!” vai
„Nebūt nē!” Ļoti patika „Tarzānā”!
Man patika Porziņģa laukums. Aizgājām līdz jūrai. Bijām parkā, kurā pirms gada piedalījāmies ZZ čempionāta
pusfinālā. „Tarzānā” vislabāk patika nobrauciens pār ezeru. Žēl tikai, ka nepaspēju iziet melno trasi.
Ekskursija bija super. Visvairāk atmiņā paliks Karostas cietums un divi policisti ar saviem izteicieniem. Autobusa
šoferim garšoja saldējums”
Skolotāja Ilze

CĒSU PUSĒ
Jaukā pavasara rītā mazs busiņš veda 4.b klasi uz Cēsīm, pie Rakšu kamieļiem, uz Āraišu ezerpili un Drabešu Amatu
māju. Daži ekskursantu iespaidi:
„Cēsis ir ļoti interesanta vieta. Cēsu pilī bija ļoti augstu jākāpj, lai nonāktu pašā augšā. Cēsu pils ir ļoti veca vieta,
bet ļoti skaista.” SINTIJA
„Vissmieklīgākais bija, kad lamas tēviņš nošķaudījās uz Augustu. Ansim lama nolaizīja pirkstu.” MĀRCIS
„Āraišos Meitu salā bija daudz mazu koka mājiņu, kur senos laikos dzīvoja cilvēki. Es arī iegāju iekšā, un man ļoti
patika.” AUGUSTS
„Drabešos bija daudz senu instrumentu. Mēs tos visus varējām spēlēt. Instrumenti bija taisīti no dažādiem
materiāliem, lielāko daļu no koka.” RŪTA
Skolotāja Līga

BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ
18.maijā 1.a klase nolēma piedalīties LU botāniskā dārza augu
aizsardzības dienā. Šajā mācību gadā esam piedalījušies vairākos
ar augiem saistītos projektos Latvijā un Igaunijā, tāpēc tāds
pasākums mums šķita ļoti interesants. Botāniskajā dārzā varējām
aplūkot dažādus augus, taureņus, zivis un piedalīties vairākos
augu darbnīcās. Interesantākās šķita kukaiņu, šūnu un augu
stādīšanas darbnīcas. Botāniskais dārzs pārsteidza mūs ar lielu
ziedu bagātību. Diena pagāja ļoti interesanti un izglītojoši.
1.a klases skolotāja Ivika Keisele

SAEIMĀ
Pašā mācību gada izskaņā 4.a klase devās ekskursijā uz
Saeimu. Tā kā sociālo zinību stundās kaut ko jau bijām
uzzinājuši par valsti, tās pārvaldīšanu, tad devāmies izpētīt
ēku, kurā tiek pieņemti valstij svarīgi likumi. Vispirms
klausījāmies lekciju un skatījāmies prezentāciju par Saeimas
darbu. Tad devāmies ekskursijā pa pašu ēku. Redzējām
plenārsēžu zāli, vēlēšanu un dzelteno zāli, pabijām sarkanajā
zālē un bibliotēkā, skatījām arī daudzās dāvanu vitrīnas.
Ekskursijas noslēgumā mums tika pasniegts arī Saeimas
priekšsēdētājas I.Mūrnieces parakstīts Apliecinājums par Saeimas apmeklējumu.
Skolotāja Aiva

TALKAS DIENA
30.maijā norisinājās visai interesants pasākums –
talkas diena. Talkot tika aicināti visi vecāki ar darba
cimdiem, lāpstām, grābekļiem, ķerrām un kannām. Ko
mēs darījām? Labiekārtojām skolas apkārtni –
izveidojām jaunas puķu dobes, uzlabojām jau esošās,
stādījām jaunus krūmus, puķes, pat kociņus. Tā kā
talcinieku bija daudz, tad darbi veicās visai raiti. Pēc
pāris stundu darba viss bija padarīts. Tagad tikai
jāgaida, lai mūsu veikumu pamanītu lietus, tad vasaras
beigās skolas apkārne būs glīti sazaļojusi. PALDIES
VISIEM TALCINIEKIEM UN ORGANIZATORIEM!
Skolotāja Aiva

SPORTA DIENA
9.maijā norisinājās ikgadējie olimpisko stafešu skrējieni. Šogad norises vieta bija Zolitūdes ģimnāzija. Mūsu skolu
pārstāvēja 8.-9.klašu skolēni - Klaudija, Helena, Letīcija, Sabīne, Kalvis, Krists, Maksimilians (8.kl.), Emīls, Tomass,
Elizabete (9.kl.). Komanda piedalījās 10 x 60m pretstafetēs un kopvērtējumā ieguva 7.vietu, stafetēs 4x200m
meitenes ieguva 4.vietu, savukārt puiši 9.vietu.

Mācību gadam beidzoties, 30.maijā
skolas pagalmā norisinājās Sporta diena.
Šoreiz skolēni piedalījās individuāli dažādās sporta disciplīnās, piemēram, tāllēkšanā no
vietas, 300m skrējienā, bumbiņas mešanā uz precizitāti, atspoles skrējienā, sprintā, lokanības testā, augstlēkšanā
u.c. Pēc sīvām cīņām katrā sporta disciplīnā tika apbalvoti paši labākie, ātrākie un stiprākie sportisti.
Skolotāja Evita

PAVASARA VELOČEMPIONĀTS
Sportiski aktīvākās klases tituls un ceļojošais kauss – 4.a klasei.
Ātrākie braucēji un 1.vietu ieguvēji – Ralfs Ronis (7.kl.), Haralds Saliņš (3.kl.), Toms Puriņš (4.a kl.), Mareks Ieviņš
(7.kl.), Rihards Ošiņš(1.a kl.), Agnese Tišuņina (6.kl.), Vineta Enija Klodāne (3.kl.), Kristiāna Kadaša (6.kl.)
Labākā foto reportiera tituls – Edvardam no 4.a klases

ILUSAT SUVEVAHEAEGA KÕIGILE!

