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SKATUVES RUNAS KONKURSS

Dienā, kad dzejniekam Eduardam Veidenbaumam
paliktu 150, Ojāra Vācieša muzejā notika skatuves runas
konkursa ,,Zvirbulis 2017” otrā kārta. Labākie katras
klases daiļrunātāji (šogad bija rekordliels skaits - 35 no
visas skolas), baudot sirsnīgo muzeja atmosfēru, sniedza
klausītājiem skaistus dzejas mirkļus. Žūrijā bija arī muzeja

vadītāja Ieva Ķīse, kura augstu novērtēja visu skolēnu
sniegumu – gan tekstu izvēli, gan izteiksmi, gan izpratni,
un pasniedza dažiem runātājiem savas veicināšanas
balvas – akmeni ar Tautas dzejnieka logo.
Kamēr žūrija skaitīja punktus un rakstīja diplomus,
skolēni gida pavadībā izstaigāja muzeju, skatījās režisores
Rozes Stiebras animācijas filmu ,,Kabata”.
Tika piešķirtas 7 atzinības, 7 trešās pakāpes, 5 otrās
pakāpes diplomi. Pirmās pakāpes diplomu īpašnieki
Lauma Konopore (3.kl.), Edvards Zvirgzdiņš (5.a kl.), Ieva
Opelte (8.kl.)pārstāvēs skolu Rīgas pilsētas Zemgales
priekšpilsētas konkursā, kas notiks 2018.gada martā.
Paldies dalībniekiem, žūrijai un muzeja darbiniekiem
par sirds siltumu!
Skolotāja Inita

VISI KOPĀ TALKOJAM
Zelta rudens Rīgas Igauņu skolas
bērniem parasti sola interesantus
piedzīvojumus. Tā noteikti ir kāda
diena, kad visi dodas ārā, lai kopā
ar saviem klases un skolas
biedriem grābtu zeltainās koku
lapas. Šogad laika apstākļi mums
bija labvēlīgi – lietus nelija, arī

aukstie vēji vēl nepūta un lapas tik sausas, ka gribējās
tajās ienirt. Šogad bez lielās grābekļu kustināšanas mūs
gaidīja vēl kāds darbs. Lielajā puķu dobē katra klase
stādīja krokusu sīpolus, lai pavasarī, kad tie uzziedēs,
mūs priecētu gada skaitlis – 100. Tas ir mūsu veltījums
Igaunijai un Latvijai dzimšanas dienā.
Skolotāja Aiva

JAUNIEŠU PROJEKTS
Septembrī un oktobrī skolēnu pašpārvalde piedalījās jauniešu projektā „Baltijas spēks – jauniešu vienotība”. Kā var
nojaust pēc nosaukuma, tajā bija iesaistījušās dažādu tautību skolas – Lietuviešu vidusskola, Igauņu pamatskola un
vairākas Rīgas latviešu skolas. Projekta mērķis – iepazīt viens otru caur
kopīgo vēsturi un kultūru.
Pirmās projekta svētdienas tēma bija Lietuva. No rīta visi satikāmies kino
"Bize" un noskatījāmies filmu "Atmodas antoloģija". Pēc tam sadalījāmies
komandās - "Citroni, "Baltijas jūra", "Sienāzīši" un "Pozitīvie". Visi kopā
devāmies uz Lietuvas vēstniecību un tad uz Jelgavu. Jelgavā apskatījām
vēstures muzeju, kur mums pastāstīja par dažiem lietuviešiem, kas kādreiz
mācījušies "Pētera akadēmijā". Pēc garšīgām pusdienām devāmies atpakaļ uz
Rīgu.
Otrā svētdiena bija igauņu diena. Mums notika orientēšanās pa Rīgas
centru ar stacijām pie igauņiem nozīmīgām vietām. Pēc tam mēs braucām uz
Jūrmalas SPA, kas ir igauņu uzņēmums. Tur mēs pārrunājām pa dienu
paveikto un tad bija prezentācija. Vēlāk kopīgi braucām uz Igauņu biedrības
namu, kur tuvāk iepazinām mūsu skolas un igauņu biedrības vēsturi.
Trešajā svētdienā mēs visi devāmies uz Rīgas Lietuviešu vidusskolu. Tur
mēs piedalījāmies dažādās aktivitātēs. Piedalījāmies viktorīnā par filmu
“Atmodas antoloģija”, Igauniju un Lietuvu. Mūs apciemoja ne tikai skolas
vadība, bet arī bijušais deputāts Linards Muciņš. Beigās viss pasākums beidzās
ar garšīgām pusdienām. Šis viennozīmīgi bija neaizmirstamas un lieliskas
brīvdienas!
Brīvlaikā noslēdzām projektu “Baltijas spēks - jauniešu vienotība” ar
pasākumu, kurš notika Brīvdabas muzejā. Tur bija sapulcējušies dalībnieki no
pieciem dažādiem, bet līdzīgiem projektiem. Mūs sadalīja jauktās grupās, kur
iepazinām jaunus cilvēkus un devāmies orientēšanās sacensībās pa muzeju. Varējām iegūt dažādas balvas un mieloties
ar gardumiem. Pasākums bija fantastisks!
Enia, Elīna, Ieva, Klaudija

LOODUSÕPETUS METSAS
2.a klassi õpilastega osaleme ka sel õppeaastal
MAMMADABA projektis. Projekt on seotud metsa ja
looduskaitsega ning selle üheks ülesandeks on leida
erinevaid võimalusi eneseharimiseks looduses. Sellest
olenevalt valisime 6.oktoobri päevaks, et loodusõpetust
õppida Läti ühes populaarsemas looduspargis Tervetes.
Park on väga suur ja asub meie koolist 65 km kaugusel.
Seega reis algas juba varahommikul ja kulges kogu pika
ja vahva päeva. Tore oli see, et looduspargis on
õpppimiseks tehtud loodusklass keset metsa. Seal on
erinevaid töölaudu, millel on huvitavaid ülesandeid.
Ilusate fotode ja illustratsioonidega teadetetahvlid ning
muud näitlikud vahendid, et metsas olevate taimede ja
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DABAS MUZEJĀ
1.klase pirmo reizi devās visi kopā uz muzeju. Šoreiz tas
bija Dabas muzejs. Devāmies ciemos pie āpša draugiem,
lai piedalītos mācību stundā. Uzzinājām par dzīvnieku
dzīvi, mainoties gadalaikiem. Aptaustījām āpsi, lapsu.
Vēlāk par visu vēlreiz pārrunājām skolā un iekārtojām
savu 1.klases skolnieku ekskursiju burtnīcu. Tur krāsim
visu piedzīvoto mācību ekskursiju laikā. Pirmie ieraksti
un zīmējumi jau tapa septembrī par pārgājienu, bet
tagad oktobrī – par redzēto dabas muzejā. Kaut mums
būtu vēl daudz tādu ciemošanos muzejos!

MĀCĀMIES PAR DROŠĪBU
2.a klase ciemojās pie Džimbas
Mūsdienās par drošību runā bieži un to nekad nevar
par daudz pieminēt. Tāpēc 13.oktobrī ar 2.a klasi
devamies ciemos pie Džimbas. Džimba mūs laipni
sagaidīja un izstāstīja daudz interesantu lietu, deva
ļoti labus padomus, kā rīkoties dažādās situācijās.
Kopā izspēlējām lugu, klausījamies jaukus un

pamācošos stāstus, kā arī uzzinājām kādi noslēpumi
ir labi un kādi nē. Džimba mūs cienāja ar tēju un
cepumiem, kas bija ļoti jauki un mīļi. Laiks pagāja
ļoti ātri un vērtīgi.
Skolotāja Ivika

Pirmās palīdzības stunda
20.oktobrī pie 5.b klases viesojās Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas ārste – rezidente Madara Dzene.
Viņa stāstīja par to, kā rīkoties nelaimes gadījumos – kad
cilvēks ir pie samaņas, kad cilvēks nav pie samaņas.
Atvests bija manekens, lai skolēni varētu gūt praktiskas
iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā. Noslēgumā skolēni
saņēma Apliecinājumu, ka izpratuši pareizi un uz

Drošība skolā un ceļā uz skolu
1.klasē ciemojās policijas pārstāve no bērnu preventīvās
nodaļas Aija Lilienfelde. Viņa pastāstīja pirmklasniekiem
par drošu ceļu uz skolu, kā arī par drošības noteikumiem,
kas jāievēro skolā. Līdzi A.Lilienfeldei bija atnākušas divas
lelles – Marija un Marks, kuras stāstīja par savu pieredzi,
kā vajadzētu un kā nevajadzētu rīkoties dažādās
situācijās. A.Lilienfelde mums uzdāvināja arī jauno
grāmatiņu par drošību, kurā galvenais varonis darbojas
suns Rotiņš.
Skolotāja Aiva

jautājumiem par pirmās
palīdzības
sniegšanu
atbildējuši pareizi.
Paldies Mārča mammai
Ingas
kundzei
par
noorganizēto aktivitāti.
Skolotāja Inita

ROBOTIKAS PULCIŅŠ
Pirms brīvlaika sākumskolas skolēni varēja vienu stundu
piedalīties interesantā nodarbībā. To organizēja Alfa Robot
Robottehnikas skola. Skolēniem bija interesanti un aizraujoši darboties
pie datora, salikt vienkāršu robotu un darbināt to ar programmas
palīdzību datora ekrānā. Pēc brīvlaika visi interesenti gaidīti uz
robotikas programmēšanas pulciņa nodarbībām!

LEKCIJA PAR VESELĪGU UZTURU
13. oktobrī 9. klases audzināšanas stundā viesojās uztura speciāliste Liene Sondore.
Viņa skolēniem pastāstīja par veselīga un sabalansēta uztura nozīmi jebkura cilvēka,
it sevišķi skolēna, dzīvē. Uzzinājām, ka daudzveidīgs uzturs ir olbaltumvielām,
ogļhidrātiem, taukvielām bagāts. Svarīgi uzņemt vitamīnus un minerālvielas, jo no
tām ir atkarīga cilvēka augšana, darbaspējas un labsajūta. Vairāk jālieto graudaugi,
dārzeņi un augļi, bet mazāk – cukurs, sāls. Pēc iespējas vairāk jāuzņem šķidrums. Un, protams, visiem nepieciešamas
fiziskās aktivitātes!
Skolotāja Helēna.

KONCERTĀ
18.oktobrī 5.b, 6. un 7. klases skolēni un šo klašu
audzinātājas devās uz Kongresu namu, lai noklausītos un
noskatītos
multimediālu
uzvedumu
,,Mana
tautasdziesma” ar A. Medņa, A. Putniņas, M. Dukura un
koklētājas L. Jansones piedalīšanos. Koncerts skolēniem

patika – tautasdziesmu aranžējumi, tradicionālo
tautasdziesmu izpildījumi, līdzdarbošanās. Klašu
audzinātājas bija gandarītas – Igauņu skolas bērni MĀK
pieklājīgi uzvesties.
Skolotāja Inita

LABDARĪBA
Tuvojoties Latvijas Neatkarības proklamēšanas 99.gadadienai, tika izsludināta akcija ,,Svinēsim VISI
Latvijas Valsts svētkus!”
Arī 5.b klases skolēni nolēma šajā akcijā piedalīties, un laikā no 1.oktobra līdz rudens brīvdienām saziedoja
gan našķus (cepumus, konfektes, ievārījumu u.c.), gan ,,nopietnu” pārtiku – konservus, miltus, grūbas,
pelēkos zirņus u.c. Latvijas Samariešu apvienība pateicās 5.b klases vecākiem, skolēniem un audzinātājai par
sadarbību, palīdzot īstenot mērķi, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs 18.novembrī var sēsties pie svētku galda.
Paldies Mārča mammai Ingai un tētim Aigaram, kuri visu trīs nedēļās saziedoto nogādāja Visbijas
prospektā 18.
Skolotāja Inita

VELOČEMPIONĀTS
Šī rudens čempionāta
uzvarētāji un ceļojošā
kausa ieguvēji – 1.klase.
Sportiski
visaktīvākā
klase, kurā piedalījās visi
bērni un skolotāja – 5.b

Sveicam uzvarētājus!

