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DAUDZ LAIMES, LATVIJA!
Rīgas Igauņu skolas bērni Latvijas 99.dzimšanas dienu sagaidīja ar vairākiem pasākumiem.
Patriotisma mēneša ieskaņā skolēnu pašpārvalde iepazīstināja skolas biedrus ar Latvijas
karoga stāstu un aicinājumu visiem nēsāt piespraustas karoga lentītes. Sākumskolas klasēs
lielie bērni novadīja mazajiem viktorīnu par Latviju. Jautājumi visdažādākie – par Latvijas
prezidentiem, simboliem, augstākajām virsotnēm un pilsētām. Visās klasēs tika noteikti arī
uzvarētāji, par ko pirmdienas rīta līnijā saņēma nelielas balvas – konfektes.
17.novembrī notika vissvinīgākais pasākums – Latvijas neatkarības dienai veltīts koncerts.
To šogad veltījām 99.dzimšanas dienai ar 99 vēlējuma vārdiem savai valstij. Katras klases
uzdevums bija arī pastāstīt kādus interesantus faktus par Latvijas prezidentiem. Kopīgi
skanēja dziesmas, dzejoļi, kā arī flautas pavadījums, kuru spēlēja mūsu bijusī audzēkne
Katrīna Andersone.
Svētku noskaņu skolā varēja just jau visu mēnesi – par to parūpējas katra klase, izrotājot
savas klašu telpas Latvijas karoga krāsās. Paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt un uzturēt
svētku noskaņu!
Skolotāja Aiva

LATVIJAS DIENAS PĒRNAVĀ
Kuidagi on juhtunud nii, et nende samade lastega, kes
suvel Eestis tantsu lõid, käisin ma kahepäevasel Eesti
visiidil ka novembris. Meid kutsuti Läti nädala raames
osalema projektis "Be my friend" ja nii sõitsimegi mina, 5.a
klassijuhataja/meie kooli direktor Urve, kontsertmeister
Lauris ning õpilased bussiga Pärnusse, kus meid ootasid
Raeküla Vanakooli Keskuse inimesed.
5.a klassi lapsed laulsid imeilusasti, eriti kaunilt kõlas
see Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli suurepärase
akustikaga aulas. Neid kiitsid iga kooli muusikaõpetajad ja
mulle tundub, et ega nad ei uskunud, et tegemist ei ole
muusikakallakuga klassiga. Meie kontserdist said osa ka
Paikuse päevakeskuse ja Sindi noortekeskuse külastajad

ning Raeküla kooli õpilased.
Kui lapsed just ei laulnud, hoidsid nad Läti au kõrgel
rahvastepalli mängides, pealtvaatajatele oli selgelt näha
kahe riigi mängustrateegia erinevus. Igatahes olid õpilased
mitmekordselt ära teeninud võimaluse mängida Sindi
noortekeskuses ja Pärnu kesklinna PeoPesas erinevaid
pille ja laua- ning sportmänge. Tiheda esimese
esinemispäeva lõpetasime spaas, kus vees hullates
päevaväsimuse maha raputasime.
ÕpetajaTriin

ISADEPÄEV
Sel õppeaastal tähistasime algkoolis isadepäeva 10.novembril.
Nagu juba eelnevatel aastatel, ka tänavu tuli kooli palju isasid,
vanaisasid, ristiisasid ja vendi, sest nii toredat üritust ei tohi
kunagi vahele jätta. Oli ka selliseid papse, kes otse lennukilt kooli
poole kihutasid, et koos lastega vahvat isadepäeva tähistada. Selle
aasta teemaks sai muidugi mardipäev. Isad meisterdasid maske,
riietasid end mardisantideks, laulsid rahvalaule, tegid kukepoksi ja
muud huvitavat. Kogu ürituse lõpuks olid lapsed isadele toredad
üllatused meisterdanud. Nii tore ja vahva õhtupoolik möödus
kiirelt ja huvitavalt! Nüüd pole muud teha, kui oodata järgmist
isadepäeva!
Õpetaja Ivika

MĀRTIŅDIENA
10.novembrī 5.b klasei bija klases vakars. Svinēja Mārtiņus. Pēc
senajām latviešu tradīcijām. Vispirms katrs stāstīja par savu masku – ko tā
simbolizē, kāpēc to izvēlējies, tad minēja mīklas. Jautrās un nopietnās
sarunās pie tējas un našķiem pārrunāja notikumus šajā gadā, savas
vēlmes klases kolektīvā. Tad … kā nu Mārtiņvakarā bez rotaļām! Gan
,,Vilks un kaza”, gan ,,Gulēja saulīte”, gan ,,Kas dārzā” un ,,Es ar savu cisu
maisu”. Dejoja tik sparīgi, ka vilks pat pazaudēja asti. Visi nosprieda, ka
nākamgad atkal svinēs šos jautros latviešu svētkus, tikai jāgatavo vēl citas
rotaļas un spēles. Varbūt gaiļu cīņas, kas ir tradicionālā Mārtiņu spēle.
Skolotāja Inita

KONKURSS „MĒS LATVIJAI”
Jau otro gadu mūsu skola piedalījās konkursā „Mēs Latvijai”, kuru organizē Sadarbības
platforma. Skolu pārstāvēja 5.a klases dejotāji ar divām igauņu dejām. Brauciens un
gatavošanās nebija velti – atgriezāmies ar 3.vietu nominācijā „Deja” un interesantu
diplomu, kas pagatavots no koka!
Skolotāja Aiva

CIEMIŅI
1.novembrī pie 1.klases viesojās bērnudārza „Varavīksne” divas
vecākās grupiņas kopā ar savām audzinātājām. Viņi mūs iepazīstināja,
no kā sastāv bērnu iecienītie saldumi. Ļoti uzskatāmā veidā
aplūkojām, cik daudz cukura ir kolas glāzē un Čupa-čups konfektē.
Kopā ar bērnudārzniekiem skatījāmies filmiņas igauņu valodā,
mācījām skaitīt līdz 10, kā arī dziedājām. Tā kā nāciena iemesls bija
iepazīstināt mūs ar veselīgajiem našķiem, tad tikām pacienāti ar
interesantām pašgatavotām konfektēm. Savukārt mēs pacienājām
mazākos bērnus ar skolas pienu. Daži skolas bērni un viņu
audzinātājas piedzīvoja jauku atkalsatikšanās prieku.

MUZEJU APMEKLĒJUMI
A.ČAKA MUZEJĀ
3.novembrī 8.klase kopā ar literatūras skolotāju Initu un klases audzinātāju
Mariku devās uz Aleksandra Čaka muzeju. Klausījās stāstījumu par dzejnieku,
apskatīja muzeju. Viesošanos muzejā kuplināja Elīnas runātais A. Čaka dzejolis.
Vislabāk gan visiem patika vecais patafons, kuru iegriež paklausīties tikai retu reizi,
un pavārgrāmata ,,Čaks virtuvē”, kas ir kļuvusi par bibliogrāfisku retumu.

K.BARONA MUZEJĀ
Ar 6.klasi 9.novembrī bijām Krišjāņa Barona muzejā. Muzejs iekārtots Kārļa
Barona - profesora, Zobārstniecības institūta vadītāja - dzīvoklī, kur pēdējos četrus
gadus pavadīja viņa tēvs.
Muzejā redzējām memoriālo istabu ar dainu skapi un šūpuļkrēslu, kā arī,
klausoties gida Andra Ērgļa stāstījumu par Dainu tēvu, aplūkojām ekspozīciju par
viņa dzīvi un darbu, kopā ar Andri dziedājām latviešu tautasdziesmas.
Interesanti bija uzzināt, ka šīs mājas 4.stāvā 1918.gada 17.novembrī latviešu partijas nodibināja Tautas padomi, kas
tieši šajās telpās sagatavoja visus nepieciešamos dokumentus, lai jau nākamajā dienā tiktu pasludināta Latvijas
Republika.Muzejos pabija latviešu valodas

RETRO AUTO MUZEJĀ
21.novembrī 5.b klase viesojās Retro auto muzejā. Klasei tā bija balva kā
vienotākajai klasei veločempionātā.
Muzeja pirmsākumi, kā stāstīja gide Diāna, meklējami 20.gs. 60-to gadu
beigās, kad viņas vīratēvs O. Orleāns uzsāka pirmās automašīnas Renault
restaurāciju. Vēlāk dēls Normunds sekoja līdzi tēva darbiem, mācījās un
pārņēma restauratora zināšanas un prasmes. Oficiāli muzejs dibināts
2010.gadā kā biedrība “Retro auto muzejs”.
Ģimene kā senās tehnikas saglabāšanas entuziasti muzejā izlikuši gan
velosipēdus, gan motociklus, gan auto. Pārsteidza, ar kādu rūpību pārdomāta ekspozīcija.
Zēniem vislabāk patika La France Roadster Typ 12 – milzīgais 20.gs. sākuma sacīkšu automobilis ar ķēdes piedziņu, kura
maksimālais ātrums bija 120 km/h ar degvielas patēriņu 1 litrs / 1km. Meitenes jūsmoja par krāšņo Mercedes Benz cabrio
– vienu no skaistākajiem un dārgākajiem sporta auto.
Muzeja apmeklējums bija vērtīgs arī tāpēc, ka lika padomāt – kas tad ir entuziasms, cik daudz sava vaļasprieka dēļ
esam gatavi ziedot.
Muzejos pabija latviešu valodas skolotāja Inita

NACIONĀLAJĀ MĀKSLAS MUZEJĀ
Latvijas Nacionālās Mākslas muzejs ir lielākā profesionālās mākslas krātuve
Latvijā. Muzejā regulāri tiek organizētas mākslas izstādes, izglītojošie un dažādi
kultūras pasākumi. Muzejs ir piedzīvojis restaurāciju. Mums, 9.klasei, bija
interesanti paskatīties, kā tas izskatās pēc pārmaiņām.
3. novembrī gida pavadībā izstaigājām muzeja visus stāvus, kā arī baltā krāsā
izveidotos bēniņus un pagrabstāvu. Vislielāko uzmanību piesaistīja tieši darbi
pagrabstāvā. Tie bija ļoti neparasti un interesanti. Protams, gribētos vēlreiz atnākt,
lai aplūkotu latviešu glezniecības dižgaru darbus.
9.klase.

KONCERTĀ
“Kad mūsu auss uztver ritmu un melodiju, mainās mūsu dvēseles noskaņojums.” (Aristotelis)
15.novembrī 5.b, 6. un 7.klases skolēni un audzinātājas Inita, Evita un Ilze apmeklēja 2.koncertu ciklā “Latvijas 100gadi
gaidot”. Šoreiz koncertlektorijs bija veltīts Latvijas džeza mūzikai. Spēlēja Latvijas Radio bigbends, kas dibināts 1966.gadā
kā Latvijas Radio vieglās un estrādes mūzikas orķestris, dziedāja Kristīne Prauliņa un Daumants Kalniņš.
Bija daudz mūzikas – R. Ores, A. Zaķa, G. Rozenberga, Dž. Morrisona, R. Paula, U. Stabulnieka džeza skaņdarbi, kā arī
visiem labi pazīstamais E. Dārziņa “Melanholiskais valsis” skanēja džeza ritmos. Koncertu papildināja arī veci dokumentālā
kino kadri, kuros varēja redzēt komponistu Raimondu Paulu jaunībā un dzirdēt viņa viedokli par lielo uzdrīkstēšanos spēlēt
šāda tipa mūziku.
Visus gan iepriecināja, gan pārsteidza bundzinieka Arta Oruba virtuozā spēle skaņdarbā “Vētra”.
5.b klases audzinātāja Inita

TEĀTRĪ
Novembra sākumā 9.klases skolēni apmeklējām Nacionālā teātra izrādi
„Svina garša”, kas veidota pēc Māris Bērziņa grāmatas motīviem. Izrādē
attēlo Latviju 1940. un 1941. gadā. Darbības notiek tepat mūsu
Pārdaugavā, Torņakalnā.
Dēkas un piedzīvojumi no vienas puses un traģisko notikumu virkne no
otras puses.
Mums patika!
9.klase.

SPORTA SASNIEGUMI
2017.gada 9.novembrī devāmies uz 47.vidusskolu, lai piedalītos stafešu skrējienos „Drošie un veiklie” . Skolu
pārstāvēja Miķelis, Arnis, Magdalēna, Madara (2.a klase), Niks, Laura G., Anda, Oskars (3.kl.), Ādams, Emīls,
Karlīna, Rebeka Lota, Valters(4.kl.), Elizabete, Jete, Nils (5.b klase). 12 komandu konkurencē, ierindojāmies
augstajā 5.vietā!

28.novembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā norisinājās Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības basketbolā 4.-5.klases
skolēniem. Spēlē pret Ziemeļvalstu ģimnāziju nācās zaudēt pret 2 punktu pārspēku , savukārt pret Friča
Brīvzemnieka pamatskolas komandu nospēlējām ar pārliecinošu uzvaru 21:5. Skolas komandā spēlēja Edgars,
Tomass, Emīls, Oskars, Aleksis, Roberts (5.a klase), Gustavs (5.b klase).

SVEICAM VISUS LATVIJAS DZIMŠANAS DIENĀ!

