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RIIA EESTI KOOLI TUBLIMAD LAPSED
9.klass
Letīcija Orlova, Maksimilians Pīrs
8.klass
Enia Špakovska, Debora Fogelsone,
Elīna Miķelsone, Emīlija Kantiševa,
Ieva Opelte
7.klass
Ričards Skurba, Agnese Tišuņina
6.klass
Karīna Krauze, Rasmuss Ivanovs
5.b klass
Rūta Iršeina, Jete Lejniece

5.a klass
Ramona Bambāne, Auce Tidriķe,
Reičela Dubane, Anna Kilke, Elza
Rone, Edvards Zvirgzdiņš, Loreta
Žubule, Rēzija Rozīte
4.klass
Reinis Keiselis, Samanta Everte,
Krišjānis Ivanovs, Agate DubavaDubovska, Emīls Gaujenietis, Adriana
Ivanova, Valters Liberts, Karlīna
Utkina

3.klass
Laura Gaujeniete, Luīze Meldere,
Magdalēna Kūle, Oskars Opelts
2.a klass
Madara Čaunāne, Žanete Ošiņa,
Magdalēna Tomingasa, Līva Līmeža,
Evita Pelše, Zuzanna Berzinska,
Ernests Zdanovskis
2.b klass
Paula Sila, Madara Policāne, Matīss
Šterns , Ance Ābele, Tīna Ābele
1.klass
Daniela Blūmfelde, Pēteris Kūlis, Alise
Kalniņa, Paula Kauša

Kõige tublimad klassid – 2.a algkoolis ja 5.a põhikoolisklase

PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA 1.SEMESTRĪ
Pēdējo skolas dienu 1.semestrī jau tradicionāli noslēdzām Torņakalna baznīcā ar dievkalpojumu un Labo vārdu rītu
pie skolas lielās eglītes. Labākie skolēni katrā klašu grupā - Madara no 2.a klases, Reinis no 4.klases un Enia no
8.klases iededza Adventes vainagā sveces. Direktore pasniedza Pateicības rakstus visiem skolēniem, kuri semestri
beiguši ar vērtējumu virs 8 ballēm. Pie eglītes skanēja muzikālie priekšnesumi – dziesmas un instrumentāli skaņdarbi
mūzikas skolas skolēnu izpildījumā.
Skolēnu pašpārvalde teica arī paldies
saviem skolotājiem, dāvājot nelielas
veselīgas dāvaniņas. Šķīrāmies ar laba
vēlējumiem Ziemassvētku laikā. Bet
klasēs visus gaidīja saldais pārsteigums
– kliņģeris un liecības.

JÕULUKONTSERT
Mūsu šī gada Ziemassvētku koncerts „11 dāvanas rūķiem
Ziemassvētkos” pulcēja vecākus jaunajā ēdamzālē. Visi bijām
rūķi – gan lielāki, gan mazāki. Katra klase dāvāja kādu
priekšnesumu – kurš dejoja, kurš dziedāja vai spēlēja kādu
instrumentu, bet vēl kādi izspēlēja nelielas ludziņas par
Ziemassvētkiem Rūķu ciemā. Teicām novēlējumus ģimenēm,
skolai, skolotājiem un paši sev. Protams, skanēja kora dziesmas
visu skolēnu izpildījumā.

ENNE JÕULE
Juba mitmendat aastat on meie kooli üheks traditsiooniks olnud korraldada
heategevusega seostuvaid jõululaate. Sel aastal toimus laat 11.detsembril.
Heategevusse haarame alati kogu kooli, osalevad kõik klassid ning ostjateks on peale
koolirahva ka meie õpilaste vanemad. Laadal sai näha meie õpilaste oskuseid
erinevates käsitöödes. Lapsed olid meisterdanud, küpsetanud ning muid huvitavaid
esemeid müügiks valmistanud. Seega hea võimalus arendada enese sotsiaalseid
oskuseid ostes, müües ja kaupa pakkudes ning samas teha midagi head. Tänavu
otsustasime kogutud raha eest luua võimaluse kooli noorematel õpilastel vahetunde
huvitavamalt veeta. Seepärast plaanime kooli soetada erinevaid vahendeid ja mänge,
et vahetunnid vahvalt ja huvitavalt mööduksid. Suured tänud kõigile osavõtjaile!
Õpetaja Ivika

PIE ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA POKAIŅU MEŽĀ
Ziemassvētku priekšvakarā 1.klase kopā ar skolotāju
un vecākiem brauca lūkoties, kā izskatās Pokaiņu mežs
un vai Ziemassvētku vecītis tiešām tajā dzīvo. Izrādās,
ka ne tikai Ziemassvētku vecītis, bet arī Meža māte un
dažādi dzīvnieki. Kopā ar Meža māti izstaigājām dabas
takas, gājām rotaļās, dziedājām, sējām krāsainus
dzīpariņus eglītē un atstājām dārza veltes meža
dzīvniekiem. Ar Lapsiņu gatavojām maskas, bet ar
nerātno Zaķi sagaidījām pašu galveno maisu – dāvanu
maisu. Visiem patika arī pikniks baltajā ziemas mežā –
cepām desiņas, dzērām siltu tēju un grauzām cepumiņus. Tad vien atlika jautrs mājupceļš ar dāvanu izsaiņošanu.
Jautri, interesanti, priecīgi – tā teica bērni!
Skolotāja Aiva

REIS LOTEMAALE
15.detsembril sõitsime 2.a klassiga Eestisse, et külastada
Lottemaad. Paljudele meist
oli Lottemaa külastus
esmakordne ja seda oodati väga. Lottemaale jõudes oli meie
vahvaks üllatuseks, et meid võttis vastu Lätimaa kärbes
Ruta. Ruta polnud veel eesti keelt selgeks saanud ja meie
pidime talle paljugi asju tõlkima, sest oleme juba 2 aastat
eesti keelt õppinud. Lottemaal möödus aeg väga kiirelt.
Nägime nelja pisietendust, külastasime Oskari töökuuri, et
meisterdada erinevaid leiutisi ja jalutasime kogu
Leiutajateküla läbi. Kogu päeva jooksul oli meiega koos ka
kärbes Jaak, kes tegi igati vahvaid koerustükke. Nalja sai ka jänestega, sest nemad oskasid meie lapsi kogu
aeg ninapidi vedada. Lõbu jätkus kauaks!
Õpetaja Ivika

ZIEMASSVĒTKU RADOŠĀ DARBNĪCA
Trešdien 20.decembrī kopā ar Eniu un Elīnu no 8.klases un
skolotāju Aivu devāmies uz ES māju, kur notika mazs
Ziemassvētku pasākums ar radošo darbnīcu. Tajā mēs īsi
pastāstījām par to, kā svin Ziemassvētkus igauņi, ar ko tie atšķiras
no latviešu svinētajiem svētkiem, kā arī veidojām dažādus
rokdarbus kopā ar interesentiem. Interesanti, ka vienkāršas
svētku kartītes vēlējās meistarot arī pieauguši cilvēki, ne tikai
bērni.
Klaudija, 9.klase

KUR TOP KARAMELES?
18. decembra rīts. Sēžam vilcienā uz Jelgavu un dungojam
P.Brūvera un A.Voitišķa ,,Kūst uz mēles karameles”. Kāpēc?
Braucam skatīties, kur un kā top karameles un paši veidot savu
karameli. Skaidrs, ka būs interesanti.
Karameļu darbnīcā tiekam uzcienāti ar dažādu garšu
karamelēm, tad mūs iepazīstina ar karameļu radošo, bet smago un
karsto tapšanas procesu.
Kad masa pārtapusi tievās desiņās, ķeramies pie darba, lai
gatavotu savu karameli – gan Ziemassvētku eglītes formā, gan kā
ziedu vai saldējumu.
Pirms došanās uz vilcienu vēl nobaudām tikko tapušās
karameles ar aveņu garšu (vēl gluži siltas; nedrīkst kost, bet tikai sūkāt) un iepērkam dāvanas saviem mīļajiem –
karameles paciņās, cukurgailīšu vai monētu formā ar piparmētru, aveņu, ķiršu, zemeņu vai kādu citu garšas kārpiņu
kņudinošu garšu.
Tikai neapēst savu meistarstiķi un aizvest parādīt mājiniekiem!
5.b un skolotāja Inita

7.KLASES „IZLAUŠANĀS” EKSKURSIJA
19.decembrī kā Ziemassvētku klases vakara 1.daļu izvēlējāmies doties uz Xroom.lv piedāvātajām istabām
„Ceļojums uz Padomju Rīgu” un „Džeimss Bonds un bankas laupīšana”, kas bija gan saliedēšanās, gan klases
kopā būšanas spēle.
DŽEIMSS BONDS UN BANKAS LAUPĪŠANA - Rēgs no
CEĻOJUMS UZ PADOMJU RĪGU - Rīga. 1980. gads. pagātnes Jacek Kosicky Mehiko bija nolaupījis
Pārpratuma pēc bijām nokļuvuši padomju izlūka Džeimsa Bonda jaunāko aizrautību Annu Volecky.
kabinetā. Atšifrēt izlūka uzdevumu bija interesants Annai draudēja nāves briesmas, ja Džeimss Bonds
un aizraujošs ceļojums pagātnē, sastopoties ar stundas laikā nesagādās viņam vietējā narko barona
vēsturiskām lietām un notikumiem.
Hosē Vaskesa dimantus, kas glabājas viņa privātās
bankas seifā.
Tiem, kas nav dzirdējuši par Xroom.lv, tad tās ir aizraujoša izlaušanās spēles, kuru laikā 2-4 cilvēku komandu
ieslēdz istabā un, meklējot apslēptas atslēgas, pavedienus un norādes, jācenšas tikt ārā 60 minūtēs.
7.klases skolēniem ir savs viedoklis par izlaušanās spēlēm:
„Bija gan forši, gan grūti. Es biju domājusi, ka nebūs tik grūti, bet maldījos.”
„Tas bija interesanti , kreatīvi un aizraujoši. Man patika mana komanda. Es vēlētos atkal aiziet uz šo spēli.”
„Interesants bija piedzīvojums Xroom. Labprāt ietu vēl. Jābūt radošiem, lai varētu spēli pabeigt 60 minūtēs.”
„Man ļoti patika, dotos vēl. Vislabāk patika loģiskās domāšanas uzdevumi.”
„Bija gan grūti, gan forši. Tas bija interesanti, jo katrā lietā bija kas tāds, kas palīdzēja tikt tālāk.”
„Man bija ļoti jautri. Mūsu komandai pietrūka tikai 1 minūte, lai tiktu ārā. Es vēlētos iet atkal.”
„Man patika mana komanda, labi sastrādājāmies. Gribētu aiziet uz citām istabām.”
7.klases audzinātāja Ilze

PIRMS SVĒTKIEM
SKATĀMIES KINO
Piektdienā, noslēdzot nopietno mācību nedēļu, 1. un 3.klase brauca
uz Nacionālo bibliotēku, kur Ziedoņa zālē skatījās vācu filmu
„Pelnrušķīte”. Filmas skatīšanās bija neparasta. Pateicoties Gētes
institūtam, tā bija vesta no Vācijas un arī tika rādīta vācu valodā. Kā
mēs to sapratām? Klausījāmies filmas sinhrono tulkojumu „austiņās”.
To piedzīvojām pirmo reizi, kad pašiem visai atbildīgi bija jāuzliek
„austiņas”, jāizvēlas filmas valoda un jāuzstāda skaļums. Patika
visiem! Bet jo īpaši balles skati, Pelnrušķītes tikšanās ar princi. Atmiņā
paliks arī visai nežēlīgs kadrs, kā pamāte ievaino īstās meitas kāju. Prieks, ka bērni bija pilnīgi pārliecināti, ka viņi gan
nekad nebūšot tik nežēlīgi!

CEPAM PIPARKŪKAS
Ziemassvētku laikā iepriecinām sevi
un arī citus. Mums skolā ir sava
tradīcija – iepriecināt kādu klasi ar
nelielu pārsteigumu. Šoreiz daudzi
cepa piparkūkas. Arī 1.klase, lai
iepriecinātu 2.b klasi, un 7.klase, lai
sagādātu pārsteigumu 5.b.
Skolotāja Aiva

BRAUCAM UZ TEĀTRI
8.decembrī Rīgas Igauņu pamatskolas abas 5. un 7.klase
devās uz Valmieru. Pirmais pasākums Valmierā bija
teātra izrādes „Staburaga bērni” apmeklējums. Tas ir
stāsts par diviem draugiem Janci un Marču, kas iepazinās
kādā pavasara dienā Staburaga pakājē. Tas ir stāsts par
viņu piedzīvojumiem un noslēpumiem, izzinot pasauli un
Staburaga apkārtni, kas mums šobrīd vairs nav redzama
un ir palikusi tikai nostāstos. Šī izrāde pierādīja, cik
lielisku atmosfēru un aizraujošu izrādi var radīt divu
aktieru talants, gaismas un ēnas, treniņkurpes un to
auklas, zeķes un jakas. Arī bērni atzīst, ka izrāde bija
radoša un interesanta, pat ja uz skatuves bija tikai daži
prožektori. Režisors Jānis Znotiņš, kas pats izrādē spēlēja
Janci, deva skatītājiem iespēju pašiem iztēloties tēlus un
lietas, izmantojot ēnas un gaismas. Pat tīši radītie vieglie
putekļu virpulīši prožektoru gaismā bija sniegs;
treniņkurpju aukliņas noderēja makšķeru un lāsteku
atveidošanai; Marča (Aigars Apinis) kāju pirksti ēnās bija
5 mazi putniņi ligzdā. Ne par velti izrāde bijusi nominēta
2016./2017.gada Latvijas teātru gada balvai kategorijā

„Gada gaismu mākslinieks”. Izrāde bija jautra un ļoti
aizraujoša ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem.
Tālāk devāmies pusdienās uz „Jauna Saule”. Bērni atzina,
ka pusdienas tiešām bijušas garšīgas. Ja esiet Valmierā,
tad pilsētas centrā iesakām tieši šo ēstuvi.
Visbeidzot arī autobusa ekskursija pa Valmieru. Gide ar
interesanto stāstījumu mūs iepazīstināja ar Valmieras
pieciem rajoniem, vēsturi, atmiņā paliekošiem faktiem
par pilsētu.
Paldies bērniem par paklausību un kārtību, kā arī
skolotājai Initai par ekskursijas organizēšanu.

Kas bija Staburags? Staburags bija saldūdens kaļķakmens klints sešstāvu mājas augstumā
Daugavas ielejas kreisā krasta dolomīta kraujas malā. Staburags ir izveidojies 5000 gadu
laikā – augošā akmeņu klints pamazām auga, cietajam avota ūdenim uz sūnām
izgulsnējot avotkaļķus. Tā šūnakmens rags veidojās aizvien lielāks. Ik pēc 300 gadiem tas
no sava smaguma nolūza un auga atkal no jauna.
Kur palika Staburags? 1965.gadā, uz Daugavas pie Aizkraukles, tika uzbūvēta Pļaviņu
hidroelektrostacija. Tika lēnām celts ūdens līmenis Daugavā un 1966.gada decembrī
Staburags bija zem ūdens.
Skolotāja Ilze

PIE OJĀRA VĀCIEŠA
19.decembrī 6.klase apmeklēja Ojāra Vācieša memoriālo muzeju.
Ciemošanās sākās ar diskusiju par to, kā radies vārds ‘muzejs’ un ko nozīmē vārds ‘memoriāls’. Tad apskatījām
bruģakmeņu kaudzes, ko dzejnieks bija dāvinājis savai sievai, un priecājāmies par Māras dīķī peldošo gulbju ģimeni.
Muzejā klausījāmies stāstījumu par O.Vācieša bērnību, aizraušanos ar akmeņu un sērkociņu kastīšu uzlīmju
kolekcionēšanu, apbrīnojām grāmatu kaudzi istabas kaktā, daudzos termosus plauktos. Skolēni lasīja O.Vācieša
dzejoļus par Pārdaugavu, līdzi jušanu, svecēm.
Darbistabā bija tā retā iespēja turēt rokās gan Kamieļu burtnīcu, gan piezīmju lapiņas, kurās dzejnieks rūpīgi
pierakstījis ieceres un darāmos darbiņus.
Visus ļoti pārsteidza draugam G.Grāvim rakstītās vēstules forma – vēstules teksts izkārtots kā Einšteina foto, kā arī
no koppapīra izgrieztās sniegpārsliņas un krāsainās mandalas.
Skolotāja Inita

MAMMADABA AICINA - DEBATES OGRĒ
Gada nogalē vecāko klašu skolēni devās uz Ogri, lai
noklausītos vidusskolēnu debates, kas risinājās SIA
„Rīgas meži” Daugavas mežniecības „Zaļajā klasē”.
Diskusijas laikā varēja gūt priekšstatu par aktualitātēm
mežsaimniecības nozarē, kā arī tās ilgtspējīgajā attīstībā.
Sarunās piedalījās divas oponentu grupas , vidusskolēni
no 1. Valsts ģimnāzijas. Viņu tēma bija „Vai Latvijas
iedzīvotāji var būt lepni par Latvijas mežu nozari?”.
Grupas argumentēti pierādīja savu par un pret nostāju.
Diskusiju izskaņā iesaistījās pasākuma organizatori un
Ogres Meža tehnikuma audzēkņi. Pēc debatēm devāmies
uz zāģētavu „Norupe”, kur iepazinām ražotnes darba

procesu. Tur varēja aplūkot gan datorizētu kokmateriālu
skenēšanu kvalitātes noteikšanai, gan gatavās
produkcijas tapšanas gaitu. Mūsu uzmanību saistīja
izstāžu zāle, kurā eksponēti kokmateriāli un ražošanas
blakusprodukti.
Pēc dalības projektā mūsu starpā turpinājās diskusija
- vai mēs tiešām varam būt lepni par mežsaimniecības
nākotnes vīzijām? Šis jautājums, šķiet, vēl ir apspriežams
saistībā ar jaunās bioekonomiskās nozares attīstību.
Mūsu skolas 7.-9. klases skolēni guva daudz jaunu
zināšanu gan šajā nozarē, gan diskusiju vadīšanā.
Enia, 8.klase

DĒKAIŅU DIENA
Pašā decembra sākumā pulcējāmies uz neparastu
pasākumu – Dēkaiņu dienu. Kopā ar biedrību Dabas
draugi Klaudija un Didzis devās ar kuģi uz Zviedriju, lai
atzīmētu biedrības jubileju. Pēc tam visi pulcējās
mūsu skolā, lai dalītos atmiņās par noorganizēto
pārgājienu pa Carnikavas apkaimi.
Pašā pēcpusdienā sagaidījām arī Kārli, kuru varētu
dēvēt par vislielāko Dēkaini. Viņš kopā ar draugu
mazā laiviņā bija šķērsojis Atlantijas okeānu.
Klātesošie varēja klausīties aizraujošus stāstus par to.
Pacietīgākajiem klausītājiem patika!

KLAUSĀMIES PAR LĪVIEM
4.decembrī skolā viesojās igauņu vēsturnieks un somugru tautu pētnieks Jāks Prozes. 8.,9.klašu skolēni klausījās viņa
stāstījumu par līviem Latvijas teritorijā – kur dzīvojuši, cik liela tauta bijusi, cik to palikuši līdz mūsdienām. Piedalījāmies
arī viņa vadītajā pētniecības darbā, aizpildot anketas – ko zinām par somugru tautām. Vēsturnieks skolai uzdāvināja
karti, kurā iezīmētas visas somugru tautu apdzīvotās teritorijas mūsdienās. Būs skolai idejas pētnieciskajiem darbiem
priekšdienās!

SVEICAM JUBILEJĀ
12.decembrī skolā atzīmējām mūsu cienījamākās skolotājas Ērikas Liepiņas
90.dzimšanas dienu. Mūsu skolas ēka skolotājas dzīvē bijusi ļoti svarīga – te
sākušies viņas darba gadi un te, kā Igauņu skolas skolotājai tie bijuši pēdējie.
Tāpēc nolēmām skolotājai Ē.Liepiņai sagādāt pārsteigumu, atvedot uz skolu,
sarūpējot cienastu un tikšanos ar bijušajiem darba kolēģiem. Dāvājām ziedus
un priekšnesumus, kurus līdzēja sarūpēt Ieva(8.kl.) un Anna (5.a kl.). Skolotāja
Ērika Liepiņa visiem saka paldies un ir pateicīga par viņai sagādātajiem prieka
brīžiem!
Skolotāja Aiva

ATGRIEŠANĀS SKOLĀ
Novembrī un decembrī mūsu skolas 1.klasē strādāja Katrīna
Andersone, kas pavisam nesen vēl bija mūsu skolas audzēkne. Tā kā
viņa vēlas kļūt par skolotāju, tad mācās Latvijas Universitātē, bet
skolotājas praksi izgāja mūsu skolā.
Katrīna pēc Igauņu pamatskolas absolvēšanas mācības turpināja
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā. Tagad viņa studē LU Pedagoģijas un
mākslas fakultātē, lai strādātu par skolotāju. Decembrī 9. klases
skolēni tikās ar Katrīnu Andersoni.
Devītajiem bija ļoti interesanti dzirdēt, kā mūsu skolas absolventi
spēj iejusties jaunā mācību vidē – skolā, kur ir piecas paralēlklases,
kur skolotāji tevi nepazīst, kur ir daudz klašu telpu un kabinetu.
Katrīna vairākkārt uzsvēra, ka tikai pašiem jāuzņemas atbildība
par savām sekmēm, visam jāseko līdzi, jāinteresējas, jāapmeklē konsultācijas. Tikai no katra paša ir atkarīgs, kādas
sekmes katram būs turpmākajā dzīvē.
Skolotājas Helēna un Aiva

Head uut aastat! Laimīgu jauno gadu!

