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DĀVINĀŠANAS PIRMDIENA
Pirmdiena, 29. janvāris, atgādināja, ka dāvanas dāvināt un saņemt var
ne tikai Ziemassvētkos un dzimšanas dienās. Bija pienākusi kārtējā
Draudzīgā aicinājuma diena, kad īpašās dāvanas – grāmatas – saņēma
skolas bibliotēka un līdz ar to – visi šīs bibliotēkas lasītāji. Skolā bija
ieradušies arī viesi – izdevniecības “Madris” darbinieki kopā ar savām
grāmatām.
Izdevniecības vadītāja Skaidrīte Naumova 4. klases skolēniem
pastāstīja, cik daudz darbu jāpaveic, lai grāmata nonāktu pie lasītājiem.
Viņa atklāja vairāku grāmatu tapšanas vēsturi. Ar dažām no tām tagad
var iepazīties 4. klasē. Viešņa pastāstīja arī par izdevniecības tuvākās
nākotnes nodomiem, un klausītājus tie ļoti ieinteresēja. Izskatījās, ka
lasītāji būtu gatavi doties pat uz izdevniecību Tallinas iela, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pie jaunajām grāmatām!
Vēlreiz PALDIES visiem, kas šajā janvāra pirmdienā devās uz skolu ar dāvanu skolas bibliotēkai!
4. klases audzinātāja Līga

VIESOS IGAUNIJAS TELEVĪZIJA
Kādu janvāra rītu visi bija ļoti satraukti – jau astoņos skolā viesojās Igaunijas
televīzija. Tika filmēts mūsu skolas muzikāls sveiciens Igaunijai 100.dzimšanas dienā.
Filmēšanā piedalījās 2.-4.klašu koris, 5.a klases puiši Oskars un Edvards, kā arī
direktore Urve Aivare, kura stāstīja par gaidāmajiem notikumiem Igaunijas
neatkarības dienā skolā 23.februārī. Diemžēl tiešraide televīzijas darbiniekiem
tehnisku iemeslu dēļ neizdevās, toties sveicienu redzējām ar dažu dienu nobīdi rīta
raidījumā.
Skolotāja Aiva

LEKCIJA PAR NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS
PALĪDZĪBAS DIENESTA DARBU
12. janvārī 9.klases skolēniem Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta
pārstāvji novadīja divas nodarbības, kurās stāstīja par mediķa profesiju, karjeras
iespējām un arī par NMD darba specifiku .
Pirmajā stundā noskatījāmies sagatavoto prezentāciju par rīcību dažādās
ārkārtas situācijās – kas jādara, lai evakuētos; ko darīt, ja ir bīstamo ķīmisko
vielu noplūde un radiācijas draudi; pareiza rīcība plūdu, negaisa, ugunsgrēka
gadījumos un uzzinājām, kā sniedzama pirmā palīdzība.
Otrajā nodarbības stundā mediķu pārstāvis demonstrēja praktiski, kas
jādara nelaimes gadījumos, ja ir stipra asiņošana, apdegumi, bezsamaņa.
Skolēni ar lielu interesi noklausījās gan teorētisko daļu, gan arī paši praktiski
izmēģināja, ko darīt nelaimes gadījumos.
Skolotāja Helēna.

DEJU NOMETNE
Vienā no janvāra nedēļas nogalēm 5.a klase kopā ar deju skolotāju Leldi brauca mācīties jaunas igauņu dejas uz Pērnavas
novadu. Nelielā Jõõpre pamatskolā uz trim dienām pulcējās 80 latviešu un igauņu tautas deju dejotāji un četri deju skolotāji,
lai mācītos jaunus deju soļus un patīkami pavadītu laiku.
Latviešu skolu dejotāji mācīja igauņu bērniem savas dejas, bet igauņu bērni rādīja savu deju māku. Sestdienas vakarā visi
svinīgi saposušies sniedzām koncertu Audru pagasta kultūras un sporta darbiniekiem. Deju soli rādījām arī viens otram. Dienas
pagāja ātri. Jautri pavadījām gan dienas, gan vēlās vakara un nakts stundas.
Mājup braucot, iegriezāmies arī Pērnavas akvaparkā, kur atstājām nakts nogurumu, bet ieguvām neviltotu prieku.
Kas visvairāk patika? Jautrie brīži ar citiem dejotājiem, jaunas pazīšanās. Protams, visi priecājās par to, ka varēja pabūt
kopā ar saviem klases biedriem. Noteikti atmiņā paliks arī naksnīgās rotaļas un skrējieni. Patika arī ūdens atrakciju parks,
mīlīgā skoliņa, gulēšana uz grīdas matračiem, draudzīgā atmosfēra. Vai brauktu vēl? Noteikti!
Skolotāja
Aiva

PATĪKAMS OTRĀ SEMESTRA SĀKUMS
Tas izdevās 4. klasei. Par to bija parūpējies Ziemsvētku vecītis jau iepriekšējā gada nogalē. Viņš bija sagādājis biļetes uz
kino un iespēju paspēlēt boulingu. Laikam tāpēc pirmajā mācību dienā visi divdesmit seši ceturtklasnieki bija skolā, lai kopā
dotos uz ielūgumā norādīto vietu.
Ziemsvētku vecīša izvēlētā filma bija “Džumandži”. Pēc filmas seansa diena turpinājās boulinga zālē.
Pārdomas pēc pasākuma:
Es no filmas iemācījos, ka telefoni un spēles tajos izraisa lielu atkarību. Tās daudz spēlējot, zūd realitātes sajūta. Filma man
iemācīja, ka bez telefona arī ir dzīve, ko var izdzīvot ar reāliem cilvēkiem. / Ģirts /
Šajā filmā man vislabāk patika, ka viņi sadarbojās! / Daniela /
Dzīvē galvenais nav telefons, izskats vai internets. Galvenais, ka paliec dzīvs! / Samanta /
Boulingā man patika tas, ka neviens nevienu neapcēla rezultāta dēļ. Visi viens otram palīdzēja, piemēram, parādīja, ka pareizi
mest bumbu. / Līva /
Iemācījos to, ka kopā ir jautrāk. Ar laiku viss sanāk, un tas tev iepatīkas. / Reinis /
Es iemācījos to, ka vajag stipri mest un strādāt komandā. / Valters /
Filmu skatījās arī skolotāja Līga

MUUSEUMIKÜLASTUS
Tõnisepäeval
17.jaanuaril otsustas
2.a klass külastada
Läti
Ajaloomuuseumi, et
tutvuda lähemalt
koolieluga
100
aastat tagasi. Kuna

sel aastal on suur juubeliaasta kõikidel meie baltiriikidel, siis
tundus huvitav
teada saada, missugune oli elu 100 aastat tagasi. Muuseumis
nägime palju põnevaid esemeid ning kuulasime huvitavaid
fakte elust 100 aasta eest. Koolitund toimus vanaaegses
klassiruumis, kus oli palju ernevaid esemeid vanaaja
koolimajast. Vahva oli proovida lugemist vanaaegses
kirjapildis ja proovida kirjutamist tahvlikesele. Põnev oli
kükidada ka hernestel, mis palju nalja meile tegi. Aeg
muuseumis möödus kiirelt ning huvitavalt.
Õpetaja Ivika

HOKEJU SKATOTIES
Pirmdien, 22.janvārī, abas piektās klases arēnā Rīga līdzi juta
Rīgas DINAMO hokeja komandai, kas spēlēja pret Khanty –
Mansiysk UGRU. Spēles pirmais periods sākumā šķita garlaicīgs, līdz
pēdējā minūtē DINAMO iesita pirmos vārtus. Otrajā trešdaļā viesi
atguva vārtus. Visas cerības bija, ka pēdējā periodā mūsējie
saņemsies un uzvarēs, taču spēle beidzās neizšķirti. Pagarinājumā
UGRA tomēr vinnēja. Viela pārdomām mājās ejot – kas nepieciešams
komandu spēlē, lai uzvarētu. Jā, biedriskums sākas skolas solā,
atbalstot savu klasesbiedru, sniedzot padomu, uzmundrinot ar labu
vārdu!
SARAUJ, RĪGA!!! Lai tad, kad mēs skatīsimies spēli nākamreiz, uzvara
būtu Rīgai!!
5.klašu audzinātājas

NEDĒĻAS NOGALE LEDUSHALLĒ
Sestdien, 20.janvārī 5.a klase nolēma satikties un doties
paslidot uz Volvo ledus halli. Tiem, kam nebija līdzi savas slidas,
varēja tās iznomāt uz vietas. Skolēnus pavadīja klases
audzinātāja Urve Aivare un skolotāja Triin Jurgenstein. Slidojām
veselu stundu un garlaicīgi nebija ne mirkli. Ledus izrādījās ļoti
slidens…. Paldies visiem izpalīdzīgajiem zēniem, kuri palīdzēja
skolotājai Urvei pāris reizes piecelties no pārāk slidenā ledus.
5.a klases audzinātāja

