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OKTOBRIS – KARJERAS MĒNESIS
Kaut arī oficiālais karjeras nedēļas nosaukums bija
„Būvē savu karjeru pats”, skolā izvēlējāmies tai nedaudz
citu nosaukumu „Izzinu, iepazīstu, iedvesmojos”. Karjeras
nedēļas mērķis bija iesaistīt mūsu vissvarīgākos cilvēkus,
no kuriem bērni iepazīst pasauli un iedvesmojas dzīvei –
vecāki. Mūsu skolas bērniem ir ļoti aktīvi vecāki, kuri ir
atvērti stāstīt par savu profesiju ne tikai sava bērna klasei,
bet arī citām klasēm. To pierādīja vēstules, pieteikumi no
audzinātājiem, pateicības rakstu papildus rakstīšana. Cik
lepni bija tie skolēni, kuru vecāki ieradās skolā ar stāstiem,
aktivitātēm un prezentācijām – to varēja redzēt bez
vārdiem. Vecāku aktivitāte bija tik milzīga, ka vecāki
turpinās viesoties skolā un aicināt pie sevis uz darbavietām
visa mācību gada laikā. Tie, kas nepaspēja pastāstīt par
savu profesiju/hobiju šogad, ir gatavi gaidīt nākamā
mācību gada Karjeras nedēļu. Paldies jums visiem par
atbalstu un gaidīsim jūs arī nākamgad! Pateicība jāizsaka

klašu audzinātājiem, kuri sadarbojās un informēja par
vecāku pieteikumiem.
Vecāko klašu skolēniem lielākais ieguvums bija mūsu
skolas absolventu viesošanās un stāsti par to, kāda ir dzīve
ģimnāzijās pēc pamatskolas beigšanas. Te man jācitē
8.klases skolnieces teiktais: „Viņas izstāstīja daudz
efektīvāk nekā pieaugušais.” Tas nozīmē, ka absolventi var
iedrošināt nākamās skolas izvēlē, it kā sagatavot
nākamajam posmam dzīvē – vidusskolai.
Papildus vecāku stāstījumam skolēniem tika piedāvātas
prezentācijas no uzņēmumiem, kuros strādā kāds no
skolēnu vecākiem, kā arī izglītojošas lekcijas par pašizziņu,
pašizpēti, jēgpilnu dzīvi un mērķtiecību. Vēl novembrī
notiks attīstības centra „Radošuma pils” nodarbības „Essavas dzīves veidotājs” 5.-9.klašu skolēniem, kas lieliski
saskan ar oficiālo Karjeras nedēļas nosaukumu. Par
veiksmīgu un notikumiem bagātu Karjeras nedēļu
pasākumu norisi liecinās fotogrāfijas un atmiņas.

Daži atzinumi no 8.klase skolēniem par lekcijām:
„Bija lietderīgi uzzināt, ka es varu tikt ģimnāzijā un zināt, kā jāmācās. Bija interesanti paklausīties, kā pilnveidot un men edžēt savu
dzīvi. Ir lietderīgi iepazīt jaunus un veiksmīgus cilvēkus.”
„Lekcija bija ļoti vērtīgas. Absolventes deva daudz lietderīgas informācijas nākotnei. No „ELPA” puišiem uzzināju, ka ir vērts censties un
piepildīt savus sapņus. No 3.lekcijas daudz uzzināju par jaunākajām tehnoloģijām. Man ļoti patika šīs lekcijas un nākotnē es vēlētos
lekciju par uzņēmumu darbību.” „Man patīk Karjeras nedēļa: tā pamāca par nākotni un dzīves realitāti. No absolventēm uzzināju, ka
nevajag baidīties no vidusskolām. Lektori pastāstīja par dzīves mērķiem – mani tas interesēja, jo man ir grūti izlemt par nākotnes
gaitām. No 3.lekcijas patika uzzināt par tehnoloģijām un kā strādā 3D stikls.”
Ilze Rasmuse

Lai skolēniem būtu iespēja iepazīties ar profesiju daudzveidību un skolēnu vecāku darbu, 29.oktobrī 6.a klasē viesojās Rēz ijas tētis
Jānis Rozītis, kurš strādā Pasaules Dabas Fondā.
Viņš pastāstīja, kādas funkcijas pilda Dabas Fonds, kāpēc dabai un dabas resursiem nepieciešama cilvēku saudzīga attieksme un
palīdzība. Ir zināms, ka arvien pieaug iedzīvotāju skaits uz mūsu pla nētas, pieaug ražošana un dabas resursu nesaudzīga izmantošana.
Negatīvi varētu vērtēt arī tūrisma pārmērīgu attīstīšanu. Tūristu skaits no 2010. gada līdz 2030.gadam pieaugs no 940 miljonu līdz 1,82 miljardiem.
Jānis Rozītis stāstīja, kādas rodas problēmas, kad cilvēki neprot vai negrib dzīvot harmonijā ar dabu un kādi uzdevumi ir veicami, lai
apturētu dabas resursu degradāciju. Mēs uzzinājām, ka Dabas Fonds ne tikai aizsargā mežus , augus, jūras un okeānus, bet nodarbojas
ar apdraudēto augu, zivju, putnu vai dzīvnieku sugu atjaunošanu.
Nodarbības beigās uzzinājām, kā jāuzvedas dabā: jāievēro klusums, mežā iespējami vairāk jāstaigā pa takām, jābūt ļoti uzmanīg am
ar uguni. Protams, daba ir jāsaudzē, nedrīkst mēslot mežus, jūras un ezerus. Ejot pa dabas takām jāatceras noteikums: ko atnesi, to
aiznes!
Urve Aivare

___________________________________________________________________________________________________
2.klasē notika interesantas tikšanās. Vispirms jau
ar Jēkaba tēti – skursteņslauķi. Kopā ar 1.klasi
uzzinājām, ko dara skursteņslauķis, cik bieži jātīra
skursteņi, kā skursteņslauķi pārvietojas pa
jumtiem un ar ko tīra skursteņus. Izrādās, ka
rokas no dūmeņu sodrējiem tik stipri nosmērējas,
ka tās pilnīgi baltas nevar nomazgāt nekad. Bija
jauki arī pieturēties pie skursteņslauķa pogām un
kaut ko vēlēties. Šī iespēja tika piedāvāta ne tikai
klasē, bet arī visiem skolā, kas vien to vēlējās.
Mākslas un mājturības stundā viesojās Keitas
mamma, kur stāstīja par Latvijā radītu apģērbu
zīmolu. Bet pats interesantākais - kopā ar viņu apdrukājām krekliņus, legingus, lakatiņus. Tas bija visaizraujošākais piedzīvojums!
1.un 2.klase Karjeras nedēļas laikā tikās arī ar zobu higiēnisti. Mums pastāstīja par veselīgu uzturu, zobu pareizu kopšanu, par to, kas
patīk un nepatīk zobiņiem. Saņēmām arī jaukas dāvaniņas – zobu birstīti, dvielīti krāsojamo grāmatiņu un, pats galvenais, zobu
tīrīšanas kalendāru. Tagad tikai kopā ar vecākiem jāvienojas, kuri liks kalendārā uzlīmes, lai pēc mēneša varētu nopelnīt glī tu Diplomu
par veselīgiem zobiņiem un jauku smaidu.
Skolotāja Aiva Plauča

ZVIRBUĻI SALIDO MUZEJĀ
Jau otro gadu skolai bija tā iespēja skatuves runas konkursu rīkot O. Vācieša muzejā.
11.oktobrī uz šo pasākumu pulcējās skolas labākie runātāji, kurus vērtēja žūrija: skolas direktore,
skolotājas Aiva, Katrīna, Ieva, Inita un muzeja pedagoģe Dace Zālīte. Uzteicama bija dzejoļu izvēle
– tie bija veltīti Latvijas Valsts simtgadei. 1.pakāpes diplomu saņēma Ē. Meiersons (3.b), E.
Gaujenietis (5.a), E. Špakovska (9.a). Otro vietu ieguva M.Šmite (1.a), H.Meri (2.a), E.Breice (2.a),
L.Stalte (6.b), O.Keiss (9.a). Trešā pakāpe tika A.Pečulei (1.a), P.Kaušai (2.a), O.Kilkam (6.a),
K.Kadašai (8.a).
Šogad muzejs gatavojas dzejnieka 85.gadu svinībām, kuras notiks Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā nākošmēness 13.novembrī plkst.20.00, kur jau sešpadsmito reizi tiks pasniegta
O.Vācieša literārā prēmija dzejā, tiks atklāts dzejas ierakstu albums “Runā Ojārs Vācietis” un
izrādīts īpaši dzejnieka jubilejai veidots koncertuzvedums “Būs pali”.
Skolotāja Inita Ozola

PROJEKTA „SKOLAS
SOMA” AKTIVITĀTES
5.klase Rīgas Porcelāna muzejā
5.klases skolēni projektā Skolas soma apmeklējām Rīgas porcelāna muzeju. Muzeja
darbinieki iepazīstināja ar porcelāna vēsturi Latvijā, redzējām un varējām pataustīt porcelānu
veidojošās sastāvdaļas – baltie māli, kaolīns, laukšpats un kvarcs.
Ekskursijā pa muzeju redzējām visu triju Latvijas porcelāna rūpnīcu – Kuzņecova, Jesena
un Rīgas porcelāna rūpnīcas kolekcijas. Šobrīd rūpnīcas ir slēgtas. Tāpēc katrs porcelāna
izstrādājums ir unikāls un neatkārtojams.
Interesantākais bija katram savas krūzītes apgleznošana. Krūzītes būs mūsu īpašumā pēc to
apdedzināšanas keramikas krāsnīs 1350 grādu temperatūrā.
5.klase un skolotāja Helēna.

2.klase un Leļļu kino

2.klase oktobrī ciemojās Kinostudijā.
Piedalījāmies nodarbībā „Leļļu kino”,
kur iepazināmies, kā top leļļu
multfilmas. Izrādās, lai nofilmētu 1
sekundi filmiņas, nepieciešami dažādi 25 kadri! Ar savām acīm skatījām, kā
izskatās mums visiem zināmo leļļu filmu varoņi un viņu mājas. Arī paši
varējām noskatīties trīs filmiņas par Zīļuku, Ruksīti un ežiem lielpilsētā. Pēc
tam skolā minējām krustvārdu mīklas un no plastilīna veidojām lellītes, kā arī domājām sižetus, kuros tās darbotos.

3.a klassi teatrikülastus
Oktoobrikuu algul käisime koos klassiga teatris “Niķa un Riķa stiķi” etendust vaatamas. See oli väga põnev ja vahva
tearietendus. Olete te kord mõelnud sellele, et tänapäeva päkapikud võivad hoopis meile palju sarnasemad olla. Etendus
rääkis päkapikkude elus ja tegemistest, mis väga sarnased meie elule on. Koos toredate tegelastega saime mõelda oma
elu kõige tähtsamatest asjadest – perekonnast ja keskonnast. Etendus oli nii põnev, et möödus kiirelt ja meie klassil oli
sooviks näha etenduse jätku. Aitäh, toredale kultuuriprojektile SOMA, mille toetusel me kõik teatrisse jõudsime.
Õpetaja Ivika

SKOLOTĀJU DIENA
Oktobra mēneša sākumā svinējām Skolotāja dienu. Skolēnu pašpārvalde bija parūpējusies, lai skolotājiem šī diena būtu
īpašāka nekā ikdiena. Šajā dienā 1.stundu vadīja 9.klase, bet skolotāji baudīja kafiju un kliņģeri skolotāju istabā. Neizpalika
arī ziedi un mīļi vārdi.

RUDENS TALKA
Klāt atkal rudens un līdz ar to rudens lapu talkas! Visas klases oktobra beigās kopā
ar saviem skolotājiem dodas ārā, lai palīdzētu sakopt skolas apkārtni. Šogad laiks mūs
ir lutinājis – ir sauss, saulains un silts. Tāpēc lapu grābšana ir visai patīkama nodarbe
gan lieliem, gan maziem skolēniem. Lielajiem – nav jāsēž skolas solos, bet pavisam
mazajiem – pagarinātās grupas laikā ir lietderīgi pavadīts laiks ārā.
Skolotāja Aiva

PĒC STUNDĀM
3.a klassi tegemised
Esimese kooliveerandi lõpul otsustasime koos klassiga korralikud talgud kooliõuel teha ja peale seda klassiõhtut pidada.
Päev oli talgute korraldamiseks igati sobilik ning töö käis suure rõõmuga. Suurimaks üllatuseks oli, aga see, et kuldsete
puulehtede riisumise hoos liitus meie klassiga üks salapärane külaline. Selleks otsustus meie klassikaaslane Rasmus, kes
sel õppeaastal Eestis Hiiumaal õpib ning meile oli otsustanud külla tulla. Seega möödusid talgud ja klassiõhtu veel
suurema rõõmuga, sest Rasmusest tundsime kooliajal päris kõvasti puudust. Õhtu möödus kiirelt ning lõbusalt ja
koolivaheaeg võis alata!
Õpetaja Ivika

Mūzika Tev
10.oktobrī 5. un 6.b klase apmeklēja VSIA “Latvijas Koncerti” organizēto 3.abonementa lekciju “Seši mazi
bundzenieki”, kurā skanēja ritma spēles bungām, vālītēm un dzelzs kurpēm. Koncertā spēlēja grupas Soul Tap, Pulsa
efekts un Perpetuum Ritmico. Vislabāk visiem patika R.Zaļupes skaņdarbs “Austrumu fantāzijas” un Perpetuum Ritmico
spēlētā “spaiņu mūzika”.
Kopā ar skolēniem koncertā bija skolotājas Helēna un Inita

DALĪBA PROJEKTOS
Latvijas Vācu savienības projekta “Tautu izziņa caur folkloru” 3.svētdiena
tika pavadīta Puzē un Ventspilī.
Puzes kultūras namā skolēni mākslas nodarbībās ilustrēja vācu
šlāgerdziesmas, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas topošo režisoru Andra
Zeļonkas un Sabīnes Ozoliņas vadībā iestudēja četras (vācu, krievu, indiešu,
birmiešu) pasakas, kuras pēc gardām pusdienām Ventspilī kā izrādi prezentēja
sociālās aprūpes namā “Selga”. Priekšnesumu kuplināja arī Annas dziedātā
dziesma un Reičelas norunātais dzejolis Latvijas simtgadē.
Paldies skolēniem par izturību saka skolotāja Inita

KONCERTS VEF KULTŪRAS PILĪ
Kamēr pārējiem brīvlaiks, tikmēr 1.klases meiteņu ansamblim, 4.klases meitenēm un 6.a klases dejotājiem – koncerts.
22.oktobrī VEF kultūras pilī norisinājās festivāls-koncerts „Mēs Latvijai”. Visu dienu paliela mūsu skolas skolēnu grupa
pavadīja atjaunotajā kultūras namā. Dienas pirmajā pusē norisinājās konkursa daļa, kurā uzstājās 1.klases meitenes ar
divām dziesmām un 4.,6.klases dejotāji ar divām dejām. Visiem ļoti patika, jo īpaši meiteņu deja „Sihkadi-sahkadi”. Tomēr
vakara koncerta daļai žūrijas komisija Arņa Miltiņa vadībā izvēlējās mazās dziedošās meitenes. Prieks arī par to!
Skolotāja Aiva

