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DECEMBRIS – ZIEMASSVĒTKU MĒNESIS
Ziemassvētki skolā ienāk ar gaidīšanas laiku. Kā katru gadu, arī šoreiz, pirmdienu rītos skolas gaitenī kopīgi
iededzam Adventa vainaga svecītes. Šis ir īpašs gods – aizdedzināt svētku sveces. To vienmēr dara skolas
direktore un skolēni, kuri saņēmuši augstākos novērtējumus mācību darbā.
Otrajā Adventa nedēļas laikā skolā notika Ziemassvētku tirdziņš. Tas pulcēja daudzus tirgoties gribētājus un
arī pircējus. Šogad īpaši izcēlās 6.klases. Viņi sociālo zinību stundu ietvaros piedalās skolēnu mazo uzņēmēju
projektā.Tāpēc viņu piedāvājums atšķīrās no citiem – bija pārdomātāks un kvalitatīvāks. Bērni bija
padomājuši gan par pārdodamo produkciju, gan pašu izskatu un preču noformējumu.
20.decembrī skolā notika Ziemassvētku koncerts. Šoreiz klātesošos īpaši pārsteidza pamatskolēnu pašu
iestudētās dejas un sākumskolas kora nopietais repertuārs latīņu valodā. Izrādās, daudzi pat nezināja, ka
tāda valoda pastāv! Kā vienmēr – koncertā piedalījāmies visi.
Ziemassvētku laiks skolā vienmēr noslēdzas ar Torņakalna baznīcas apmeklējumu. Šogad dievkalpojumā
piedalījās divas skolas – mūsu un F.Brīvzemnieka pamatskola. Klausījāmies mācītāja Linarda Rozentāla
sprediķi un lūgšanu. Staltās baznīcas sienās pie svētku egles skaisti izskanēja Helēnas un Tomasa dziedātās dziesmas.
Vēl tikai kopīgā sanākšana pie skolas svētku egles! Tur direktore pasniedza 41 čaklākajam skolēnam
Pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas. Un tad jau tikai atlika svētku kliņģeri klasēs, liecības no klašu
audzinātāju rokām un aiziet –BRĪVLAIKS!
Lai balts un gaišs svētku laiks un tikpat veiksmīgs Jaunais gads!
Skolotāja Aiva

PALJU ÕNNE!
9.klase
Enia Špakovska

6.a klase
Edvards Zvirgzdiņš
Auce Anne Tidriķe
Rēzija Rozī te
Ra mona Ba mbāne
Reičela Dubane

2.klase
Pēteris Otto Kūlis
Paula Kauša
Helēna Meri
Eva Beice
Elīza Rubene

3.a klase
Zuzanna Berzinska
Madara Čaunāne
Magdalena Tomingasa
Žanete Ošiņa
Evi ta Pelša
Ernests Zdanovski s

3.b klase
Paula Sila
Madara Policāne
Ma tīss Šterns
Ance Ābele
Tīna Ābele
Ēriks Meiersons

5.klase
Samanta Everte
Reinis Keiselis
Valters Liberts
Karlīna Utkina
Adriana Ivanova
Āda ms Āda msons – Pedčenko
Krišjānis Ivanovs

4.klase
Luīze Meldere
Laura Gaujeniete
Oska rs Opel ts

1.klase
Arvis Driviņš
Krišjānis Marts Lībieti s
Zel ma Miķel sone
Elizabete Ma rija
Neiberga
Amanda Pečule
Paulīne Pumpure
Linda Puriņa
Atis Vrubļevski s

ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKS
“Bez mīlestības nosaukti vārdi nesasilst dzīvībai. Bez mīlestības pasaule nemostas.
Bez sirds un mīlestības vārdi izskrien pasaulē nosaluši un kaili.” (Maija
Laukmane.)
Ziemassvētki ir tāds īpašs laiks gadā, kad sirdis atveras labajam un visapkārt
virmo svētku noskaņa. Skolā no 10. līdz 17.decembrim 5., 6.a, 6.b, 8. un 9.klases
skolēni gatavoja Ziemassvētku apsveikumus sociālās aprūpes centra Gaiļezers
vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem. No krāsaina papīra tika veidoti apsveikumi,
kuros glītā, salasāmā rokrakstā tika ierakstītas kādas dzejas rindas un svētku vēlējums. Paldies skolas sekretārei
Dainai, kura šos apsveikumus nogādāja aprūpes centrā.
17.decembrī 6.b klases skolēni devās uz bērnu slimnīcu Gaiļezers, lai
gaišāku un priecīgāku padarītu Ziemassvētku gaidīšanas laiku tiem, kuri
veseļojas. Spēlējām tautas pasaku “Vecīša cimdiņš”. Patika visiem - gan
lielajiem (tētiem un mammām), gan mazajiem un ne tik mazajiem skatītājiem.
Lielākie ar prieku dziedāja līdzi mūsu vilkam, kuram “kājas nosalušas, purvus,
mežus bradājot”. Liels PALDIES skolotājai Ivikai par palīdzību dekorācijas
(cimdiņa) krāsošanā un skolēnu vecākiem par tērpu gatavošanu.
Ar savu izrādi 6.b klase ciemojās vairākās mūsu skolas klasēs, rādot
jautro teātra izrādi. Patika visiem! Interesanti, ka arī 2.klase šogad
vecākiem bija sagatavojusi pasakas „Vecīša cimdiņš” muzikālo versiju
igauņu valodā. Tāpēc rādījām izrādi abpusēji – 6.b skatījās 2.klases
skolnieku izpildījumu un arī 2.klase vēroja sestklasnieku versiju. Kā teica
mazākie bērni , tad sanākušas pavisam dažādas izrādes!
Skolotājas Inita un Aiva

ZIEMASSVĒTKI KLASĒS
8.KLASĒ
20.decembrī notika klases vakars ar apdāvināšanos - katram dāvaniņu
tomēr nācās nopelnīt, skaitot dzejoli vai īsu pantiņu gan latviešu, gan igauņu
valodā. Notika arī dzejoļu skaitīšanas improvizācija to skolēnu izpildījumā, kas
nebija iepriekš sagatavojuši „mājasdarbu”. Pie svētku galda skatījāmies
fotogrāfijas par 1.semestra pasākumiem un notikumiem, kuros esam piedalījušies,
gan arī audzinātājas sagatavotā video ar pašiem astotajiem galvenajās lomās –
šoreiz kā rūķi deju ritmos. Pārrunājām, kā mums gājis šogad un ko plānosim darīt
nākamgad. Lēmām par klases tituliem 1.semestrī, ar ko mēs katrs saviem
klasesbiedriem asociējamies visvairāk. Pie mums viesojās 6.b klases skolēni un
audzinātāja Inita - skolēni nospēlēja ludziņu „Vecīša cimdiņš”. Paldies par
pārsteigumu! Noslēgumā tika spēlētas spēles.
21.decembrī pēc svētrīta un liecību saņemšanas devāmies uz Xroom.lv
divām istabām „Harijs Poters un slēgtā istaba” un „Šerloks Holmss un karaliskie dārgumi”. Šogad no abām istabām ar
sajūsmas saucieniem izkļuvām pat ar laika rezervi! Brīvlaiks arī turpat aiz Laimas pulksteņa, no kura netālu arī visi
atvadījāmies, vēlot jaukus svētkus ikvienam.
Ja Ziemassvētku laiks ir labo vārdu laiks, tad man jāsaka, ka esmu ļoti lepna par savu klasi šogad vairāk kā
citreiz. Paralēli 8.klases sarežģītajiem priekšmetiem, skolēni ir atbalstījuši VIMALA kursu skolotājus un Erasmus +
projektu. Tā ir pieredze, kuru neviens viņiem nespēs atņemt. Tāpat skolēni ir rakstījuši zinātniski pētnieciskos darbus,
kurus noslēgs 2019.gada martā. Ir lieliski, ka daļa var mācīties vidēji uz 8 un vairāk ballēm, neskatoties uz visiem
pasākumiem, kuros jāpiedalās paralēli. Paldies vecākiem par atbalstu!
Audzinātāja Ilze

2.KLASĒ

parūpējās par karsto tēju un kafiju!

2.klase tieši pirms pašiem Saulgriežiem pie skolas vilka un dedzināja
Niķu Bluķi. Pirms tam slepeni uzrakstījām savus niķus, kurus salikām
lielā aploksnē un paši pienaglojām pie vecāku sagādātā bluķīša. Tad
dziedot dziesmas draudzīgi vilkām bluķi ap skolu, lai upītes malā
ugunskurā to sadedzinātu. Kamēr dega klātesošo slikti darbi, ķērāmies
pie laimes liešanas. Ugunskurā katrs karotē varēja izkausēt alvas
figūriņu un izliet savu nākamā gada veiksmi. Daudzi tajās saskatīja kādu
kuģi. Laikam jāsāk gatavoties kādam ceļojumam! Paldies vecākiem, kuri
Klases audzinātāja

PROJEKTA AKTIVITĀTES
10.decembrī skolā viesojās “Latvijas skolas soma” – Rakstniecības un mūzikas muzejs ar lekciju
“Pasaules ritmi”. 6.a un 6.b klases skolēniem bija iespēja paceļot apkārt pasaulei, ieklausoties
dažādu tautu mūzikas ritmos, kā arī kopīgi izspēlēt dzirdētos ritmus ar sadzīves priekšmetiem.
Bija interesanti sajust mūzikas pulsu un atkārtot ritma pamatelementus.
Pēdējais šī gada Skolas somas pasākums notika 9.klasē. Viņi klausījās skautu vadītāja Nila Klints
stāstījumu par karavīru dzīvi 2.Pasaules kara laikā. Tā kā skolēni vēstures stundu laikā apgūst
tēmu par karu, tad interesanti bija klausīties vēl kāda cilvēka stāstījumu par dzīvi kara
apstākļos. Līdzi bija arī daudzi interesanti eksponāti – zābaki, šinelis, cepures, dažādi
priekšmeti. Tos varēja aplūkot tuvāk.

PĒC STUNDĀM
KONCERTĀ
11.decembrī Rīgas kongresu namā 5. un 6.b klases skolēni un
audzinātājas apmeklēja koncertlekciju “Imanta Ziedoņa krāsainās pasakas”.
Pasākumā piedalījās Latvijas Radio bigbends. Krāsainās pasakas lasīja
aktieris Mārtiņš Vilsons. Koncertu krāšņāku un emocionālāku papildināja
EBRU - zīmējumi. EBRU ir seno persiešu radīta māksla uz ūdens virsmas.
Krāsas veido neatkārtojamus ornamentus.
Krāsainās pasakas ir pasakas, kas nav domātas tikai bērniem pirms
gulētiešanas, bet tajās ir daudz patiesības un skaistu lietu. Mums katram ir
sava mīļākā krāsainā pasaka, bet vislabāk atmiņā palika pelēkā krāsa, kas visu pasauli padara tik spilgtu.
Skolotāja Helēna

MUZEJĀ
19.decembrī 7.klases skolēni devās uz Rūdolfa Blaumaņa un Jaņa Rozentāla muzeju,
lai kopā ar muzeja darbiniekiem vēlreiz atcerētos svarīgākos rakstnieka dzīves
notikumus, pārrunātu daiļdarbu sižetus un mēģinātu saprast tik neparasto un
daudzšķautņaino rakstnieka un dramaturga personību, kā arī ielūkotos gleznotāja J.
Rozentāla darbnīcā. Un izbaudītu trepju serpentīnu Alberta ielas 12. namā.
Skolotāja Inita

BALETA BURZIŅĀ
Decembris 2.klasē sākās ar kādu vēl iepriekš nedzirdētu ekskursiju.
Bijām Operas un baleta teātrī, lai piedalītos baleta nodarbībā. To
vadīja trīs baleta solisti – divi puiši un viena meitene. Viņi pastāstīja,
kas jādara baleta izrādēs un visi kopīgi iesildījāmies. Tad sekoja
interesantākais – iepazināmies ar baleta roku un kāju pozīcijām,
mūzikas pavadījumā mēģinājām atdarināt dejotāju kustības. Vēl
iestudējām deju baleta „Riekstkodis” mūzikas pavadījumā un,
protams, uzlaikojām skaistos tērpus. Meitenēm tas bija vissatraucošākais brīdis, jo varēja ne tikai uzvilkt princešu
kleitas, bet arī kurpes, kuras sauc par puantēm. Tagad tikai jādodas uz baleta izrādi, kuru daudzi vēl nemaz operā nav
redzējuši!
Skolotāja Aiva

ZIEMASSVĒTKU SPORTA RĪTS
18. decembra rītā pirmās un otrās klases skolēni pulcējās trešā stāva
koridorā, lai divas stundas pavadītu sportiskās aktivitātēs. Katram skolēnam
bija jāizpilda astoņi dažādi vingrinājumi, kā piemērām 8 vingrošanas riņķu
mešana uz konusa, 6 gumijas bumbu mešana grozā ar atsitienu, 30 palēcieni
ar vingrošanas bumbu uz vietas, 10 florbola bumbiņu ripināšana mazajos
vārtos un citi. Sporta dienas noslēgumā notika viena stafetē, kurā no katras
klases komandā piedalījās 4 meitenes un 4 zēni. Uzdevums – guļus stāvoklī
uz skrituļdēļa atgrūžoties ar rokām jāpārvietojas līdz konusam un atpakaļ.
Uzvarēja 2.klases komanda, apsteidzot pirmo klasi tikai par pusmetru. Otrā komandu sacensībā “Sniega kauja”, kurā
no katras klases piedalījās 10 skolēni, katrai komandai bija uzdevums trīs minūtēs pārmest pēc iespējas vairāk
švammes bumbas pretinieku laukumā. Uzvarēja 2.klase. Sporta rīta organizēšanā lieli palīgi bija visi 5. klase skolēni.
Sporta skolotājs Andris

