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Februāris – Igaunijas mēnesis. Pilsētā tas sākās ar gobelēnu izstādi Rīgas Latviešu biedrības namā. Skolā sākām ar
stāstu par Igaunijas karogu pirmdienas rīta sanāksmē un zili-melni-baltajiem karodziņiem uz katra galda ēdamzālē. Īstās
neatkarības dienas svinības notika 22.februārī. Kā dzimšanas dienai pienākas, gatavojām svētku tortes. Katra klase pirmās
stundas laikā parūpējās, lai taptu kāda interesanta un garda kūka. Pēc pusdienām sekoja svētku koncerts. Katra klase bija
sagatavojusi kādu stāstu par Igauniju. Tā noskatījāmies nelielas etīdes par tautas tērpu, laikrakstiem, torņiem,
gadalaikiem, dabu un valodu. Dienas noslēgumā gardu muti notiesājām pašu gatavotos kārumus.
Igaunijas dzimšanas dienu svinēja arī Igaunijas vēstniecība. Saviesīgs pasākums ar ļoti lielu viesu skaitu norisinājās
Rīgas Latviešu biedrības namā 25.februārī. Mums tas bija īpašs, jo uzstājās skolas meiteņu ansamblis, dziedot Igaunijas un
Latvijas valstu himnas.
Par godu Igaunijas neatkarības dienai kinoteātros kā Igaunijā, tā Latvijā sāka izrādīt jauno filmiņu par suņu meiteni
Loti – “Lote un pazudušie pūķi”. Šo iespēju noteikti navararēja palaist garām. Tāpēc sākumskolas klases devās lūkot jaunos
piedzīvojumus uz tuvējo kinoteātri. Noteikti visiem Lotes piedzīvojumu mīļotājie m varam ieteikt noskatīties labestīgo un
piedzīvojumiem bagāto filmu.
Skolotāja Aiva

PROJEKTA AKTIVITĀTES
SVEČU DARBNĪCĀ
Februāris ir Sveču mēnesis. Divas nedēļas skolā lasījām
par sveču liešanu, apguvām tradīcijas un ticējumus par
tām, matemātikā pat risinājām uzdevumus par svecēm!
Bet dabaszinībās mācījāmies, kāpēc sveces deg un kad tās nodziest. Uzzinājām arī ugunsdrošības
noteikumus. Tāpēc pēc visa apgūtā kopā ar klasi gājām uz Sveču darbnīcu, lai paši varētu izliet
interesantas un īstas sveces.
Ko darījām? Mēs visa klase taisījām sveces. Mās salikām formiņās parafīna gabaliņus. Pēc tam virsū
uzlēja karstu parafīnu. Tad mums sveces palīdzēja izņemt no formiņām.
Kādas sveces? Četras dažādas sveces. Viena bija ar sirsniņu, otra bija ar sniegpārsliņu, trešo mēs krāsojām speciālā
krāsā un ceturtā bija smaržīgā.
Vai nopirki jau gatavās sveces? Jā, es nopirku. Tā bija mīlīga svecīte. To biju domājusi mammai Valentīna dienā. Uz tās
virsū bija divas pūcītes. Es iedomājos, ka tā varētu būt es un mamma.
Vai ekskursija izdevās? Jā, viss izdevās ļoti labi. Man tur gāja jautri!
Elīza, Paula K. 2.klase
KONCERTS “MANA TAUTASDZIESMA”
9.klase apmeklēja Arņa Medņa izveidotā projekta – “Mana tautas dziesma” koncerta
lektoriju. Pirms koncerta Arnis Mednis stāstīja par Latvijas valsts tapšanu, par tās
vēsturiskajiem “līkločiem”. Stāstījumu pavadīja etnogrāfisko rakstu projekcija uz lielā
ekrāna. Koncertā muzicēja soliste A.Rakovska, DJ Aspirīns, sintezatoru spēlēja A.Mednis, kā
arī uzstājās vēl arī koklētājs un ģitārists. Koncerts bija labs. Latviešu tautas dziesmas savienojās ar mūsdienīgo mūziku, un tas bija
interesanti, kā arī nedzirdēti. Jāatzīmē, ka izpildījums nebija augsti profesionālā līmenī, bet to varēja tomēr baudīt. Mūziķi pārāk daudz
gribēja iztapt mūsdienu jaunatnei. Dažām dziesmām pat bija roka pieskaņa. Koncerts izskaņa bija okei, tas bija īss .
.

Emīls Šterns, 9.klase

ĀBECES SVĒTKI
1. februārī 1. klasei bija iespēja svinēt ”Ābeces svētkus”, ko sagatavoja un vadīja
Skolēnu pašpārvalde! Pasākums bija aizraujošs, izglītojošs un pozitīvs! Skolēni veica mēles
mežģus, domāja komandas nosaukumus, minēja mīklas, dziedāja dziesmas gan latviski, gan
igauniski, gāja rotaļās! Paldies skolotājām Ligitai un Aivai par svētku radīšanu 1. klasei!
Skolotāja Andra

LIELAJĀ BIBLIOTĒKĀ
Bibliotēka izskatās kā stikla kalns. Redzēju trīs robotus, kas šķīra
lapas un skenēja uz datora grāmatas. Man patika bērnu lasītava.
Tur bija 6 plaukti pilni ar grāmatām. Mēs uzbraucām pašā augšā,
kur logi bija ar melniem punktiņiem. Man nepatika braukt ar liftu.
Es gribētu atkal tur aizbraukt kopā ar ģimeni.
Luīze B., Jēkabs 2.klase

JAUTRAIS FEBRUĀRIS 3.A KLASĒ
22.februārī svinējām Igaunijas 101.dzimšanas dienu. Skolā gatavojām
torti. Vēlāk kopā ar klasi noskatījāmies Lotes jauno multfilmu un pēc kino
paspēlējām boulingu. Diena bija jautra un prieka pilna. Ar to vēl februāra
notikumi nenoslēdzās, jo pēdējā februāra dienā mums atbrauca ciemos
Rasmus, kas šajā mācību gadā mācās Igaunijā. Varējām dalīties savos
iespaidos, kā mums iet. Rasmusa dienasgrāmatā bija tik interesantas stundas,
ka daži no mums vēlējās iet mācīties Rasmusa skolā, kas atrodas Hiiumaa salā.
Kam, gan nepatiktu pirmdienās pirmās 3 stundas pavadīt baseinā peldot un
starp nopietnām mācību stundām nodarboties ar robotiku un datoriem. Tā, ka
skolām Latvijā ir vēl kur tiekties, lai arī mums būtu interesantāks stundu
saraksts. Prieks, ka Rasmus būs pie mums 4.klasē atpakaļ un varēs savā pieredzē dalīties.
Skolotāja Ivika

TEĀTRĪ
15.februāra vakarā abas 6.klases devās uz Jauno Rīgas teātri skatīties režisora A. Hermaņa iestudēto “Kalpa
zēna vasaru”. Jāņa Akuratera 1908.gadā sarakstītais darbs ir režisora tēva mīļākā grāmata; tā nu sanāk, ka
veltījumu savam tēvam Alvis Hermanis sagatavojis kopā ar 12 studentiem.
Izliekot ikdienas drānās tērptos topošos aktierus uz baltā fona, režisors ļauj redzīgam skatītājam pamanīt
galvenā varoņa Jāņa izjūtas un pārdzīvojumus.
Tiem, kuri vēl nav lasījuši stāstu (7.klases literatūras programma), tomēr ir diezgan grūti izveidot konkrētu
priekšstatu par galveno varoni, viņa attieksmi pret smago darbu un pirmajām tīrajām jūtām pret saimnieka
meitu Almu, jo Jāņa tekstu “lasa” vairāki jaunie aktieri. Jāseko līdzi tekstam un uzmanīgi jāklausās!
Vienkāršība formā un tīrība saturā , kā arī Pētera Vaska mūzikas emocionalitāte ir šīs izrādes galvenās
vērtības. Mūsdienu steidzīgajam skatītājam, kurš vairāk vadās no prāta apsvērumiem, diezgan grūti saprotamas
un pieņemamas.
Skolotāja Inita
3.a klases februāra mēnesī bija daudz interesantu notikumu un iespaidu. Paspējam aiziet uz Liepājas teātra
viesizrādi “Dželsomīno melu zemē”, kas tika rādīts VEF Kultūras pilī. Izrāde mums ļoti patika! Vēlāk varējām
pārrunāt, ko nozīmē melot un vai pastāv iespēja dzīvot bez meliem. Liepājas teātra aktieri mums ir mazliet
mazāk pazīstami, bet viņu spēja parādīt interesantus tēlus mūs ļoti iepriecināja. Prieks par to, un droši vien
atradīsim kādreiz vēl kādu iespēju apskatīt kādu Liepājas teātra izrādi.
Skolotāja Ivika

DEJA UN TURBULENCE
5. un 6.b klašu skolēni apmeklēja koncertlekcijas cikla MŪZIKA TEV abonementa trešo koncertu DEJA un
TURBULENCE. Pasākuma vadītāja un deju mākslinieki iepazīstināja ar dejas daudzveidību – no Itāļu klasiskā
baleta 15.gadsimtā līdz mūsdienām. Deju priekšnesumus rādīja baleta solisti, džeza dejas kompānija
Jazz,n,Coffee, spāņu deju studija „Duende”, RDKS mūzikas klases audzēkņi, hip hop dejas, laikmetīgās dejas un
deju studijas Kaprīze dejotāji.
Skolotāja Helēna

ĒNU DIENA
Februāris Latvijā ir zināms arī kā Ēnu
dienas mēnesis. Tad daudzu profesiju
pārstāvjiem veselas dienas garumā
seko skolnieki - „ēnas”, kas rūpīgi
iepazīstas ar kādu sevis izvēlēto
amatu. Arī mūsu skolas skolēni
apmeklēja dažādas iestādes, kur
iepazinās ar aizraujošām profesijām.
Tā 2.klases Pēteris bija nokļuvis Rīgas
Domē, bet 5.klases Ādams – TV3
studijā.

SPORTA AKTIVITĀTES
Februāra mēnesis mūsu skolas skolēniem bija bagāts ar sporta pasākumiem. Trīs skolas izlases komandas piedalījās
Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas skolu spartakiādes sacensībās.
Pirmie 8.februārī Rīgas Angļu ģimnāzijā sacentās 4.-5. klases zēnu izlases komanda Tautas bumbā. Mūsu komanda
piedzīvoja trīs zaudējumus pret Rīgas Angļu ģimnāziju, Rīgas 95. vidusskolu un Rīgas Ziepniekkalna sākumskolai komandu.
Komandā spēlēja: Glindziņš Niks, Ādamsons -Pedčenko Ādams, Gaujienietis Emīls, Skeranskis Eduards, Keiselis Reinis,
Opelts Oskars, Ivanovs Krišjānis Martins, Rubenis Ainārs, Liberts Valters un Saliņš Haralds. Kopvērtējumā Zemgales
priekšpilsētā zēnu komanda ierindojās 13.vietā.
Meitenes uz spēlēm Angļu ģimnāzijā devās 13. februārī. Arī viņām bija jāspēlē savā zonās grupā ar trim
komandām. Meitenes izcīnīja uzvaras pār Rīgas Pārdaugavas pamatskolu, Rīgas Daugavgrīvas pamatskolu, bet spraigā cīņā
zaudēja Rīgas Angļu ģimnāzijas meitenēm, savā grupā ierindojoties otrajā vietā. Kopvērtējumā mūsu skolas meitenes 4.5.klašu grupā Zemgales priekšpilsētā ierindojās 4.vietā. Skolas komandu veidoja tikai 5. klases meitenes. Komandā spēlēja:
Dreiblate Laura Daniela, Dubava
- Dubovska Agate, Everte Samanta, Ivanova Adriana, Jermaka
Terēza, Klodāne Vineta Enija, Krūmiņa Rebeka Lota, Lielmane Līva,
Matuka Daniela, Mitre Marta, Muška Magone un Utkina Karlīna.
Rīgas Zolitūdas ģimnāzijā risinājās Zemgales priekšpilsētas
viena no četrām zonas spēlēm 6.-7. klašu grupā zēniem florbolā.
Mūsu skolas komandu veidojā 6.a, 6.b un 7. klases seši zēni:
Marts Kumpiņš, Kristaps Osvalds Kociņš, Patriks Toms Līvmanis,
Jānis Sproga, Gustavs Peisenieks un Nils Vanags. Zēni
pārliecinoši ar 5:3 uzvarēja Rīgas 47. vidusskolu, ar 4 : 1 Rīgas
Zolitūdes ģimnāziju un līdzīgā cīņā arī Rīgas Pārdaugavas
pamatskolu ar rezultātu 2:1. Tas deva iespēju mūsu komandai
pēc divām dienām spēlēt Zemgales priekšpilsētas skolu finālā.
Tur pretī stājās Rīgas Āgenskalna ģimnāzija, Rīgas
Ziemeļvalstu ģimnāzija un Rīgas Angļu ģimnāzija. Lai arī puiši spēlēja
lieliski, Angļu un Ziemeļvalstu ģimnāzijas komandas spēlētāju skaitu un spēles pārākumu pārspēt neizdevās un attiecīgi
tika piedzīvoti zaudējumi ar 9:3 un 7:1. Spēle ar Āgenskalna ģimnāziju izvērtās līdzvērtīga. Otrā perioda sākuma mūsu puiši
pat izvirzījās vadībā ar rezultātu 3 : 2, bet spēles galotnē veiksmīgāki bija āgenskalnieši, uzvarot ar 4:3. Kopvērtējumā
ceturtā vieta.
Skolotājs Andris

