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MARTS - VALODU MĒNESIS 
,,Tāpat kā vējš aiznes sēklas un izsēj tālumā, arī mūsu labie vārdi aizlido tālu prom 

no mūsu acīm un veic savus brīnumdarbus,”  

teicis franču filosofs un pedagogs Omrāms Mikaels Aivanhovs. 

No 4. līdz 8.martam skolā norisinājās Valodu nedēļa, kad latviešu, angļu un igauņu 

valodas stundās, krievu valodas fakultatīva nodarbībās pastiprināta uzmanība tika 

veltīta valodu prasmēm un iemaņām, radošiem uzdevumiem.  

Notika arī dažādi konkursi: 1. un 2.klases bērniem - glītrakstīšanas konkurss, 3. 

un 4.klases skolēniem – glītrakstīšanas diktāta konkurss, 5. – 8.klases skolēni izmēģināja ko jaunu, proti, rakstīja 

radošo darbu “Valodas slaloms”, bet 9.klases jaunieši rakstīja pārspriedumu, t.i., izmantoja izdevību vēlreiz 

patrenēties izlaiduma eksāmena darbam. 

Katra klase bija parūpējusies noformēt klases durvis ar kādu 

aforismu par valodu vai pieklājības frāzēm dažādās valodās. 

Skolas brīvlaikā žūrija novērtēja visus rakstītos darbus un par 

godalgojamiem atzina 38 darbus. Goda diplomi tika pasniegti 

pirmdienā pēc brīvlaika. 

Otrdien, trešdien un ceturtdien skolas labākie runātāji piedalījās 

Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā Skolēnu pilī. Visi trīs – 

Ēriks Meiersons (3.b), Emīls Gaujenietis (5.kl.) un Enia Špakovska 

(9.kl.) – ieguva otro pakāpi. Sveicam uzvarētājus! 

Skolotāja Inita Ozola 

TEHNISKI RADOŠĀ DIENA 
Martā skolā viesojās Bišumuižas Tehniskā jaunrades nama astoņu interešu pulciņu skolotāji. Viņi iepazīstināja mūsu 

skolas bērnus ar dažādām iespējām, kā pavadīt savu brīvo laiku. Interesanti bija izmēģināt visu piedāvāto. Patika gan 

tehniskās modelēšanas pulciņa piedāvājums ar īstu mašīnu trasi, gan arī pašiem meistarot robotus. Aizraujoši šķita arī 

izlikt kautko no lego klučiem vai izveidot savu grāmatzīmi no krāsaina papīra. Daudzi, īpaši meitenes, interesējās par 

floristikas pulciņa piedāvājumu. Jācer, ka kādu no mūsu audzēkņiem aizrāva redzētais, tad nākamajā mācību gadā 

varēs jau paši pēc stundām doties uz tehniķu centru Bišumuižā.  

Skolotāja Aiva 

 

 



KORU SKATE 
Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 28. 

martā BJC “Altona“ notika Rīgas Zemgales un Kurzemes rajona 5. – 9. 

klašu un 5. – 12. klašu koru konkurss. 

Šajā mācību gadā 5.- 9. klašu koriem jāapgūst daļa no Dziesmu svētku 

repertuāra. Koru konkursā koriem bija jādzied trīs dziesmas – obligātā (a 

cappella), izlozes un izvēles. Vienmēr satraukumu rada izlozes dziesma. 

Repertuārā ir sarežģītākas, sirdij mīļākas un dziesmas, kuras liekas ne 

pārāk “tuvas”. Šoreiz tā bija Raimonda Paula jaunā, šiem Dziesmu 

svētkiem rakstītā dziesma “Dziedāt visai pasaulei”. Obligātā bija latviešu 

tautasdziesma Jēkaba Mediņa apdarē “Kalnā kāpu es dziedāt”, izvēlējāmies Zigmara Liepiņa dziesmu “Novij man, 

māmuliņa”. 

Konkursā ieguvām I pakāpi (43,89 punktus) un tikām izvirzīti uz konkursa II kārtu, kas notiks 10.aprīlī Rīgas 

6.vidusskolā.Paldies visiem skolēniem un, protams, arī vecākiem, kuri modās no rītiem  agrāk, lai varētu paspēt uz kora 

stundu! Neatlaidīgs darbs vienmēr vainagojas ar panākumiem visās jomās. 

Mūzikas skolotāja Ligita Pundure 

„SKOLAS SOMAS” AKTIVITĀTES 

Kevade algust tähistasime 20.märtsil külastades Vabaõhumuuseumi. Muuseumi 

külastuse eest tasus “Soma.lv” projekt. Vabaõhumuuseumis räägiti meile vanaaja 

elukommetest, töödest ja mängudest. Saime ka kevadpühadele kombeks saanud 

mänge mängida. Ekskursiooni juhtis giid Ieva, kes meile väga palju uut ja huvitavat 

teada andis. Päev möödus ülipõnevalt ning kindlasti soovime sinna veelkord minna   

Õpetaja Ivika, 3.a klassiõpetaja 

Tieši 20. martā, kad mūsu senči svinēja Lielo dienu, projekta "Skolas soma" ietvaros 

abas trešās klases devās uz Latvijas Etnogrāfisko  brīvdabas muzeju.  Tur interaktīvā 
programmā "Nāc, nākdama, Liela diena" iepazināmies ar lībiešu zemnieku - zvejnieku 
sētu, paciemojāmies kapteiņa mājā, aplūkojām sadzīves priekšmetus, varējām 
aprunāties arī ar kapteini.  

Atkārtojām zināmās un iepazinām arī jaunas senču pavasara saulgriežu tradīcijas. 
Nesarunājoties, kopā ar draugu sējām dzīparus zaros, lai raganas nenāk āra no meža. 
Aktīvi un ar entuziasmu ripinājām olas, „ganījām cūciņas”, mācījāmies staigāt ar koka 
kājām. 

Skaistā Juglas ezera krastā bija jautri šūpoties. Mēģinājām uzvarēt viens otru olu 
kaujās. Ar gardu muti notiesājām olas ar sāli, lai nebūtu jāmelo. Tā kā tieši 20.martā 
Raivim ir dzimšanas diena, tad viņš mūs pacienāja ar konfektēm. 
Diena bija saulaina un pavasarīgi skaista. Arī pasākums bija izdevies godam! 

Gunta Mazure, 3.b klases skolotāja  

BRĪVPRĀTĪGO DARBS 

Astoņi mūsu skolas skolēni – Anna Kilke, Jete Andersone, Jete Lejniece, Rūta 

Iršeina, Elizabete Višņevska, Edžus Kalniņš, Ance Bartkeviča, Alise Mikelāne  – 

ceturtdien, 21. martā, BA Turība telpās palīdzēja komplektēt materiālus 18. 

Starptautiskajiem Humānās pedagoģijas lasījumiem “Skaidra doma rada 

brīnumus”. Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas pateicības rakstus skolēni 

saņēma skolas rīta līnijā 25.martā. 

Skolotāja Inita 

Martā saņēmām aicinājumu no dzīvnieku patversmes „Ķepu- ķepā” palīdzēt ar 

pārtiku, dzīvnieku spēļlietām un segām. Priecājamies, ka daudzi labprāt 

atsaucās. Dzīvnieku patversmes darbinieces saka LIELU PALDIES mūsu skolas bērniem un vecākiem par nesavtīgo 

palīdzību – tā noteikti noderēs! 

https://www.google.lv/search?sa=G&hl=lv&q=latvijas+skolas+soma+logo&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJaN47t8MteCoajQELEKjU2AQaBggVCAEICgwLELCMpwgaYgpgCAMSKIEKhQOCCpoUhgOnE_1oGvwOxCPgGlz2bNKE9mDe1PZg9vSiZN7Q9sT0aMM2ThbOTn8dFfPzFSyEJABQXJXXw84pp5i_14AuZ7cjzQqf9ChoJKPIbr9SXKH87UTiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEfvPJFQw&ved=0ahUKEwiq2fDM2q_hAhVBlosKHQU6DeoQwg4IKSgA


MĀCĪBU STUNDAS ĀRPUS SKOLAS 
1.klase marta mēnesī apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Ar lielu interesi un aizrautību 

klausījāmies par arhitekta G.Birkerta ideju bibliotēkas arhitektūrai. Redzējām dažas 

interesantus arhitekta risinājumus, piemēram, noskaidrojām, kāpēc katrs stāvs ir tieši tādā 

krāsā, ko tas nozīmē, kāpēc ir tieši tāds grīdas flīžu izkārtojums un daudz, daudz interesantu 

citu lietu. Iepazināmies ar Bērnu lasītavu, par bibliotēkas piedāvātajām iespējām. Par centīgu 

klausīšanos mūs apbalvoja ar iespēju Ziedoņa zālē uz skatuves nodziedāt kādu pašu izvēlētu 

dziesmu. Bērni ar lepnumu  un lielu sajūsmu dziedāja Igaunijas himnu!  

Andra, 1.klases skolotāja 

 
9.klase devās ekskursijā uz diviem vēstures muzejiem - “Rīgas geto un Latvijas holokausta 
muzeju” un “Latvijas Kara muzeju”. 
“Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejā” gida pavadībā uzzinājām vairāk par 1941.-1945. gada notikumiem Latvijā; 
apskatījām muzeja izstādi, kurā bija iekļautas dažādas skulptūras, sinagogu maketi, kā arī restaurēta ebreju ģimenes 
ēka. “Latvijas Kara muzejā” devāmies ekskursijā par Otro pasaules karu, kur redzējām gan dažādas fotogrāfijas, gan 
vēsturiskus objektus, kas saglabājušies no tā laika, kas palīdzēja labāk izprast 1940.-1945. gada notikumus. 
Abi muzeja apmeklējumi mums palīdzēja labāk iepazīt vielu, ko apgūstam skolā, kā arī deva mums iespēju saprast šīs 
tēmas padziļinātāk. 

Enia, 9.klase 
 

3.a klassi märtsikuu  teemaks oli keel. Oleme rõõmsad, et juba kolmandas 

klassis oskame rääkida kolmes keeles, mõni ka juba neljas keeles. See on nii 

uhke ja hea tunne! Seega sel aastal otsustasime keelekuu raames külastada 

meie Rahvusraamatukogu. Raamatuid meile meeldib lugeda ning see 

ekskursioon oli hea võimalus saada veidi rohkem teada raamatutest. 

Muidugi kõige meeldejäävam oli kuulata õpetaja lugu Baskervillide koerast, 

mida raamatunäitusel vaadata sai. Tajuda, kuulata, nuusutada ja näha 

raamatud kõikide oma meeltega oli ülipõnev.  

Ivika, 3.a klassi õpetaja 

2.klase sociālo zinību stundu martā pavadīja Swedbankas galvenajā 

ēkā. Skolā mācījāmies par naudu – cik sena tā ir, kā notiek naudas 

aprite. Kad par naudu kaut ko jau bijām uzzinājuši, tad devāmies 

aplūkot bankas ēku no iekšpuses. Kā tur nokļuvām? Kas var būt 

vienkāršāks, ja tur strādā mūsu klases Tīnas mamma! Vienlaicīgi arī 

uzzinājām par profesijām, kādas nepieciešamas, strādājot tik lielā 

ēkā. Apskatījām arī mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas 

pavasarīgi krāsaino izstādi un uzbraucām ēkas 25.stāvā. Tik augstu 

vēl nebijām bijuši! Interesanta ekskursija!  

Aiva, 2.klases skolotāja 

1.martā 6.b klases skolēni viesojās Zāļu valsts aģentūrā Jersikas ielā 15. 

Skolēniem bija iespēja iepazīties, kā un kāpēc strādā aģentūras darbinieki: 

kas pasūta zāļu ķīmiskos izmeklējumus, kāpēc un kā to dara. Apmeklējot 

laboratorijas un vērojot eksperimentus, bērni konstatēja, ka bez labām 

zināšanām ķīmijā, fizikā un matemātikā šeit strādāt nevar.  Paldies Gustava 

mammai Dacei par noorganizēto ekskursiju un rūpēm. 

Inita, 6.b klases skolotāja 

 

Ceturtdien, 21.martā, 6.b klase devās uz Gētes institūtu, lai aplūkotu virtuālās realitātes instalāciju , kas veidota pēc 

Franca Kafkas noveles “Pārvērtība” motīviem un izbaudītu dīvainu pārvēršanos prusaka tēlā. Uzvilkuši čībiņas, cimdus 

un uzlikuši brilles, skolēni devās virtuālajā istabā, lai 4 minūtes iejustos kukaiņa tēlā. Notikums bija dubul tlabs, jo mūsu 

gids bija Augusta brālis Alekss. Paldies mammai Ivetai par ieteikumu un brālim par stāstījumu! 

Inita, 6.b klases audzinātāja 

 



KONCERTĀ 
8.klase devās nu jau uz 3.„Mūzika Tev” koncertu „Nepadoties”. Tas bija muzikāli dejisks stāsts par mūsdienu 

jauniešiem – skola, starpbrīži, savstarpējās attiecības un iekšējie psiholoģiskie konflikti. Stāstu aizraujošu padarīja deju 

grupas „Buras” talantīgi dejotāji, muzikālais ansamblis „Nando” un DJ Rudd kopā ar Māru Upmani - Holšteinu. Patīkami 

skatīties uz jauniešiem, kuri dzied un dejo, ir aktīvi un enerģiski.   

8.klases skolēnu atsauksmes ir pozitīvas: 

„Man koncerts ļoti patika, jo spēlēja interesantu kokli.” 

„Koncerts bija ļoti intriģējošs un bija interesanti skatīties, kā jauni 

cilvēki rada mākslu.” 

„Man patika, ka vairāk bija dejošana nekā dziedāšana.” 

„Šis koncerts bija savādāks nekā iepriekšējie - bija savādāka tipa 

mūzika, kuru bija vieglāk klausīties. Ļoti patika dejošana.” 

„Patika „Nando” dziedājums, un dejotāji ļoti labi iekļāvās mūzikas ritmā.” 

Ilze, 8.klases audzinātāja 

FILMU – SPĒĻU NAKTS SKOLĀ 
Nakti no 29. uz 30. martu 6.b klase pavadīja skolā, izbaudot ikgadējo filmu un spēļu 

nakti. Pēc mājturības kabinetā pagatavotajām un iebaudītajām vakariņām tika skatīta 

Džefrija Cukera (ASV) slavenā filma “Spoks” (1990.g.), kas stāsta par diviem laimīgiem 

cilvēkiem. Sems un Mollija ir iemīlējušies. Taču kādudien, kad viņi vēlu vakarā atgriežas 

mājās, viņiem uzbrūk laupītājs un Semu nogalina. Mollija ir tik izmisusi, ka Sema gars 

paliek uz zemes. Viņam jābrīdina mīļotā par briesmām, kas draud. Kā to izdarīt? 

Pēc filmas noskatīšanās tika spēlētas dažādas spēles, bet no 23.00 baudīts naktsmiers 

Čučumuižā (3.stāva gaitenī uz sporta matračiem). Rīts (jau 7.00) sākās ar ēdiena 

gatavošanu, brokastīm un spēlēm līdz 10.00.                                                                                                           Skolotāja Inita 

SPORTS 
Divas dienas pirms pavasara brīvdienām – 

7.martā 3.a, 3.b un 4. klases skolēni pulcējās skolas 

trešā stāvā, lai piedalītos sporta  pēcpusdienā. Katrs 

pasākuma dalībnieks varēja demonstrēt savas 

spējas un prasmes astoņos dažādos vingrinājumos. 

Noslēgumā katra klases komanda veica stafeti uz 

skrituļdēla. Šajā vingrinājumā labāko rezultātu 

uzrādīja 3.a klases komanda. 

Dienu vēlāk, 8. martā 9. klases zēni organizēja skolas 2. čempionātu kendamā.  

1.- 4. klašu grupā godalgotās vietas izcīnīja: 1. Niks (4.kl.), Linards (3.kl.) un 3.Arnis 

(3.kl.). 

5.-9. klašu grupā pirmajā trijniekā ierindojās : 1.Rasmuss (7.kl.), 2.Ādams (5.kl.) un 

3.Daniels (9.kl.).  

 

25. martā notika skolas sacensības lēkšanā ar lecamauklu. Uzvarētāji klašu grupās:  

Meitenes 

1.- 2.klase - Elizabete Marija NEIBERGA  

3.- 4.klase - Laura VIRSE       

5.- 6.klase - Karlīna UTKINA           

      Zēni 

      1. - 2. klase - Raimonds Gabriels MARHIELS  

      3. - 4. klase - Krists MAZURS       

      5. – 6. klase - Reinis KEISELIS 

10. aprīlī mūsu skolas komanda sešu dalībnieku sastāvā piedalīsies Latvijas Orientēšanās federācijas 

organizētajās sacensībās “Latvijas skolu kauss”. bet 15. aprīlī skolas 4. - 5. klašu zēnu komanda piedalīsies Rīgas 

Zemgales priekšpilsētas skolu spartakiādē florbolā, 17. aprīlī notiks skolas sacensības zēniem – pievilkšanās pie stieņa. 

Andris, sporta skolotājs 


