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APRĪLIS- TEHNOLOĢIJU UN DABAS MĒNESIS
PROJEKTU NEDĒĻA
1.klase projektu nedēļā “Kur slēpjas pavasaris?” strādāja četrās darba grupās. Katrs izvēlējās
sev interesējošo tēmu - tauriņu attīstības cikls, pupas attīstības cikls, ziedu un putnu izzināšana.
Jau no marta mēneša sākām veikt pirmos vērojumus par pavasara vēstnešiem, kas palīdzēja
turpmākam projektu darbam. Ļoti aizraujoši bija vērot, kā aug pupa, kuru iestādījām. Ieraudzīt
pirmo pavasara ziedu, pirmo lidojošo tauriņu un atlidojošo putnu no siltajām zemēm un to fiksēt
novērojuma lapā. Iemācījāmies, kā sauc katra zieda sastāvdaļu, putna ķermeņa daļu, kā attīstās
tauriņi un daudz ko citu. Projekta Skolas soma ietvaros apmeklējām Dabas muzeju.
Andra, 1.klases skolotāja

2.klase projekta nedēļā katru dienu veltīja kādai citai tēmai. Mums bija augu, putnu un
koku dienas. To laikā devāmies ārā, lai meklētu pavasara pazīmes, klausījmies putnu
dziesmas, mācījāmies augu nosaukumus, veicām eksperimentus ar augiem, zīmējām un
devāmies uz Dabas muzeju. Savus novērojumus mācījāmies arī apkopot darba mapēs.
Noteikti nedēļa bija vērtīga, lai iepazītu Latvijas dabu un mācītos būt vērīgiem.
Par Dabas muzeja nodarbībā „Koks caur sajūtām“ stāsta Alise: Mēs redzējām un
pētījām kokus, skatījāmies, kā kokus atpazīt pēc skata un smaržas. Vienīgi mēs negaršojām
koku mizu un stumbru! Mēs arī iemācījāmies, kā atšķirt, cik kokam gadu. Uzzinājām, ka osis ir smagāks par liepu.
Aiva, 2.klases skolotāja

6.b klase projektu nedēļas laikā apguva dažas zinātniski pētnieciskajam darbam ļoti
vajadzīgās prasmes: plānošanu, intervijas un aptaujas veidošanu, avotu pierakstu. Lai
mazliet izvēdinātu galvas pēc ‘papīru darbiem’, kopā ar vēsturnieku, Kara muzeja gidu
Daini Poziņu ceturtdien, 11.aprīlī, skolēni devās uz Mangaļsalu, kur veica 8 km garu ceļa
posmu, klausoties vēstures notikumos, kā arī iepazīstot dažādas kara vajadzībām celtās
būves arī no iekšpuses ar līdzi paņemtajiem lukturīšiem.
Inita, 6.b klases skolotāja

5.klase

projektu nedēļas pirmajā dienā devās uz LU Botānisko dārzu. Gides vadībā

izstaigājām tropu māju, palmu māju un ziedošo acāliju māju. Ekskursijas laikā apskatījām
eksotiskos augus, lielus, krāsainus tauriņus un rozā toņos ziedošās acālijas.
Rebeka: „Botāniskajā dārzā bija interesanti. Man visvairāk patika tauriņu mājā, jo man
uz rokas un pleca uzlidoja vairāki lieli, krāsaini tauriņi.”
Līva: „Man ļoti patika Palmu mājā meklēt dažus eksotiskos augus, kurus gide uzdeva
atrast. Gide ļoti interesanti pastāstīja par dažādiem augiem un kokiem.”
Botānisko dārzu apmeklējām projekta Skolas soma ietvaros. Botāniskā dārza apmeklējums
mums palīdzēja veidot projekta „Kur dzīvo pavasaris” prezentāciju.
Helēna, 5.klases skolotāja

5.klase

projektu nedēļas otrajā dienā ar vilcienu brauca uz Jelgavas Ādolfa

Alunāna muzeju un Karameļu darbnīcu. Latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna muzejā
gide mūs iepazīstināja ar Alunāna māju - muzeju. Interesanti bija apskatīt 19.gs.
mēbeles, apģērbu un mājas iekārtojumu. Ekskursijas noslēgumā mums bija iespēja
pārģērbties un nospēlēt izrādi „Vecīša cimdiņš” un izspēlēt jautras anekdotes.
Jelgavā apmeklējām saldo Karameļu darbnīcu.
Noskaidrojām, ka šo saldumu pagatavošanā
izmanto dabīgas krāsvielas un tas ir tikai
meistarīgs, bet diezgan smags, roku darbs. Mēs nogaršojām siltu karameli un
noslēgumā paši izgatavojām sev vienu konfekti.
Tīna: „Man ļoti patika ekskursija uz Jelgavu. Gribētos atkal aizbraukt.” Emīlija: „Man
patika pašai izgatavot karameli.” Adriana: „Man vislabāk patika Karameļu darbnīcā
izgatavot, pagaršot silto masu, ķiploku karameles, zefīrus. Manuprāt, šī bija garšīga ekskursija.” Samanta: „Ekskursija
kopumā bija ļoti jauka, bet varēja būt labāks laiks. Bija interesanti aizbraukt uz citu pilsētu.”
Helēna, 5.klases skolotāja

6.a un 8.klase projekta nedēļas pirmajās divās dienās brauca ekskursijā uz Igauniju.
Pirmais objekts, kur autobuss apstājās, bija Vastselīnas pils. Pils celta 1342. gadā pēc Tartu bīskapa un Livonijas ordeņa
mestra iniciatīvas, lai aizsargātu Livonijas austrumu robežu. 1351. rudenī šeit noticis
brīnums: četrus mēnešus katru nakti pils kapelā skanējusi mūzika, degušās sveces
un lidinājies altāra krusts. Tā dēļ viduslaikos Vastselīna bija katoļu svētceļojuma
mērķis. Te nāca pielūgt svēto krustu. Mūsdienās šeit ir saglabājušās pilsdrupas,
torņi un uzcelts tūrisma centrs, kur var iepazīties ar vēsturi, viduslaiku tradīcijām un
redzēt dažādus moku rīkus, ar kuriem mocīja cilvēkus, kurus turēja aizdomās par
buršanu. Lielajā zālē varējām nobaudīt pēc viduslaiku receptes pagatavotu zupu.
Tālāk braucām uz Piusas smilšu alām. Apmeklētāju centrā skatījamies
dokumentālo filmu par alās pārziemojošiem sikspārņiem. Šie mazie zīdītāji atlido
uz Piusas alām pārziemot no Igaunijas, Krievijas un Latvijas. Alas veidotas mākslīgi
– te vairāk kā 40 gadu garumā ieguva baltās silikāta smiltis, ko izmantoja stikla
darināšanai. 2006.gadā alas iebruka un atrašanās tajās tika stingri aizliegta. Kopā ar
gidu mēs apskatījamies vienīgo smilšu alu, kas apmeklētājiem vēl ir pieejama.
Pievakarē ceļš mūs aizveda uz Taevaskoja atpūtas centru, kur vakariņojām un
nakšņojām. Nākošajā dienā bija pārgājiens ar skrejriteņiem uz varenākajām
Igaunijas smilšakmens klintīm – Lielās un Mazās Taevaskoja klintim. Nobraucām 8,5
km un varam droši apgalvot, ka braucieni pa kalniem augšā-lejā bija aizraujoši un
patika visiem. Šeit atrodas Igaunijas populārākās ﬁlmas „Pēdējā relikvija“
(galvenajā lomā latviešu aktrise Ingrīda Andriņa) uzņemšanas vietas.
Ceļš uz mājām sākās pēc pusdienām cauri Veru pilsētai taisni līdz Rīgai.
Urve, 5.klases skolotāja

8.klase

“Skolas Somas” ietvaros devās uz Latvijas Dabas muzeju, kur apskatīja
Latvijas zīdītāju izbāzeņus. Tomēr galvenā aktivitāte bija iepazīt šo dzīvnieku pēdu
nospiedumus un “grauzumus”. Muzeja gida pavadībā apgūtās prasmes un atjautību
varēja pielietot, risinot uzdevumus, kurus sagatavojuši muzeja speciālisti. Mēs kopā likām puzles un atpazinām dzīvniekus
pēc apraksta. Šis bija brīnišķīgs veids, kā vairāk saliedēt klasi un iegūt jaunas zināšanas par Latvijas dabu. Mēs, un tai skaitā
arī es, uzzinājām daudz ko par mūsu apbrīnojamo dzīvnieku daudzveidību. Noslēdzot mācību stundu, bija iespēja apskatīt
visu muzeju. Šis pasākums mums visiem bija ļoti vērtīgs.
Nils, 8.klase

Projekta nedēļas noslēgums
Projektu nedēļas noslēgumā rādījām visai skolai, ko esam jaunu uzzinājuši un paveikuši. Savus darbus izlikām izstādē, lai ar
tiem tuvāk var iepazīties visi interesenti.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI
Divu gadu darbs, kas risinājās pie ZPD ir noslēdzies! Astotie to ir paveikuši ar smaidu sejās. Mums visiem “astotajiem”
ir sanākuši brīnišķīgi darbi. Tēmas, ko izvēlējāmies, saistītas ar dabas zinībām, humanitāro jomu un kultūru. Divi no mums
rakstīja par 19.un 17.gs vēsturi Latvijas teritorijā. Vēl viens pētījums saistīts ar Latvijas basketbola vēsturi. Lielākās daļas
klases biedru pētījumi saistīti ar dzīvniekiem (kukaiņiem- medus bitēm, rāpuļiem-pitoniem un zīdītājiem- kaķiem, kā arī
sporta un savvaļas zirgiem).
Vasarā, uzsākot darbu pie pētījumu praktiskās daļas, devāmies uz
arhīviem, bibliotēkām un veterinārajām klīnikām. Apmeklējām Rīgas
Zoodārzu, zemnieku saimniecības un nacionālos parkus. Devāmies ciemos
pie nozaru speciālistiem, kuri deva mums padomus un piedalījās aptaujās.
Mūsu skolas skolēni un skolotāji arī netieši piedalījās ZPD tapšanā, jo bija
mūsu respondenti, veicot aptaujas. Paldies Jums!
Trīs ZPD darbi no mūsu klases tika izvirzīti tālāk Rīgas pilsētas Zinātniski
pētniecisko darbu 1. konferencei, bet tikai divi darbi ieguva atzinības, jo
pietrūka tikai 1-2 punktu laureāta titulam. Iedrošinājumu vārdus gribam teikt
tagadējiem septītajiem - rakstiet, meklējat, plānojiet un neatliekat uz pēdējo
brīdi, interesējaties, iemācieties izmantot ‘’vadlīnijas’’. Veiksmi Jums!
Ričards Rūdis, 8.klase

STARPTAUTISKAIS KONKURSS „ĶENGURS”
Jau tradicionāli mūsu skola piedalās starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs”. Pavisam šo iespēju izmantoja 44
Igauņu skolas 2.-9.klašu audzēkņi. Uzdevumu risināšanai tiek dots visai ilgs laiks – pusotra stunda un tie ir neparasti, nebūt
ne saistīti ar ikdienas matemātikas stundās apgūto vielu. Visvairāk punktus ieguva un LABĀKA NO LABĀKAJIEM titulu
ieguva Edvards Zvirgzdiņš no 6.a klases. Par labākajiem katrā klašu grupā tika nominēti: Olivers Keiss (9.kl.), Emīls
Gaujenietis (5.kl.), Ance Ābele (3.b kl.), Oskars Gills (3.a kl.), Pēteris Otto Kūlis (2.kl.), Jānis Sproga (7.klase), Laura
Gaujeniete (4.klase)
Skolotāja Aiva

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KONKURSS PAMATSKOLĀ
Dabaszinību, matemātikas un tehnoloģiju skolotāji vēstures skolotāja vadībā bija izstrādāj uši konkursu 5.-9.klašu
skolēniem. Kā jau tehnoloģiju mēnesī pieklājas, tad konkurss norisinājās e -vidē ar viedierīču palīdzību. Visiem vienlaicīgi
bija jāatbild uz visai dažādiem jautājumiem gan par matemātiku, gan dabu, vēsturi, arī mūziku un amatu mācību. Visvairāk
punktu ieguva Nils no 6.b klases. Apsveicam!

APRILL, APRILL
Aprīlis skolā sākās ar jokošanos. Vienu nedēļu varējām nākt uz skolu neparastākā apģērbā. Pirmdienu nosaucām par
AČGĀRNO, otrdienu par AKSESUĀRU DIENU, trešdienu par SUPERVAROŅU DIENU, ceturtdienu par ČĪBU DIENU, bet
piektdienu – par JAUTRO FRIZŪRU DIENU. Katru dienu pēc otrās stundas pulcējāmies uz kāpnēm,
lai iemūžinātu fotogrāfijā jautros
mirkļus.

LIELDIENAS
Pirms Lieldienu brīvdienām skolas pagalmā visa skola ieskandinājām Lieldienas. 18.aprīļa pusdienlaikā visi klašu
audzēkņi skolēnu pašpārvaldes Zaķu vadīti gāja dažādās Lieldienu rotaļās. Mums bija gan olu ripināšana, gan šūpošanās
stafetes, gan olu (bumbiņu) mešana pār kārti, skriešanas rotaļas „Sij, sij, sietiņ”, olu meklēšanas rotaļa „Aklie kurmji”, sieta
(bumbas) dzīšana un vēl citas. Noslēgumā norisinājās olu kaujas un, protams, garda olu ēšanas tradīcija. Ievērojām arī
tautas tradīciju – ēst olas ar sāli, lai visu gadu nebūtu jāmelo.
Aiva, skolēnu pašpārvaldes koordinatore

KORU SKATES
10.aprīlī Rīgas 6.vidusskolā norisinājās Rīgas 5. – 9.klašu, 5. – 12.klašu un meiteņu koru konkursa II kārta, gatavojoties
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Uz konkursa II kārtu tika izvirzīti 17 labākie kori, arī mēs – Rīgas
Igauņu pamatskolas 5.-9.klašu koris. Turējāmies godam. Ieguvām I pakāpes diplomu ( 41,53 punkti).
Konkursu vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota žūrija: virsdiriģenti Arvīds Platpers, Edgars Vītols, Romāns
Vanags, Mārtiņš Klišāns un VISC mūzikas speciāliste Rita Platpere.
Savukārt skolas 2.- 4.klašu koris piedalījās Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 1. – 4.klašu koru skatē “Rīgas
gailis 2019” BJC “Altona”. Zemgales priekšpilsētas koru konkurencē ieguvām augstāko vērtējumu 43,50 punktus. Tagad
gatavojamies lielkoncertam Rīgas Doma baznīcā, kas notiks 7. maijā plkst. 18.00. Visi laipni aicināti uz koncertu!
Ligita, mūzikas skolotāja

JURĢU DIENA
Igaunijā plaši atzīmējama diena ir Jurģi. Tā ir īpaša ne tikai ar norisēm dabā un seno
kalpu ļaužu dzīvē, kad varēja mainīt dzīves vietu. Tā ir arī Svētā Jura un Varoņu piemiņas
diena. Tad tiek godināti karavīri, kas atdevuši savu dzīvību, dienot armijā. Senatnē tā bijusi
arī pirmā igauņu zemnieku sacelšanās diena pret svešzemju ienācējiem. Šajā dienā Igaunijā notiek lāpu skrējieni, tiek
aizdegti ugunskuri, godināti karavīri un kritušo karavīru piemiņas vietās rīkoti svinīgi pasākumi, nolikti ziedi un vainagi.
Mēs šo dienu atzīmējām kopā ar Āra dzīves biedrību „Pelēkais vilks”. Viņi mums pastāstīja un parādīja dažādu laiku
karavīru apģērbu, kuru varējām arī paši uzlaikot. Kopā ar saviem skolas biedriem piedalījāmies saliedēšanās spēlēs.

STUNDA ĀRPUS SKOLAS
MEŽA NOZARES IZSTĀDĒ „KOKS”
16.aprīlī kopā ar 3.a klasi apciemojām izstādi par kokiem. Diena bija
saulaina un pastaiga līdz izstādei jau bija sava veida jauks piedzīvojums.
Izstādē mēs uzzinājām interesantus faktus par kokiem, pētījām koku dzīves
gājumu no sēklas līdz dažādām lietām, ko no koka var pagatavot. Interesanti
bija minēt, kas no dotajiem paraugiem nav saistīts ar koku, jo no pirmā acu
skatiena mums likās, ka daudzas lietas nav koku pat tuvumā redzējušas, bet
tas bija mānīgi. Piemēram, ka vanilīns tiek gatavots no koka, bija mums ļoti
liels pārsteigums. Skatījāmies arī mācību filmas, stādījām priedi, braucām ar
velosipēdiem, minējām mīklas un pētījām koku mājas. Izstāde bija ļoti interesanta un mums tur ļoti patika!
Ivika, 3.a klases skolotāja

ANDREJA UPĪŠA MUZEJĀ
Aprīļa sākumā 6.a un 6.b klase apmeklēja rakstnieka Andreja Upīša muzeju Rīgā.
Skolēni izspēlēja stāsta “Sūnu Ciema zēni” sižetu, noskatījās ļoti vecu ierakstu –
fragmentu no izrādes, kas tika reiz spēlēta Jaunatnes teātra pagalmā. Atpazina
dažādas vecas lietas: stopu, pūru, vīzi, cibiņu, saivu, atspoli, bezmēnu u.c.
Visvērtīgākā, kā atzina skolēni, bija parakstīšanās uz Laimes Lāča grāmatzīmes ar
Upīša spalvaskātu. Pārsteigumu sagādāja rakstnieka milzīgā bibliotēka un glītais
rokraksts.
Inita, latviešu valodas skolotāja

MĀCĪBU STUNDA VEIKALĀ
Mācīties var ne tikai klasē, bet arī veikalā. Tāpēc ar Danielas mammas palīdzibu sociālo
zinību stundā apmeklējām tirdzniecības centru Origo. Mācījāmies par precēm un naudu. Bija
ļoti aizraujoši redzēt, kur veikalā pieved preces, kur atrodas ugunsdzēšanas sistēmas un
veikala apsardzes centrs. Kopā ar mums veikalu izstaigāja apsardzes daļas vadītājs, veikala
valdes priekšsēdētājs un Danielas mamma, kas ir projektu vadītāja. Paldies viņiem par
interesanto stāstījumu! Kas palicis visvairāk atmiņā bērniem, stāsta Alise no 2.klases:
Mēs uzbraucām uz 12.stāvu un iekāpām iekšā tieši pulkstenī. Uz pulksteņa balkona
ārpusē skatījāmies, kā rādītājs pakustas, kad pagājusi viena minūte. Mēs arī bijām noliktavā,
kas atrodas pagrabstāvā. Tā atradās veikala 0.stāvā.Tur piebrauca lielas mašīnas, kas bija
pilnas ar precēm. Pēc tam mēs gājām uz Danielas mammas darbavietu. Viņa mums
izstāstīja, kā agrāk visi naudas vietā izmantoja preces, ar tām mainoties savā starpā. Es
uzzināju, ka „Origo“ ir 200 veikali un 140 biroji. Man tur ļoti patika. Īpaši, kad Daniela mūs
pacienāja ar cepumiem un kakao.

Aiva, 2.klases skolotāja

9.KLASES MUZEJU DIENA
Jūgendstila muzejs
Mūsu klase kā pirmo apmeklēja
Jūgendstila muzeju, kas vienlaicīgi ir arī
Jūgendstila centrs un izvietots šajā stilā
būvētajā ēkā, kas atrodas Alberta un
Strēlnieku ielas stūrī. Tas atrodas
slavenā arhitekta K. Pēkšēna ģimenes
dzīvoklī.
Pagrabstāvā
atrodas
jaunatklātā muzeja informatīvā digitālā
ekspozīcija, kuru mūsu klase varēja ar
interesi aplūkot. Par arhitektūras un
mākslas stilu aizrautīgi stāstīja muzeja
gide, kas, tāpat kā citi muzeja
speciālisti, bija tērpusies jūgendstila
drānās. Tas radīja papildu gaisotni.
Dzīvoklī
varējām
apskatīt
labi
saglabājušās tā laika mēbeles un citu
iedzīvi. Priecēja greznos rāmjos
ieskautās skaistās gleznas, kas ataino
aizpagājušo gadsimtu mijas gaisotni.
Muzeja darbinieki deva mums lielisku
iespēju piemērīt jūgendstila dāmu un
kungu cepures, lai tad varētu uztaisīt
kopīgu klases fotogrāfiju Art Nuevo
stilā.

Ugunsdzēsības muzejs
Ugunsdzēsības muzejā gida pavadībā
un varējām uzzināt daudz interesantu
faktu par ugunsdzēsības vēsturi.
Ekspozīcijās
bija
apskatāmi
ugunsdzēsības
spēkrati,
sūkņi,
uniformas,
vecas
ugunsdzēsības
mašīnas un ugunsdzēsēju vienību
karogi. Dažiem no mums bija iespēja
pašiem izmantot šļūtenes - mēs šāvām
stipru ūdens plūsmu, lai dabūtu tenisa
bumbu mērķī. Šajā muzejā mēs
varējām aplūkot dažādus eksponātus.
Mums patika īsfilma “Svece’’ par uguns
briesmām. Vēl bija ļoti interesanti
apskatīt ugunsdzēsēju automašīnas no
dažādiem laika periodiem.

P.Stradiņa

Medicīnas

Vēstures muzejs
26.maijā apmeklējām P.Stradiņa vārdā
nosaukto Medicīnas Vēstures muzeju.
Tā bija anatomijas stunda, kuras laikā
atraktīvais gids Valdis iepazīstināja mūs
ar cilvēka orgānu sistēmām, kā
uzskates objektu izmantojot “stikla
cilvēka” modeli. Stāstījums mūs aizrāva
ar plašo faktu klāstu un laiks šajā
nodarbībā pagāja nemanot. Tā bija
lieliska iespēja papildināt savas
anatomijas stundās iegūtās zināšanas.
Pēc lekcijas devāmies aplūkot muzeja
ekspozīciju
zāles.
Apskatījām
aizvēsturiskas seno dziednieku ainas,
tad viduslaiku ekspozīciju, kur varēja
vērot lepras (spitālības) un mēra
slimnieku kopšanas apstākļus. Varējām
skatīt arī seno laiku zobārstu kabinetu,
pagājušā gadsimta barokameru un
citus eksponātus. Muzeja apskati
noslēdzām ar kosmosa izpētes tēmai
veltīto
ekspozīciju,
kurā
mūs
ieinteresēja pirmie kosmonauti – suns
un pērtiķis. Ekspozīcijas stendā esošie
informatīvie un vizuālie materiāli lieliski
papildināja gida stāstījumu un papildus
rosināja mūsu interesi.
Elizabete Debora, 9.klase

MŪZIKA
KONCERTĀ „ĢITĀRU TRIUMFS”
3.aprīlī Rīgas Kongresu namā izskanēja pēdējais no četriem koncertcikla „Mūzika Tev” koncertiem – mūs priecēja Valsts
kamerorķestris „Sinfonietta Rīga”, kā arī trīs ģitāru virtuozi: Kaspars Zemītis, Mārcis Auziņš un Matīss Čudars.
Šis koncerts atkal pierādīja, cik dažādas ir mūsu 8.klases jauniešu gaumes –
kādam patika, citam šķita garlaicīgi (= nesaprotami), tomēr pēc koncerta vadītāja
veiktās aptaujas zālē vairums no tur sēdošajiem bija pamēģinājuši savā dzīvē
spēlēt ģitāru. Trīs profesionālu ģitāristu rokās un kamerorķestra pavadījumā
mūzikas instruments kļuva par veidu, kā atklāt šī apbrīnojamā instrumenta
iespaidīgi plašo skaņu pasauli un ar to aizskart dvēseles stīgas. Mūziķu sejas
pārvērtās, tiklīdz viņi sāka to spēlēt – sejas vaibsti un ķermeņa valoda dzīvoja līdzi
katrai notij. Koncerta vadītājs atsvaidzināja mūsu atmiņu un/vai iemācīja
interesantus faktus par izcilākajiem ģitāras virtuoziem un leģendām pasaulē.
Te arī daži skolēnu komentāri:
„Man koncerts patika. Visinteresantākais bija, kā orķestris saspēlējās ar ģitāru.”
„Man nepatika, jo bija pārāk gari un apnīkoši.”
„Man patika, ka orķestris spēlēja kopā ar ģitārām.”
„Man patika, ka uz ekrāna rādīja slavenākos ģitāristus.”
„Man patika, ka parādīja ikoniskus ģitārspēlētājus. Ļoti skaisti spēlēja.”
Ilze, 8.klases skolotāja

CIEMIŅI
GUNTA RANDLA
Aprīlī skolā atklājām izstādi, kas veltīta igauņu leļļu meistarei Guntai
Randlai. Būdama latviete un bērnību pavadījusi Āgenskalnā, lielāko daļu
dzīves Gunta Randla pavadījusi Tallinā, strādājot Igaunijas televīzijā un
izgatavojot lieliskāko bērnu televīzijas raidījumu tēlus. Visatpazīstamākie
no tiem ir Leopolds un Mõmmi. Joku dienā – 1.aprīlī notika arī tikšanās ar
pašu mākslinieci. Uzzinājām, kā lelles kustās, kā tās izgatavo. Varējām arī
piemērīt tērpus un izmēģināt pašiem turēt rokās lielās lelles. Izstāde
skolas otrajā stāvā bija skatāma visu aprīļa mēnesi.
Skolotāja Aiva

LĪNA MŪZE
16. aprīlī mūsu skolā viesojās olimpiete, Latvijas vieglatlētikas izlases dalībniece Līna Mūze.
Vairāk kā stundu skolēni no trešās, ceturtās, piektās un sestās klases klausījās un uzdeva
jautājumus par Līnas gaitām vieglatlētikā, fotografējās un saņēma autogrāfus. Skolotājiem
Līna organizēja sacensības sērkociņa mešanā tālumā. Gaidāms, ka jaunajā mācību gadā
Latvijas Olimpiskās dienās pasākumā Līna Mūze atkal būs mūsu viesis, lai kopā ar skolēniem
piedalītos skolas olimpiskajā dienā.
Skolotājs Andris

SPORTA PASĀKUMI
4.aprīlī desmit mūsu skolas skolēni no 1., 2. un 3.klases piedalījās
Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola”
organizētajās sportisko atrakciju festivālā “Jautrie starti”. Festivālā
piedalījās vienpadsmit skolas no Rīgas un vairākiem novadiem. Visiem
dalībniekiem bija jāveic vienpadsmit dažādas sportiskās aktivitātes.
Mūsu skolas komandā piedalījās: Bruno Milbergs, Atis Vrubļevskis,
Tīna Milana Aleksejeva, Eva Breice, Paula Kauša, Amanda Rikmane,
Miķelis Ādamsons- Pedčenko, Arnis Krauze, Karīms Kuklis un Daniela
Blūmfelde. Komandas dalībnieki par dalību festivālā saņēma kausu,
medaļas un balvas.
7. aprīlī Elektrum Olimpiskajā centrā Grostonas ielā notika mazākumtautību kultūras
biedrību sporta svētki. Pasākumu jau 30.reizi organizēja Latvijas Olimpiskā
akadēmija. Rīgas Igauņu pamatskola pasākuma piedalījās ar komandu divdesmit
divu skolēnu sastāvā. Katrs sporta svētku dalībnieks varēja izmēģināt savas spējas
desmit dažādās sportiskās aktivitātēs, kā arī savas skolas komandas sastāvā spēlēt
futbolu, tautas bumbu, izmēģināt spēkus virves vilkšanā un veiklības stafetē. Šogad
abas Tautas bumbas komandas izcīnīja attiecīgi pirmo un trešo vietu.

10. aprīlī skolas komanda sešu skolēnu sastāvā piedalījās Latvijas Orientēšanās
federācijas organizētajās Latvijas skolu kausa izcīņas sacensībās orientēšanās
sportā. Komandu sacensības vadīja Oskara un Rūdolfa Gilla mamma. Savā vecuma
grupā Oskars ierindojās augstajā 3.vietā. Skolas komandu pārstāvēja: Rūdolfs un
Oskars Gilli, Ādams un Miķelis Ādamsoni-Pedčenko, Kristiāna Kadaša un Edvards
Zvirgzdiņš.
14. aprīlī mūsu skolas 4. - 5.klašu zēnu komanda piedalījās Rīgas pilsētas
Zemgales priekšpilsētas skolu spartakiādes zonas sacensībās florbolā.
Spēlēs ar Ziemeļvalstu ģimnāziju tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 6 :
0 un pret Rīgas 53. vidusskolas komandu zaudējums ar sāpīgu rezultātu 1 :
0. Kopvērtējumā Zemgales priekšpilsētā mūsu skola ierindojās 9.vietā.
Komandā spēlēja: Glindziņš Niks, Ādamsons - Pedčenko Ādams,
Gaujienietis Emīls, Eklone Anda, Opelts Oskars, Ivanovs Krišjānis Martins ,
Rubenis Ainārs, Liberts Valters, Krauze Arnis
17.aprīlī skolas zēni tika aicināti piedalīties sacensībās – pievilkšanās pie stieņa. Šoreiz atsaucība bija maza. Devīto klašu
grupā piedalījās pieci zēni. Labāko rezultātu uzrādīja Mareks Ieviņš – 17 reizes, otrais – Emīls Šterns – 16 x, trešais Eduards
Skurba – 11 x. Septīto klašu grupā Jānis Sproga un Egons Mihejevs – pa 4 x.
Andris, sporta skolotājs

