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ÕNNITLEME MEIE KOOLI TUBIMAID ÕPILASI!

9.klass Enia Špakovska,
6.a klass Edvards Zvirgzdiņš, Auce Anne Tidriķe, Rēzija Rozīte, Ramona Bambāne, Reičela Dubane
5.klass Samanta Everte, Reinis Keiselis, Valters Liberts, Karlīna Utkina, Adriana Ivanova, Dāvis Raits Vēvers, Magone
Muška
4.klass Luīze Meldere, Laura Gaujeniete, Oskars Opelts, Magdalēna Kūle
3.a klass Zuzanna Berzinska, Madara Čaunāne, Magdalena Tomingasa, Žanete Ošiņa, Evita Pelša, Ernests Zdanovskis,
3.b klass Paula Sila, Madara Policāne, Matīss Šterns, Ance Ābele, Tīna Ābele
2.klass Pēteris Otto Kūlis , Paula Kauša, Helēna Meri, Eva Breice, Elīza Rubene, Daniela Blūmfelde, Luīze Berga,
Haralds Dainis, Keita Glezere, Alberts Staužs, Jēkabs Krišs Vēvers
1.klass Arvis Driviņš, Zelma Miķelsone, Amanda Pečule, Paulīne Pumpure, Margrieta Šmite

Ceļojošo kausu par labākajam sekmēm sākumskolā ieguva 3.a klase, bet pamatskolā – 5.klase.
31. maijā skolas 2018/2019.mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā par skolas vārda popularizēšanu Rīgas skolēnu sporta
spēlēs un sacensībās ar skolas diplomu tika apbalvoti vairāk kā trisdesmit skolēni, kas skolas izlases komandās startēja
futbolā, basketbolā, vieglatlētikā, florbolā, stafetēs un orientēšanās sacensībās. Diplomus saņēma: T. Aleksejeva, P. Kauša,
E.Breice, D Blūmfelde, P. Sila, M. Ādamsons, A.Krauze, K. Kuklis, O. Opelts, A. Eklone, N. Glindziņš, L. Meldere, Ā. Ādamsons,
E. Gaujejietis, K. Ivanovs, R. Keiselis, V. Klodāne, R. Krūmiņa, V. Liberts, A. Rubenis, K. Utkina, R. Čaunāns, A. Kārkliņš, A.
Kilke, O. Kilks, M. Kumpiņš, E. Petuhovs, E. Rone, R. Rozīte, T. Meri, E. Zvirgzdiņš, K. Kociņš, P. Līvmanis, J. Sproga, K. Kadaša
un D. Lazda.

ĢIMENES DIENAS KONCERTS
10.maijā skolā norisinājās ģimenes dienas koncerts. Kaut koncerta laiks bija visai agrs dienas vidus, tomēr neskatoties uz
to, pasākumu apmeklēja liels skaits vecāku, vecvecāku un mazo brālīšu-māsiņu. Zāle bija pilna gan ļaužu, gan jautras čalas.
Šogad vecākiem rādījām koncertuzvedumu par mazo zēnu Jussike jeb Jānīti, kurš dodas meklēt laimīgo zemi, kurā nekas
nebūtu jādara, kā tikai jāatpūšas. Visas klases kopā ar Jussike ceļoja pie nedēļas dienām un rādīja priekšnesumus. Līdz
nokļuvām laimīgajā Svētdienas zemē. Pasākuma laikā nonācām
pie atziņas, ka izrādās, atpūsties jauki ir tikai tad, ja kopīgi ir
padarīts kāds darbs visas nedēļas garumā. Koncertā
pārliecinājāmies, ka vērtīgas un labas ir ne tikai atpūtas dienas,
bet arī ikdiena, kuru var pārvērst par visai jautru darbadienu.
Koncertā izskanēja dzejoļi, tika rādīti nelieli skeči,
izdziedātas skaistākās kora dziesmas un izdejotas igauņu tautas
dejas. Paldies skolotājiem, kas sagatavoja koncertu un paldies
vecākiem, kuri atnāca!
Skolotāja Aiva

ATVADĀMIES NO 9.KLASES
17. maijā 9. klase svinēja savu skolas Pēdējo zvana dienu, ko organizēja
skolotāja Ilze ar 8. klasi. Katra klase, kā atvadu dāvanu, bija sagatavojusi ļoti jauku
priekšnesumu vai apsveikumu. Tas bija ļoti mīļi. Pasākuma vadītāji bija ļoti
pacentušies svinību organizēšanā, mums bija veltīta īpaša avīze ar skolotāju
vēlējumiem, kas bija tiešām interesanti un vērtīgi. Svinīgo gaisotni papildināja arī
klases noformējums. Vēlāk mūs pārsteidza pagājušā gada devītās klases meitenes ar
picām. Šis pārsteigums bija jauks un emocionāls. Torte bija garda un dzirkstošais
dzēriens vēl vairāk papildināja svētku sajūtu. 9. klase pateicas par jaukajiem
pārsteigumiem un silto attieksmi!
Klases audzinātāja Marika

9.klases DĀVANA SKOLAI
9.klase mācību gada noslēgumā veica darbu mājturībā&
bioloģijā par tēmu “Cilvēka ietekme uz vidi”, kas vienlaikus
tika veltīts savai skolai. Tā rezultātā tapa dāvana skolas
parkā – soliņš un puķu kaste.
To pagatavoja Emīls, Augusts un Ralfs (Markusam
līdzdarbojoties). Neiztika bez Augusta tēta Vernera
padomiem, darba rīkiem un piepalīdzēšanas. Arī pārējie
klases puiši ņēma dalību šajā darbā. Zēni saņēma arī
atzinību un augstu vērtējumu no mājturības skolotāja.
Meitenes, savukārt, rūpējās par estētisko pusi kompozīcijas izveidošanu. Materiālus vēlīgi piedāvāja
skolas strādnieks Egons. Savu artavu deva arī astotās klase, piepalīdzot ar dārza darbiem - melnzemes sagādāšanu un
krāsošanu. Roberts veica sākotnējo sola sagatavošanu krāsošanai. Par to visiem pateicība!
Skolotāja Marika

RADOŠO DARBU IZSTĀDE
Maikuu algul avasime koolis taas õpilastööde näituse, kus kõigil õpilastel oli võimalus osaleda. Näitus on saanud juba
meie kooli kevadiseks traditsiooniks ja seda tulevad uudistama paljud. Seekord pidime piirduma näitusega kahes ruumis,
sest vaba ruumi hakkab järjest rohkem nappima, samas oleme rõõmsad, et meil nii palju kauneid töid oli kokku kogunenud.
Õpilastele oli suur rõõm näha näitusel oma töid, mis kooliaasta jooksul olid valminud. Õpetajana võin tõdeda, et meie
koolis õpib palju loovaid ja kunstihingega õpilasi.
Kool võib uhkust tunda, ka meie 7.klassi õpilase Rasmus Ivanovi üle, kel 15.maist kuni 16.juunini on Cesise linnas
isikunäitus. Rasmus on väga loov ja töökas õpilane, kelle huvitavaid ideid ja loomingut on alati huvitav jälgida ning sellest
osa saada. Edukat ja loovat suve kõigile kunstihuvilistele!
Kunstiõpetuse õpetaja Ivika

MŪZIKAS JAUNUMI
7.maijā, Rīgas Doma
baznīcā sesto reizi izskanēja
kora mūzikas lielkoncerts
“RĪGAS GAILIS 2019”. Šogad
koncertā
dziedāja
Rīgas
izglītības iestāžu 1.-4.klašu
kori, kuri skatēs ieguva I
pakāpi. Kopumā koncertā
piedalījās 32 kori no 31
izglītības iestādes, 1300 dziedātāji. Koncertu papildināja brīnišķīgā ērģelniece
Ilona Birģele, izpildot divus skaņdarbus, tāpat priecājāmies par komponistes
Ilzes Arnes, kā arī Gunāra Stades, Ērika Eglīša un Egona Valtera klātbūtni,
izskanot viņu dziesmām kopkora izpildījumā.
Paldies mūsu skolas dziedātājiem par izturību, pacietību apgūstot
repertuāru, jo bija jāmācās M.Gray dziesma “Laudate Dominum” latīņu
valodā, kā arī dažas “ne tik skanīgas” un sirdij tuvas dziesmas.
Mūzikas skolotāja Ligita Pundure

TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI
Maijā tikāmies ar latviešu rakstnieci Inesi Zanderi, igauņu rakstnieci Ketlinu Kaldmā un
tulkotāju Maimu Grīnbergu. Izdevniecība „Liels un mazs” lasītājus atkal ir palutinājusi ar
igauņu rakstnieces grāmatas izdošanu latviski. Šoreiz iepazinām „Būt sliktai meitenei ir
dievīgi” stāstus. Tie ir notikumi par rakstnieces Ketlinas Kaldmā bezrūpīgo bērnību, kas arī
mūsdienu bērniem šķiet aizraujoši. Klātesošos šī tikšanās ļoti aizrāva un ne velti visi
veikalos pieejamie izdevumi ātri vien tika izpirkti!
Skolotāja Aiva

MUZEJU DIENA
29.maijā,kad 9.klases skolēni kārtoja eksāmenu angļu valodā, visi pārējie skolēni devās iepazīt Rīgas muzejus .

Raiņa un Aspazijas muzejā
29.maijā 6.b un 7.klase devās uz Raiņa un Aspazijas māju Baznīcas ielā 30, kur kopš
1993.gada divstāvu koka ēkā atvērts muzejs. Vispirms pagalma mājā skolēni
noskatījās 18 minūšu garu filmu par abu dzejnieku dzīvi un daiļradi, to saistību ar
Latvijas vēsturi, tad gidu pavadībā izstaigāja muzeja telpas un aplūkoja Raiņa un
Aspazijas darba kabinetus, viesistabu, ēdamistabu. Visus ļoti pārsteidza lielā
bibliotēka ēkas 1.stāvā, kā arī oriģinālie ķeblīši ar tā laika jaunvārdiem.
Skolotāja Inita

Zoodārzā
Skolas muzeju dienā 5. klases skolēni devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Vislielāko uzmanību mums piesaistīja draudzīgā lūšu
ģimenīte ar trim maziem, draiskiem lūsēniem; ūdenī gulošiem nīlzirgiem, skaistulis fazāns, cēlās žirafes, enerģiskie lemuri,
flamingo. Ar lielu interesi apmeklējām Tropu māju. Taču ļoti žēl, ka mūsu zoodārzā nav neviena brūnā lāča, kā arī tīģeris
tikai nedaudz parādīja muguru un aizdevās prom, arī lauvas pat neiznāca no ziemas mītnes ārā.
Mūsu zvēru dārzs ir vieta, kur gribas vēlreiz pēc kāda laika atgriezties, jo vienmēr var ieraudzīt kaut ko jaunu, vēl
nepamanītu.
Skolotāja Helēna.

Jelgavā

30.maijā mūsu skolā bija ekskursiju diena. Tā kā 6.a klase
jau aprīlī brauca uz Igauniju, tad šoreiz nolēmām apmeklēt
netālo pilsētu Jelgavu. Aizraujoši bija braukt ekskursijā ar
elektrisko vilcienu. Raitā solī gājām uz Ādolfa Alunāna
muzeju. Labi, ka mūsu klasē mācās Ivars, kurš ir 2 gadus
dzīvojis Jelgavā. Viņš mums bija pilsētas gids, kurš palīdzēja
atrast vajadzīgās ielas un ievērojamākas apskates vietas.
Muzejā izstaigājām telpas, kurās Ā. Alunāns dzīvoja savas
dzīves pēdējos divus gadus no 1910. līdz 1912. gadam.
Uzzinājām, ka Ā. Alunānu uzskata par latviešu teātra tēvu.
Viņš bija pirmais, kas sāka rakstīt lugas un iestudēt latviešu
valodā. Pēc muzeja apskates pulcējāmies nelielā zālē uz
pedagoģisko programmu “Rakstnieku duelis”. Skolēni
sadalījās divās komandās un gids uzdeva dažādus ar Latvijas

literatūru saistītus jautājumus. Programmas beigās tika
apkopoti rezultāti -par uzvarētāju kļuva komanda “Marinēti
pipari”.
Tālāk devāmies uz Karameļu darbnīcu. Pa ceļam izstaigājām
Jelgavas ievērojamākas apskates vietas: Jelgavas pili,
Mītavas gājēju tiltu, Pasta salu. Mītavas tilts ir gājēju un
velosipēdistu tilts pāri Driksas upei uz Pasta salu. Tehniskā
risinājuma dēļ tilts uzskatāms par unikālu visā Baltijā - tas
izliekts trīs dimensijās S burta veidā un iekārts vantīs. Mēs
redzējām skulptūru-strūklaku “Jelgavas students” un
uzzinājām, ka studenta lietussarga rokturim ir īpašs spēks –
jāievēlas vēlēšanās un jāpieskaras rokturim, tad tā
piepildīsies. Pie stacijas atpūtāmies Stacijas skvērā un
vērojām pieminekli Jelgavas atbrīvotājiem “Lāčplēsis”.
Beidzot pienāca laiks
Karameļu
darbnīcas
apmeklējumam. Vietējais
gids
pastāstīja
par
ražotnes vēsturi, piedāvāja
pagaršot
dažādas
karameles.
Karameļu
meistari demonstrēja, kā
gatavo karsto karameļu masu, kā veido dažādas konfekšu
figūras. Visiem bija iespējams pašiem izgatavot savu
konfekti. Darbošanās darbnīca skolēniem patika visvairāk.
Klases audzinātāja Urve

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā
2.klase šogad īpašu uzmanību ir pievērsusi sociālo zinību tēmai par naudu.
Mācījāmies par to skolā, arī bankas ēkā un lielveikalu apmeklējot. Tagad
devāmies uz Vēstures un kuģniecības muzeja piedāvāto mācību stundu „Rīgas
nauda”. Apmeklējums bija ļoti izdevies! Mums bija lielisks gids Mārtiņš, kurš
stāstīja un rādīja interesantas lietas. Mēs varējām salīdzināt īstu un neīstu
naudu, savās rokās paturēt dažādas monētas. Iemācījāmies, ka naudai divas
puses, izbaudījām, ko nozīmē teiciens „nauda plūst cauri rokām”, arī paši
tirgojāmies un maksājām nodokļus Rīgas pilsētai. Tā kā ceļā mums stājās
bruņinieks, tad uzzinājām arī interesantus faktus par bruņām un ieročiem. Arī paši varējām piemērīt bruņinieku atribūtus un
rokās paturēt ieročus. Bija ļoti izglītojoša un interesanta ekskursija!
Klases audzinātāja Aiva

EKSKURSIJAS UZ IGAUNIJU
PÄRNU-RAKVERE

8. klase kopā ar 7. Un 6.b klasi 30.maija rītā sāka savu
ceļojumu uz Igauniju. Mūs ar stāstiem ceļā izklaidēja mūsu
lieliskais gids Paulis. Saule spoži spīdēja, un zaļais pavasaris
kopā ar lielisku kompāniju lika apzināties, ka mācību gads
tiešām tūlīt būs galā.
Pirmais apskates objekts bija dabas izpētes taka
Rannametsa-Tolkuse, kas vijās cauri purvam. Lieliska
pastaiga svaigā gaisā pēc gara ceļa bija tieši tas, kas

vajadzīgs. Mūs nepārtraukti pavadīja gida stāstījums par to,
ko mēs redzam un dzirdam apkārt. Dabas takas noslēgumā
bija iespēja uzkāpt skatu tornī un baudīt lielisko panorāmu.
Otrais apskates objekts bija Pērnava – ieliņas, celtnes un
to vēsturiskā nozīme, daba, pilsētas kā vasaras
galvaspilsētas gaisotne.
Trešais pasākums bija plānots Rakveres viduslaiku pilī,
aizceļojot 16.gadsimtā. Tur tad arī sākās aizraujoša Rakveres
pilsdrupu apgaita – apmeklējām ieroču torni, iepazināmies
ar Livonijas ordeņa un Rakveres pilsdrupu vēsturi.
Klausījāmies interesantus stāstus par pagājušiem laikiem.
Zobenu izstādē iepazināmies ar zobeniem, cīņās kļuvušiem
slaveniem, apmeklējām kapelu, zinātnes kameru. Izgājām
caur spīdzināšanas kameru, nāves istabu un elli.
Pilsdrupu alķīmiķis iemācīja taisīt šaujampulveri.
Bērniem ekskursija patika – tika apvienots gan nedaudz
sportiskais, vēsturiskais un lietderīgais, mācību gadu
noslēdzot.
Skolotāja Ilze

POKUMAA-MUNAMÄGI
2.klase jau projektu nedēļas laikā vienojās, ka brauks ciemoties pie Poķiem. Kas tie
tādi? Tie ir pasaku tēli, kas noskatīti dabā, un par kuriem rakstnieks Edgars Valters
sarakstījis vairākas grāmatas. Poķiem veltīta vesela zeme, kas izvietota interesantos
namiņos un dabas takās. Kopā ar mums Pokumaa jeb Poķu zemi izstaigāja igauņu
dzejnieks Contra jeb īstajā vārdā Margus Konula. Viņš arī pastāstīja, ka grāmatiņa par
Poķiem jau top arī latviski un visai drīz tikšot iztilkota un izdota. Gaidīsim to! Savas
ekskursijas laikā apskatījām arī Varenāko Igaunijas Tamme-Lauri ozolu, kurš iestādīts
1326.gadā. Lielu prieku sagādāja arī Munameģa torņa iekarošana un saldējumu ēšana.
Ekskursija bija priecīga un izdevusies. Mums bija jautri būt kopā.
Klases audzinātāja Aiva

AHHAA – APGRIEZTĀ MĀJA
Agrā rīta stundā, kad spoži spīdēja saule un diena solīja
brīnišķigu piedzīvojumu, abas trešās klases devās
tradicionālajā pavasara ekskursijā -iepazīt Igauniju.
Šoreiz mūsu ceļš veda uz skaisto Igaunijas pilsētu
Tartu, kādreizējo Tērbatu, kas slavena ar savu
universitāti, kurā ir 19.gs. 50.-80.gados ir studējuši
mūsu cienījamie tautieši- Kr. Barons, Kr. Valdemārs, J.
Alunāns, Kronvaldu Atis u.c.
Bet vispirms mūsu mērķis bija zinātnes centrs Ahhaā.
Viss interesantais un iespējamais bija jāaplūko un
jāizmēģina. Šoreiz varējām apskatīt izstādi -"Āhhaā,
skrējiens kosmosā!" Pirmais cilvēks kosmosā, pirmais
cilvēks uz Mēness, pirmais cilvēks uz...Marsa?
Apmeklējām arī zinātnes teātri, kurā uzzinājām kā
darbojas dabas likumi. "Atklāj smadzenes"- visi bijām
izmēģinājuma trusīši koordinācijas uzdevumos, ilūziju
laukā. Bija interesanti, rotaļīgi un jautri!

parastās mājās atrodas uz
grīdas,
apgrieztajā
mājā
atrodas pie griestiem. Pat
vista
cepas
cepeškrāsnī
otrādi!
Mēs
par
visu
pārliecinājāmies
paši,
fotogrāfējāmies,
nedaudz
grīļojāmies, bet bija ļoti
jautri!
Kad spēki tika atgūti,
piknikojot vietā ar gleznas
cienīgu
dabas
ainavu,
aplūkojām vēsturisko Tartu
rātslaukumu
un
Tartu
universitāti. Uzzinājām, ka skolotāja Triin ir beigusi
Tartu universitāti ar sarkano diplomu, bet mūsu skolas
direktore ar savu vīru iepazinusies studējot šeit.
Paldies, mūsu gidei - skolotājai Ivikai par izzinošo un
interesanto stāstījumu!

Devāmies tālāk uz Apgriezto māju "Tagurpidi Maja"tiešā nozīmē, māja apgriezta kājām gaisā. Viss, kas

skolotāja Gunta

Arī 4.klase savā gada noslēguma Igaunijas braucienā devās
kopā ar 5.klasi uz Tartu “Ahhaa centru” un Apgriezto māju.
“Ahhaa centrā’’ skolēniem patika gandrīz viss, lai arī bija tādi,
kuri tur bija jau otro vai pat trešo reizi. Mēbeles, ledusskapis un
viss pārējais, kas parasti mājās atrodas uz grīdas, Apgrieztajā mājā
atrodas pie griestiem. Patiesībā gan tas viss atrodas uz grīdas, bet
grīda šeit ir griesti un griesti ir grīda. Māja ir mazliet slīpa, kas
izaicināja mūsu līdzsvara sajūtu. Tas viss radīja apjukumu un
smaidu sejā, kā arī jautrību, kas netrūka visa šī ceļojuma laikā.
Skolotāja Ieva

PIRMS VASARAS BRĪVLAIKA...
Maikuu 3.a klassis
Maikuu on meil juba traditsiooniliselt väga mitmekülgne. Alustasime
kuud pühendudes perekonnale. Tähistasime perepäeva ja
meisterdasime oma perekonnale üllatusi. Kogu klassiga osalesime
jalgrattavõistlustel, mis meid omakorda kooli sportlikuma klassi
tunnustuse tõi. Maikuus tegime ka kokkuvõtteid oma loodusega seotud
projektidest “Tere, Kevad 2019!” ja Mammadaba. Kooli parki
meisterdasime uued pesakastid, et meie juurde veel rohkem linde
pesitsema tuleks. 29.mail käisime klassiga Looduskoolis, kus saime
orienteeruda ning vahvaid loodusobjekte otsida. Seal oli ülipõnev olla!
Võime kõik ühest suust kinnitada, et oleme väga suured loodushuvilised!
30.mail sõitsime koos paralleelklassiga ekskursioonile Tartusse, et
külastada teaduskeskust AHHAA-d ja Tagurpidi maja. Need paigad olid
nii vahvad, et aeg möödus seal väga kiirelt ja lõbusalt. Koos klassiga jalutasime, ka Tartu südames. Meile väga meeldisid
Toomemägi, Tartu Ülikool ja Emajõgi.
Kui nüüd ausalt kõik ära rääkida, siis ikka õppisime ka ja kolmanda klassi lõpetasime päris kenasti. Seega ilusat suve
kõigile ja kohtumiseni neljandas klassis!
Õpetaja Ivika

Maija mēnesis 1.klasē
Gan skolā, gan klasē atzīmējām Ģimenes dienu! Mums bija prieks vecākiem parādīt
sagatavoto priekšnesumu, dzejoļus, dziesmas un pat dejas! Klasē rīkojām foto sesiju pie
saulespuķēm ar māmiņām. Bija ļoti sirsnīgs un aizkustinošs pasākums!
Kā katru reizi sporta skolotājs A. Lukss kopā ar pamatskolas skolēniem bija noorganizējuši
sportiskām aktivitātēm bagātus sporta svētkus! Visi ar lielu aizrautību pildījām visas
disciplīnas! Piedalījāmies Veločempionātā, kur ieguvām godalgotas vietas.
Devāmies mācību ekskursijās gan uz Dzelzceļa muzeju, kuru mums vadīja Ata mamma.
Paldies par uzņemšanu un aizraujošo stāstījumu! Maija pēdējās dienās braucām mācību
ekskursijā uz Tērveti! Ai, cik mums tur
labi gāja! Apmeklējām Meža skolas
nodarbību, braucām ar vilcieniņu,
daudz, daudz staigājām, skrējām un
smējāmies! Paldies visiem 1. klases
vecākiem par atbalstu pavadot mūs uz ekskursijām!
Protams, arī centīgi mācījāmies un tika rakstīti noslēguma
pārbaudes darbi. Visi ir godam padarīts, un varam priecīgi doties
pelnītās brīvdienās. Paldies 1. klases vecākiem par atbalstu un
iesaistīšanos klases dzīvē! Lai mums visiem saulaina vasara!
Klases audzinātāja Andra

6.b klases mācību gada noslēgums
6.b klases skolēni, vecāki un audzinātāja piektdienas vakaru pavadīja jautrā gaisotnē
mājās pie Anša Atgāzenes ielā, atceroties mācību gada gaišākos notikumus, spēlējot
dažādas spēles gan mājas pagalmā, gan iekštelpās. Paldies vecākiem par sarūpētajiem
našķiem un Anša vecākiem par viesmīlību, un visiem – par dzīvesprieku un skaistajiem
vēlējumiem vasarai.
Klases audzinātāja Inita

SPORTA DIENA

28. maijā skolā notika Latvijas Tautas sporta asociācijas Latvijā organizētā projekta „Veselības nedēļas 2019” pasākums
“Sporta un veselības diena”. Pasākumu organizēja skolas 8.a, 7.a un 6.b klases skolēni. Skolas teritorijā bija izvietota 21
sporta aktivitāte un atrakciju vieta. Tajās skolēni varēja demonstrēt veiklības, ātruma, precizitātes, izturības spējas. Pirmo
reizi sporta dienas programmas ietvaros skolēni vatēja izmēģināt sporta tūrisma elementus “Purvs” un “Nostieptā virve”.
Pēc sporta aktivitātēm ceturtās klases izlases komanda cīnījās pret trešklasniekiem florbolā. Noslēgumā notika loterija un
fotografēšanās.
Skolotājs Andris

VELOČEMPIONĀTS
15. maijā mūsu skolā notika kārtējais Veločempionāts. Šoriez tajā uzvarēja un ceļojošo kausu
saņēma 3.a klase. Apsveicam!
Arī 9.klase ar prieku tajā ņēma dalību. Tas bija devītklasnieku pēdējais čempionāts Igauņu
pamatskolā. Tāpēc pateicamies cienījamajiem veloapmācības treneriem Laumai un Aleksandram
par lielisko sadarbību šo gadu garumā. Novēlam mūsu skolai arī turpmāk rīkot veločempionātus
un atsaucīgus dalībniekus. Bija forši!
Skolotājas Marika, Aiva

NOTIKUMI SPORTA DZĪVĒ
7.maijā sporta stadionā “Arkādija” risinājās Rīgas Zemgales priekšpilsētas zonas sacensības “Olimpiskās stafetes”. Mūsu
skolas komanda piedalījās 6.- 7.klašu grupā. Pirmā stafete - 10 x 60 m distancē, tai sekoja 4 x 200m skrējiens meitenēm un
4 x200 m skrējiens zēniem. Kopvērtējumā Rīgas Igauņu pamatskola 6.-7. klašu grupā ierindojā 11. vietā. Komandas sastāvs:
Jānis Sproga, Edgars Petuhovs, Oskars Kilke, Roberts Čaunāns, Emīls Gaujenietis, Rasmus Ivanovs, Egons Mihejevs, Gustavs
Peisenieks, Krūmiņa Rebeka Lota, Utkina Karlīna, Anna Kilke, Elza Rone, Rēzija Rozīte, Laura Daniela Dreiblate.
16. maijā mūsu
skolas trešās un
piektās klases izlases
komandas piedalījās
BJC
“Laimīte”
vieglatlētikas
sacensībās “Laimītes
stafetes
2019”.
Sacensībās
bija
jāveic vairākas vieglatlētikas stafetes un vingrinājumi. Trešās klases komanda izcīnīja 1. vietu. Komandā startēja: A. Krauze,
K.Kuklis, M. Ādamsons, D. Blūmfelde, P. Sila, T. Aleksejeva. 5. Klases izlases komanda izcīnīja 3. vietu. Komandas dalībnieki :
K. Utkina, R. Krūmiņa, E. Gaujenietis, K. Ivanovs, V. Liberts, E. Klodāne, A. Rubenis, A. Dubava – Dubovska.
23. maijā skolā notika sporta pasākums “Pēdējā sporta stunda devītajiem”. Izlases komanda, ko veidoja 4.,5.,6., un 7.
klases skolēni cīnījās pret 9. klases zēniem četrās sporta spēlēs. Ar 2 : 1 uzvarēja devītie (basketbolā, volejbolā). Florbolā
uzvarēja skolas izlase, bet futbolā abas komandas nospēlēja 1:1.
Sporta skolotājs Andris

IGAUŅU VALODAS PĀRGĀJIENS
2019.gads Igaunijā ir dzimtā valodas gads. Tāpēc Igauņu valodas biedrība 8.-15.jūnijā
organizēja valodas pārgājienu. Tā kā Rīga ir saistīta ar pirmā igauņu dzejnieka Krisjana
Jāka Petersona vārdu, tad pārgājena sākuma punkts bija tieši Latvijas galvaspilsēta.
Mērķis bija iziet kājām tieši to pašu maršrutu, ko 19.gadsimtā pieveica Kritjans Jāks,
dodoties no savām mājām Rīgā uz augstskolu Tartu. Šajā projektā iesaistījās 6 Tartu
ģimnāzijas un arī mūsu skola. Viss ceļa garums tika sadalīts posmos, kuru, cits citu
nomainot, mēroja skolu audzēkņi. Katra noietais ceļa garums – apmēram 10 kilometri.
Pasākums sākās 8.jūnijā Igaunijas vēstniecībā ar konferenci, kurā runāja dažādi valodu
pētnieki. Starts pārgājienam tika dots 9.jūnija rītā Lielajos kapos pie K.J.Petersona piemiņas akmens. Pirmie ceļā devās Tartu
K.J.Petersona ģimnāzijas un Rīgas Igauņu skolas pārstāvji, noejot 10 km līdz Brīvdabas muzejam. Interesanti, jauki un
aizraujoši – tie ir vārdi, ar kuriem var raksturot notikumu. Pasākuma noslēgums – 15.jūnijā Tartu pilsētā pie K.J.Petersona
pieminekļa Domkalnā.
Skolotāja Aiva

