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ZINĪBU DIENA
Rīgas Igauņu skolai - 30. Ar šo vēsti sākām 2019./20.mācību gadu.
Pirmajā skolas dienā svētku runu teica skolas direktore Urve Aivare un arī mūsu skolas dibināšanas iniciatore kādreizējā
Igauņu biedrības vadītāja Leili Utno.
Šogad skolā gaidāmas svinības. 30.novembrī jubileju atzīmēsim kopā ar vecākiem, rīkojot koncertu BJC Altona. Vēl dienu
pirms tam ēdīsim svētku kūkas. Esam iecerējuši novembrī iepazīt savas skolas vēsturi, kopīgiem spēkiem uzšūt dāvanu – igauņu
tradīcijās ieturētu lupatu sienas segu, kā arī satikties ar saviem bijušajiem skolniekiem. Svētku pasākumus noslēgsim
30.novembra vakarā, kad uz skolu aicināsim absolventus, skolotājus, darbiniekus. Savā jubilejas gadā aicināsim visus ziedot
pamatskolas kora tērpu iegādei. Vēlamies, lai skaisti skan ne tikai mūsus balsis, bet arī skaisti izskatās dziedātāji.
Šī gada jaunums – mums ir divas pirmās klases! Tas ir tik jauki, ka skola ar katru gadu pieaug. Mūsu saime var lepoties ar
216 skolēniem no 1. līdz 9.klasei. Prieks arī par jauno 1.klases skolotāju Katrīnu, kura vēl pavisam nesen pati spēra pirmos soļus
Igauņu skolas 1.klasē Atgāzenes ielā.
Lai veicas mums visiem – gan lieliem, gan maziem. Veiksmi un izturību vēlam arī vecākiem, kuru atbalstošo plecu jūtam
ikdienā. Možu garu visiem skolotājiem, lai pietiek radošas idejas visam mācību gadam!
Skolotāja Aiva

RUDENS PĀRGĀJIENS

Kā jau ierasts rudenī, Igauņu skola devās septembrī kopīgā pārgājienā. Šogad mūsu maršruts
veda gar jūras malu no Garciema līdz Carnikavai. Lai nebūtu tikai jautrs kopā pavadīts laiks, tad šoreiz
noorganizējām arī izglītojošu stundu Carnikavas novadpētniecības muzejā. Tur varējām uzzināt, kā Gaujas malas zvejnieki
ķēruši nēģus un kā dzīvojuši senatnē. Par notikumiem saulainā septembra dienā stāsta paši skolēni:
“Mēs gājām 10 kilometrus un mājās tikām galīgi piekusuši. Vispirms mēs braucām ar
vilcienu, tad gājām pa mežu un gar jūras krastu pa smiltīm. Visi bija tik laimīgi! Pa ceļam
arī ēdām. Carnikavas muzejā ēdām zupu.
Mēs redzējām ļoti daudz medūzas, gliemežvākus un akmeņus. Uzzinājām, ka
igauniski medūza ir “millimallikas”.
Carnikavas muzejā es pirmo reizi dzirdēju vārdu “nēģis”. Tas ir saglabājies vēl no
dinozauru laikmeta un nav īsti ne zivs, ne dzīvnieks. Nēģis piesūcas zivīm.
No pārgājiena atmiņai man palika smiltis, akmeņi un gliemežvāki, kurus pa ceļam
salasīju. Arī nogurušās kājas. Ceru, ka būs vēl tādas ekskursijas!”
Elīza Rubene un 3.klase

LITERATŪRAS MĒNESIS
“Grāmata, kur ir tikai melni burti uz balta papīra, liek iztēloties pašam, veidot savus tēlus, vidi, intonācijas un akcentus. Lasot
grāmatas, var iegūt labu intelektuālo bāzi, kas palīdz visās citās jomās, ar kurām cilvēks vēlāk nodarbojas. Literatūra attīsta
domāšanu, līdz ar to arī personību.” (M. Bērziņš)
Septembrī atzīmējām latviešu dzejnieka Raiņa dzimšanas dienu. Tam par godu mācījāmies dzejoļus un klasēs rīkojām
izteiksmīgās runas konkursus, lai izvēlētos interesantākos priekšnesumus skolas konkursam “Zvirbulis”, kas norisināsies
oktobrī. Šogad īpaši izcēlām un mācījāmies dzejoļus par skolu, tādējādi piedomājot arī par mūsu skolas jubileju.
Par skolu un skolotājiem septembrī rakstījām arī latviešu valodā domrakstus.
Skolotāja Inita
Toties igauņu valodā piedalījāmies vispasaules akcijā “Iemāci igauņu valodu saviem tuvākajiem!”
Kopīgi ar Igaunijas institūtu mēģinājām mācīt frāzes un teicienus igauņu valodā arī mūsu vecākiem.
Iznāca interesanti un jautri! Iepazīties ar mūsu veikumu iespējams interneta vietnē #keeleEST un mūsu
skolas mājas lapā.
Skolotāja Aiva
Tänavune aasta on Eestimaal kuulutatud keele aastaks ning 23.29.september tähistati üleilmset eesti keele nädalat. Eesti president Kersti
Kaljulaid ütles oma kõnes, et iga väikese rahva jaoks on keel just see, mis eneseteostuse teoks teeb.
Sellepärast oligi eesti keele nädala üheks eesmärgiks laiendada kasvõi natuke eesti keelt kõnelevate
inimeste arvu 3 miljonini. Ka meie kool andis oma panuse!
Kutsusime kõiki õpilasi üles oma vanematele ja sõpradele eesti keelt õpetama. Eesti keele
õpetajate käest said nad õppematerjali nii tavasuhtluseks sobivate kui ka vigurlausetega. Sealt tuli
vähemalt üks lause valida, “õpilasele” selgeks õpetada ja helifailina salvestada. Kokku saadeti meile
üle 70 heli- ja videofaili, kust on näha, kui tublid õpilased ja vanemad meie koolis on! Heli-ja videofaile
saab kuulata-vaadata kooli blogis ja Facebookis Keelest lehel.
2.klass otsustas sel nädalal õpetada eesti keelt kõigile, kes kooli tulid. Õpilased panid kriidiga teerajale kirja tähtsamad
viisakusväljendid ja joonistasid huvitavaid mänge eesti keelsete sõnadega. Keeletegu sai vahva ja värviline ning kindlasti hariv.
Õpetajad Ivika ja Triin
16.septembrī programmā
“Latvijas
skolas soma” 9.klase kopā ar latviešu
valodas skolotāju devās burvīgā ekskursijā pa Māra Bērziņa romāna “Svina garša”
galveno notikumu vietām tepat Torņakalnā.
Literārā ekskursija sākās Arkādijas parkā, kur mūs gaidīja kultūras žurnāliste
Liega Piešiņa – mūsu gide – ar savām kolēģēm. Vispirms apskatījām Torņakalna
staciju no tās vietas, kur arī romāna varoņi vēroja, kā lopu vagonos sadzen cilvēkus,
aplūkojām senas fotogrāfijas – kāda stacija izskatījās toreiz, 1941.gada jūnijā.
Tālāk ceļš veda uz baznīcu, pie kuras klausījāmies rindas no romāna lappusēm.
Savu ceļu turpinājām pa Vienības gatvi, apskatot gan kādreizējo muižas ēku, aiz
kuras paslēpies galvenais romāna varonis Matīss vēroja tankus, gan māju, kurā reiz dzīvoja dzejnieks Vilis Plūdonis. Mājas
pagalmā gides bija sarūpējušas pārsteigumu – no papīra izlocītas mālderzeļļu cepures un marinētus gurķīšus (romāna
neatņemami atribūti).
Bērnu slimnīcas pagalmā uz soliņa skatījāmies video – M. Bērziņš stāstīja par romāna notikumiem slimnīcā.
Pēdējais apskates objekts bija rakstnieka māja, kurā “dzīvoja” Matīss Birkens. Žēl, ka autora nebija mājās – būtu uzjautājuši,
kā sokas romāna par Vili Lāci rakstīšana.
Burvīgo pirmdienas pēcpusdienu atcerējās Kristiāna Kadaša

MĀCĪBU STUNDA BANKĀ
Ļoti interesants pasākums notika Swedbank Finanšu laboratorijas
organizētā mācību nodarbībā "Dzīvei gatavs". To apmeklēja abas
4.klases. Interesantā, atraktīvā veidā skolēnu grupas iepazina ģimenes
budžeta plānošanu, ceļoja apkārt pasaulei, pārbaudīja savas zināšanas
par drošību internetā. Pielietoja matemātiskās prasmes seifa atvēršanā,
pārdomāja jautājumus par kredītiem un to piešķiršanu. Skolēni
pārliecinājās, kādas rakstura īpašības sevī jāattīsta, lai dzīvei būtu gatavs
un pie izvēlētā mērķa nonāktu.
Pārsteidzoši skaistu Rīgas panorāmu ieraudzījām no 25. stāva, kurp mūs uzvizināja ātrgaitas lifts. Kā bonusu par
labu komandas darbu, saņēmām saldumus un spēli ar virtuālajām brillēm. Novēlam šo jauko
piedzīvojumu izbaudīt arī Jums!
Skolotāja Gunta
17.septembril käisime klassiga pangas, kus oli võimalus lahendada erinevad
finantsülesandeid, tasuks sai iga võistkond oma salakoodi, mis avas pangaseifi. Ülesanded olid
väga põnevad ning elulised, kes pidi oma pere väljaminekuid planeerima, kes turvalisusest
mõtlema ja kes jällegi arutlema rahalaenu teemadel. Tore üllatus oli panga poolt, et saime
peale mängu sõita panga 25.-ndale korrusele ja mängida veel üht mängu virtuaalreaalsuse
prillidega. See tore külastus pakkus palju põnevat ning seda mäletame veel kaua.
Õpetaja Ivika

CITĀDĀ MĀKSLAS STUNDA
Jau septembrī “Skolas
somas” projekta ietvaros 1.a
un 1.b klases skolēni kopā ar
māksliniecēm gleznotāju Aiju
Princi un Daigu Krūmiņu iepazinās ar tradicionālas un netradicionālas
glezniecības tehnikām. Skolēni paši aktīvi līdzdarbojās un
eksperimentēja, strādājot ar krāsām un smiltīm. Vienlaikus skolēni tika
iepazīstināti ar Latvijas mākslinieku dažādām glezniecības tehnikām un
A. Baušķenieka, M. Rotko, V. Purvīša, J. Rozentāla u.c. darbiem.
Nodarbības noslēgumā tika veidota izstāde, mudinot bērnus ieraudzīt
katra darba unikalitāti. Jāpiebilst, ka darbības pārsvarā notika ar pirkstiņiem, kas veicināja pirkstu sīkās motorikas attīstību, lai
1. klašu skolēni veiksmīgāk un vieglāk varētu apgūt rakstītprasmi.
Skolotāja Ieva

LEKCIJAS PAR VESELĪBU
Pie sākumskolas klasēm ciemojās lektores no Veselības ministrijas un
stāstīja par roku higiēnu un infekcijas slimībām. Prezentācijā redzējām
palielinājumā, kā izskatās infekcijas slimību ierosinātāji, arī multfilmiņā jautrā
noskaņā uzzinājām, kā izplatās slimības. Atkārtojām, kāpēc un cik bieži
nepieciešams mazgāt rokas, kāda tam ir saistība ar mūsu veselību. Jautrās
grāmatiņās varējām meklēt infekcijas slimību pārnēsētājus un tos izkrāsot.
Tagad visi rokas cenšamies mazgāt īpaši rūpīgi un regulāri!
Skolotājas Andra un Aiva

SOMUGRU DIENAS RĪGĀ
27.septembrī Igaunijā atzīmēja radu tautu jeb somugru dienu. Pie mūsu skolas 7. un 8.klašu
skolēniem ciemos atbrauca Igauņu nacionālā muzeja zinātniskā līdzstrādniece Tatjana Aligina (Tatjana
Alõgina).
Viņa pēc tautības ir mariete, bet tagad strādā un dzīvo Igaunijā, Tartu pilsētā un pēta somugru
valodas. Kā zinams, somugru valodas ir valodu saime, kas ir radnieciska samodiešu valodām. Igauņu
valoda ir Baltijas somu valodas grupā, bet mariešu valoda - Volgas valodu grupā.
Viņa mums stāstīja ne tikai par valodām, bet arī par mariešu tradīcijām, ticību, demonstrēja mariešu
tautas tērpu. Interesanti, ka skaitļa vārdi gan igauņu, gan mariešu valodā ir ļoti līdzīgi. Skatījāmies
fotogrāfijas par nacionālajiem ēdieniem un tautas svētkiem. Interesanti!
Urve Aivare

MIĶEĻDIENA
26.septembrī skolas pagalmā no rudens veltēm tapa mūsu skolas Miķeļdienas saulīte. Katra klase
veidoja vienu stariņu. Šogad Miķeļdienas nedēļa vēl nebija bagāta rudens veltēm – pietrūka kastaņu,
zīļu, arī koki lapas vēl nebija nokrāsojuši. Tāpēc, lai izveidotu saulītes stariņus, tika likta lietā izdoma.
Kurš izmantoja vēl adatainus kastaņu bumbuļus, kurš dārza puķes un kāpostu lapas, netika smādēti arī
čiekuri, sīpoli un kabači. Tomēr visvairāk zālītē gozējās rudens āboli. Tagad pēc Miķeļiem jāsāk gaidīt
Mārtiņi!
Skolotāja Aiva

VASARĀ TARTU

Tieši pirms Jāņu dienas pamatskolas koris uz dažām dienām izbrauca uz Tartu. Kāds bija iemesls? Igaunijas dziesmu svētku
biedrība mūs uzaicināja piedalīties Igaunijas dziesmu svētku 150.jubilejas gada mazajos dziesmu svētkos. Tartu pilsētā
1869.gadā notika pirmie vispārējie dziesmu svētki, tāpēc šogad tai apritēja īpaša jubileja. Lielie vispārējie dziesmu svētki
norisinājās jūlijā Tallinā, bet mazie – svētku dzimšanas vietā.
Kāpām uz estrādes dziedāt kopā ar lielajiem pieaugušo, bērnu un zēnu koriem. Pavisam no Latvijas piedalījās trīs kori. Bija
arī viesi no Somijas. Trīs dienu garumā izbaudījām, kā ir
visiem kopā nakšņot sporta zālē uz grīdas un kā norisinās
svētku kopkora mēģinājumi. Pirms atbildīgā vakara koncerta
vēl jau arī, protams, bija gājiens. Kaut nogurdinoši, bet tomēr
jautri. Prieks par tik daudzajiem mūsu skolas skolēniem, kas
izteica vēlmi braukt un piedzīvot kopābūšanas prieku!
Prieks par skolotājas Ligitas uzņēmību iemācīt igauņu
svētku repertuāru un skolēniem par vēlmi un pacietību to
apgūt. Dziesmas mums noteikti noderēs vēl arī šajā mācību
gadā!
Skolotāja Aiva

MEIE KOOLI KUNSTNIKUD
Sel aastal tähistame läti kirjniku Karlis Skalbe 140.-ndat sünnipäeva. Tema muinasjutte
teavad paljud, kindlasti ka eestlased, sest neid on ka tõlgitud eesti keelde. Meie kooli kaks õpilast
Krišjānis ja Rasmuss Ivanovid võtsid suvel osa ühest vahvas projektist, mis oli just seotud
K.Skalbe muinasjuttudega. Projekti käigus maaliti Skalbe muinasjuttudele mõeldes pilte. Nii said
suurtele alustele sellised kunstitööd, mis võivad seista vabas looduses ja neid võib igal ajal
vaatamas käia. Seega, kui pakub huvi, siis näitus nimetusega „Pārvēršanās“ on avatud Cesise
linna läheduses asuva (Rūcamavots) allika juures.
Õpetaja Ivika

SPORTS SEPTEMBRĪ

26.septembrī skolas āra laukumos un zaļajā zonā notika skolas Olimpiskā diena. Ar šo pasākumu Rīgas
Igauņu pamatskola (RIP) ir pieteikusies dalībai projektā Eiropas Skolu sporta diena (ESSD). RIP šajā projektā
piedalās jau otro gadu pēc kārtas. 2018. gadā šajā projektā iesaistījās 29 Eiropas valstis ar 8500 skolām un
2,5 miljoniem skolēnu. Mūsu skolas Olimpiskā dienā 23 dažādās sportiskās aktivitātēs un atrakcijās piedalījās 1.-6. klašu skolēni.
7.- 9. klašu skolēnišajā pasākumā veica organizatoru, palīgu um aktivitāšu vadītāju pienākumus, par to saņemot vērtējumu
sportā.
Jaunais 2019./2020. mācību gads skolu sportā Rīgas pilsētā aizsākās ar sacensībām futbolā.
Pirmie Rīgas Zemgales priekšpilsētā skolu sacensības uzsāka zēni 4.- 5.klašu grupa sacenšoties
Ziepniekkalna vidusskolā futbolā. Savā apakšgrupā mūsu skolas zēni ar 2 : 1 uzvarēja Rīgas 53.
vidusskolas komandu un 6 : 2 F.Brīvzemnieka pamatskolu. Tas deva iespēju pēc divām dienām
turpināt sacenības nākošā kārtā, un piedalīties finālā. Finālsacensībās gan nācās atzīt pārējo trīs
skolu komandu pārākumu. Zaudējām Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijai, Ziepniekkalna vidusskolai
un Zolitūdas ģimnāzijai. Kopvērtējumā Rīgas Zemgales priekšpilsētā Rīgas Igauņu pamatskola
izcīnīja 4. vietu 13 skolu vidū. Komandā spēlēja: Niks Glindziņš, Oskars Opelts, Teodors Miķelsons ,Eduards Gustavs Kālis, Karims
Kuklis, Arnis Krauze, Linards Petrila un Rasmus Magnus Apinis.
Nedēļu vēlāk spēles futbolā uzsāka 6.- 7. klašu grupas zēni. Lai arī pirmajā spēlē tika uzvarēta
Rīgas 53. vidusskolas zēnu komanda, divās nākošajās spēlēs bija jāatzīst Ziemeļvalstu ģimnāzijas un
Ziepniekkalna vidusskolas pārākums. Apkšgrupā mūsu skola ierindojās 4. vietā, bet kopvērtējumā
Zemgales priekšpilsētā mūsu skola izcīnīja 8. vietu 11 skolu vidī. Komandā spēlēja: Emīls Gaujenietis,
Nils Vanags. Gustavs Peisenieks, Aleksis Kārkliņš, Edgars
Petuhovs, Eduards Zvirgzdiņš un Marts Kumpiņš.
25.septembrī Rīgā, Mežaparkā Latvijas Orientēšanās federācija organizēja orientēšanās
sacensības Rīgas pilsētas skolām rogainingā. Dalību sacensībās pieteica arī Rīgas Igauņu
pamatskola. Skolas komandā sacensībās startēja K. Kadaša, E. Zvirgzdiņš, R. Gills un Ā.
Ādamsons - Pedčenko. Astoņpadsmit skolu konkurencē pamatskolu grupā mūsu skolas
komanda izcīnīja 5. vietu. Komandu sacensībās pavadīja skolnieku mamma Ilze Gilla.
Skolotājs Andris

