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PROFESIJU MĒNESIS
TIKŠANĀS AR ABSOLVENTIEM
➢ Profesiju mēnesī skolā ciemojās mūsu skolas absolventi, kuri stāstīja par sevi,
darbu un mācībām. 3.,5.,6.klase klausījās Reiņa Mežuļa stāstījumu par IT jomu. Viņš
pastāstīja arī par savām skolas gaitām, kad mācījās vidusskolā. Reinis klātesošajiem
stāstīja par svarīgākajām lietām, kuras nepieciešams apgūt skolā. Kā vissvarīgāko viņš
uzsvēra spēju sadarboties un komunicēt ar citiem.
➢ Savukārt 8.un 9.klase tikās ar tagadējiem vidusskolēniem, kuri pavisam nesen
mācījušies mūsu skolā – Ellu, Krišjāni, Dārtu un Raivi. Viņi draudzīgā gaisotnē izstāstīja un
parādīja prezentācijas par savām tagadējām skolām, kā arī dalījās pieredzē, kas bijis
visvērtīgākais, ko šeit iemācījušies un kam jāpievērš uzmanība, lai būtu vieglāk turpināt
mācīties ģimnāzijā.

APMEKLĒJAM DARBA VIETAS UN UZŅĒMUMUS
➢ Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolēni apmeklēja uzņēmumu
"Madara Cosmetics" un Rīgas Valsts tehnikumu.
7.-9.klašu skolēni karjeras nedēļas laikā iepazīnās ar veiksmīgu
uzņēmumu "Madara Cosmetics". Ekskursijas laikā varēja iepazīties ar
rūpnīcas iekārtām, testēm kosmētikas produktus un uzzināt par
bioloģiskās kosmētikas ražošanu. Skolēni atzina, ka visinteresantāk bija
pašiem sajust, pasmaržot un redzēt kosmētikas tapšanas procesu.
➢ 3.klase turpina
iepazīties ar savu vecāku
darbavietām.
Oktobrī
mācījāmies ētikas stundās par citādiem līdzcilvēkiem. Tāpēc Amandas
mammas piedāvājums aiziet ciemos uz viņas darbavietu Ēbelmuižas
pamatskolā bija tieši laikā. Tā ir īpaša skolā, jo tur mācās bērni ar dzirdes
traucējumiem. Redzējām, kādas ir šo bērnu klases, kā izskatās skola,
piedalījāmies paši viņu stundā un arī kopīgās rotaļās. Visiem ļoti patika. Par
piedzīvoto stāsta Alise no 3.klases:
“Mēs gājām ciemos pie bērniem ar dzirdes traucējumiem. Tur bija ĻOTI
interesanti! Mēs sapratām, ka cilvēku nevajag vērtēt pēc ārējā izskata, bet gan
svarīgākais ir tas, ko viņš domā. Ēbelmuižas skolas bērniem mācības norit daudz
lēnāk, nekā mums. Tur jāmācās viss ir zīmju valodā. Arī mēs pamēģinājām izrunāt un parādīt savu vārdu. Interesantākais, ko
piedzīvojām – relaksācijas istabas apmeklējums ar ūdensgultu un spīdīgām lentītēm. Tur bija arī akvārijs ar maziem samiem
un citām sīkām zivtiņām. Vēl mēs viesojāmies dzirdes kabinetā. Tur skolotāja pūta flautu, bet mēs trenējām uzmanību, liekot
trauciņos mazas podziņas.

VECĀKI SKOLĀ
Karjeras nedēļas laikā arī 1.b klasei bija iespēja tuvāk
iepazīt kādu profesiju. Pie mums ciemojās mūsu klases
skolnieka Miķeļa mamma Kristīne, kura stāstīja par to,
kādas prasmes nepieciešamas uzņēmuma vadītājam, kāda
ir viņas kā uzņēmuma vadītājas ikdiena un cik liela nozīme
ir valodu zināšanām. Lai arī pirmklasniekiem līdz profesijas
izvēles brīdim vēl ir diezgan tāls ceļš ejams, daudzi jau
tagad aktīvi dalījās ar to, par ko vēlētos kļūt nākotnē. Kopīgi
tad arī pārrunājām, kādas īpašības katrai no šīm profesijām
ir vissvarīgākās.
Skolotāja Katrīna

LAPU TALKA
Neviens Profesiju mēnesis skolā nevar paiet bez kārtīgas strādāšanas lapu talkā. Kā
katru gadu, arī šogad labos laika apstākļos visas klases davās palīgā uzkopt skolas
parku. Mums patīk, jo ir jautri kopā darīt darbu!

SKOLOTĀJU DIENA
Oktobrī savas profesijas mēnesi atzīmēja skolotāji. Pamatskolēni bija noorganizējuši
sirsnīgus un jautrus pārsteigumus. Jau no paša rīta visi skolas darbinieki tika apsveikti ar ziediem un pūces kartīti – gudrības
simbolu. Pirmās stundas laikā visi pulcējās 2.stāvā, lai lūkotu, ko prot darīt skolotāji. Jāmāk bija iet pa virvi, zīmēt ar a izsietām
acīm, minēt skolotāju īpašības, atbildēt uz jautājumiem. Skolēnu pašpārvalde gādāja par Atzinības rakstiem visiem
skolotājiem un izlozi ar pārsteiguma balvām. Patīkami bija arī cienāties ar svētku kliņģeri. Bet pācpusdienā skolotāji baudīja
sievišķigus priekus apmeklējot Cepuru muzeju un pielaikojot dažādus aksesuārus.

Ziņas par profesiju mēnesi apkopoja Pēteris un Aiva

DROŠĪBA
2.oktobrī 7.klašu skolēni tikās ar Aiju Lilienfeldi, Rīgas pašvaldības policijas
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas vecāko inspektori. Viņa runāja par
atkarīgo vielu lietošanu, atbildību un veselīgu dzīvesveidu. Stāstījums bija tik
spilgts, ka izraisīja sašutumu un lika aizdomāties, cik bieži rīkojamies tā, kā gribam
(izcelties, apliecināt sevi, palielīties), nemaz nepadomājot par sekām.
Oktobra sākumā 1.a un 1.b klasē viesojās Vilks Apdomīgais un Lapsa Ašā, lai
atgādinātu par drošību skolā, uz ielas un mājās. Pirmklasnieki ne tikai vēroja, kā
Vilks pamāca un glābj Lapsu no bīstamām situācijām, bet arī aktīvi atbildēja uz jautājumiem un ar interesi klausījās dzejolīšus
par rīcību konkrētās situācijās. Pēc tam katrs saņēma arī krāsojamo grāmatu “Dzīvo drošāk!”, kurā vienkāršā un interesantā
veidā ietverti drošības noteikumi.
Skolotājas Inita un Katrīna

PROJEKTS “SKOLAS SOMA”
PAR VĒSTURI KARA
MUZEJĀ
28.oktobrī 7.a klase apmeklēja projekta “Skolas soma” ietvaros Kara muzeju. Mēs piedalījāmies
izglītojošajā nodarbībā “Bermontiāde”. Tur mūs sagaidīja jau pazīstamais “skolotājs” Martiņš un
laipni uzaicināja uz nodarbības telpu. Viņš sadalīja skolēnus grupās uz sāka uzdot dažādus
jautājumus un uzdevumus par Bermontiādi. Nodarbības gaitā mums izveidojās izpratne par
Bermontiādes laika personībām, karojošajām pusēm, sadzīvi u.c. Mēs veicām dažādus uzdevumus
- atšifrējām ziņojumus, izstrādājām kaujas taktiku Pārdaugavas atbrīvošanai, iepazināmies ar
Latvijas armijas karavīru varoņdarbiem un bruņojumu. Pateicoties jaunajām zināšanām, mums ir
tagad pavisam cita izpratne par Lāčplēša dienas nozīmi un iegūtas jaunas zināšanas par Latvijas vēsturi.
Skolotāja Urve

PAR VĒSTURI
MELNGALVJU NAMĀ
5.klase "Latvijas skolas somas" ietvaros dodas uz Melngalvju muzeju. Tur 5.klases
skolēni varēja iejusties sv. Maurīcija patronētajā brālībā. Uzzināja un izmēģināja
viduslaiku tirgotāja dzīves īpatnības un apskatīja greznu interjeru. Visvairāk
skolēniem patika izbaudīt lidojumu virs Rīgas 5D kino.
Skolotājs Pēteris

ZIEDOŅA IZLAUŠANĀS SPĒLE
Oktobra sākumā 6. klase apmeklēja izlaušanās spēli, kas izveidota pēc Imanta Ziedoņa
grāmatas “Blēņas un pasakas” motīviem. Tā norisinājās trīs interesanti iekārtotās istabās,
kurās izpildot norādītos uzdevumus un sadarbojoties komandās, skolēni tiek ārā. Šajā spēlē ir
apvienots patīkamais ar lietderīgo - spēles elementu, sacensību garu un iespēju iepazīt Imanta Ziedoņa daiļradi. Valters: “Ziedoņa
izlaušanās istabā bija jautri, bija iespēja trenēt komandas darbu.” Dāvis: “Bija interesanti. Man patika meklēt priekšmetus un teksti bija
sarežģīti. Gribētos aiziet uz kaut ko līdzīgu.” Magone: “Istaba bija interesanti iekārtota. Man ļoti patika meklēt pavedienus, kā tikt ārā no
telpas.”
Skolotāja Helēna

FARMĀCIJAS MUZEJĀ
Kad mācību stundās par veselību bija izrunāts, tad 3.klase
gāja iepazīties ar vēstures faktiem par to, kā cilvēkus
ārstēja senāk. Piedzīvotais un uzzinātais patika visiem. Mums pastāstīja, kā ir radušās zāles.
Redzējām arī burvi ar čūskām burciņās. Mūs cienāja ar zāļu tēju, kurā bija daudzas garšas. Pašās
beigās burvis uzbūra mums konfektes! Farmācijas muzejā mēs mācījāmies par viduslaiku zālēm.
Tajos laikos govs un peļu mēsli palīdzēja izārstēt klepu. Arī zirnekļu tīkli bija zāles! Govju mēslus
izmantoja šādi – paņem čupiņu un uzliek uz kakla, tāpat darīja arī ar peļu mēsliem. Vēl cilvēki
ārstējās ar mazām burciņām, kuras lika uz muguras. Uzzinājām, ka viduslaikos reklāmas bija
daudz savādākas, nekā mūsdienās – tās līdzinājās lielām statujām. Uzzinājām arī, ka zāles kādreiz
gatavoja uz vietas aptiekā. Jaunums mums bija, ka aptiekās daudzas lietas bija pagatavotas no koka, piemēram, lādes,
kumodes, pat griesti un plaukti. Visvairāk patika klausīties stāstus un arī jautājumus, kurus uzdeva klases biedri. Tagad mums
ir skaidrs, kas ir FARMĀCIJA!
Elīza un Emīlija no 3.klases

MOTORMUZEJĀ
31.oktoobril olime 4.a klassiga Mootormuuseumis, mis oli ülipõnev. See muuseumi
käik sai teoks tänu projekti SOMA-le. Muuseumis oli tore kuulata huvitavaid lugusid autodest, sõita jutuka bussijuhiga pulma
ja mängida mängutoas autoga. Tore, et Riia linna on vanast saanud uus innovatiivne muuseum, mis on väga lastesõbralik.
Õpetaja Ivika

UGUNSDZĒSĒJU
MUZEJĀ
6.klase, mācoties par drošību, apmeklēja Ugunsdēsēju muzeju. Tas ir
atklāts 1978. gadā un izvietots 1910.gadā būvētā jūgendstila ēkā. Gide
mums izstāstīja par Latvijas ugunsdzēsības vēsturi no 19.gs. vidus līdz
mūsdienām. Interesanti bija tuvāk apskatīt pirmās ugunsdzēsēju mašīnas,
formas tērpus, mehāniskos sūkņus un salīdzināt ekipējuma attīstību līdz
mūsdienu ļoti modernām, ar dažādu tehniku aprīkotām mašīnām un
apģērbam.
Ekskursijas noslēgumā katram bija iespēja izmēģināt, kā darbojas šļūtene un
rīkoties ar ūdens strūklu; kā arī noskatīties filmiņu par to, cik ātri no mazas
apgāzušās sveces liesmiņas var aizdegties un izdegt istaba.
Krišjānis: “Gide bija jauka. Man patika kādreizējās ugunsdzēsēju formas un pirmās
ugunsdzēsēju māšīnas.”
Emīlija: “Bija ļoti interesanti. Es uzzināju, ka pēc 2020. gada 1.janvāra katrā mājā
obligāti vajadzēs ierīkot dūmu detektorus. ”
Terēza: “Eksponāti bija interesanti. Man patika šķiltavu izstāde.”
Projām ejot katrs pieskārāmies skursteņslauķa pogai. Tas ir uz laimi!

Skolotāja Helēna

MŪZIKA UN TEĀTRIS
MŪZIKA TEV
17.oktobrī 6., 7.b un 8.klases skolēni devās uz Rīgas
Kongresu namu, lai klausītos koncertu cikla pirmo
koncertu “Zelta džezs”. Muzikoloģe un ilggadējā koncertu
vadītāja šarmantā Karina Bērziņa iepazīstināja ar džeza
vēsturi. Skanēja S.Džoplina, D.Elingtona, K.Beizija,
G.Millera, L.Ārmstronga un citu leģendāru džeza
komponistu skaņdarbi. Spēlēja Latvijas Radio bigbends,
muzicēja K.Prauliņa, D.Rudāne, R.Eilands. Visvairāk visi
priecājās par koncerta izskaņu – skanēja R.Paula
melodijas.
Skolotāja Inita

NACIONĀLAJĀ TEĀTRĪ
18.oktobrī gandrīz visa skola devās uz Nacionālo teātri,
lai noskatītos izrādi “Alise brīnumzemē”, kas tapusi pēc
L.Kerola darbu motīviem. Tā bija pirmizrāde, tāpēc gaisā
virmoja īpašas gaidas.
Jau izrādes starpbrīdī par redzēto 1.cēlienā domas
dalījās – vieni teica, ka moderni, jo izmantoti datorspēļu
tēli un spilgti specefekti, otri bija gaidījuši ko daudz dziļāku
un filosofiskāku, proti, nopietnāku sarunu ar bērnu sevī.
Katrā ziņā – viela pārdomām un diskusijām literatūras
stundām pēc rudens brīvlaika.
Skolotāja Inita

NĀC, IEKLAUSIES, PŪTĒJU
ORĶESTRĪ!
3.klase apmeklēja pirmo koncertu sākumskolas skolēniem
„Nāc, ieklausies pūtēju orķestrī „Rīga”!”, kas notika
kinoteātrī „Splendid Palace”. Pirmais koncerts bija veltīts
Rīgai un saucās „Rīgas skaņas un noskaņas”. Tur spēlēja
gan par senajiem laikiem, gan par rudeni, gan Daugavu.
Dziedāja divi dziedātāji un spēlēja orķestris. Viņi izpildīja
daudzas latviešu dziesmas. Visvairāk patika visiem zināmā
„Nāk rudens izgreznot Latviju”. Interesanti bija visiem
kopā dziedāt latviešu tautas dziesmas apdari par lakstīgalu
Rīgas torņa galā. Vēl mums stāstīja par komponistiem un
spēlēja dažādus klasiskās mūzikas skaņdarbus. Uzzinājām,
kā spēlēja kādreiz Doma baznīcas tornī taurētājs. Tas
izklausījās tīri labi! Visu stāstu varēja labi redzēt arī uz
ekrāna. Skaists bija arī pats kinoteātris – ar zelta palmām
un bilžu rāmjiem. Iesakām visiem noklausīties šo koncertu!
Esam gatavi doties arī uznākamo koncertu decembrī!
Eva, Elīza,
Keita no
3.klases

PIEDALĀMIES SIF PROJEKTOS
UZZINĀT UN DALĪTIES JAUNIEŠU DEMOKRĀTISKĀ SADARBĪBĀ
Latvijas Vācu savienība šogad piedalījās Sabiedrības Integrācijas fonda projektā “Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā
sabiedrībā”. Šā projekta norisē tikām uzaicināti arī mēs – astoņi Rīgas Igauņu pamatskolas skolēni. Sabiedrība bija visai raiba
– skolēni gan no Ogres, gan Rīgas. Daži bija braukuši arī attālākus ceļus. Arī tautības dažādas – latvieši, krievi, poļi, igauņi,
vācieši, pavisam 40 skolēnu.

Viss sākās 12.oktobrī no rīta 11.novembra krastmalā pie
Strēlnieku pieminekļa, kad sakāpām autobusā un braucām
uz Tukumu. Tur sadalījāmies darba grupās. Tukumā
apskatījām divas izstādes “Kino Tukumā” un “Latvijas
diplomātijas un ārlietu dienestam – 100”. Arī pusdienas
paēdām turpat.
Pēc tam ar autobusu ieradāmies viesu namā “Juku
dzirnavas”, kur iekārtojamies istabiņās un sadalījām
pienākumus. Pēc launaga tikāmies ar režisoru Dāvi Sīmani.
Tad sekoja praktisks darbs grupās – puse darbojās kopā ar
Dāvi Sīmani un mācījās, kā publiski uzstāties, bet otra puse –
analizēja dažādu Latvijas politiķu runu ierakstus. Pēc
vakariņām laiku pavadījām spēļu vakarā.

Otrās diena sākās ar rīta rosmi un brokastīm. Ciemos bija
atbraucis Dainis Īvāns. Viņš īsumā pastāstīja par atmodas
laika notikumiem un sevis piedzīvoto 80.-90.gadu mijā.
Uzreiz pēc tam sākās politisko runu konkurss. Tās laikā
visiem bija jāsagatavo viena zināma Latvijas politiķa runa un
jānolasa žūrijai. Runas tika vērtētas – gan stāja, gan
attieksme, gan balss intonācija. Notika apbalvošana. Mūsu
skolas audzēkņi saņēma labas atsauksmes gan no Dāvja
Sīmaņa, gan Daiņa Īvāna. Apbalvota tika arī mūsu Alise no
8.klases! Divu dienu piedzīvojumi beidzās svētdienas
vakarā, kad atgriezāmies Rīgā.
Kate no 5.klases un skolotāja Aiva

MŪSU TAUTASDZIESMAS MEMĒS
9. oktobrī pie ,,Rīgas Igauņu pamatskolas'' 7.b klases ciemojās 6.viduskolas 6.klase. Mēs klausijāmes lekciju par memēm,
kā arī pamēģinājām tās paši uztaisīt. Tad dalījāmies ar stāstu par Igauņu skolas vēsturi un 7.b klase rādīja savu priekšnesumu
– igauņu tautas pasaku par Labo mežinieku. Savukārt 6. viduskola mums pastāstija par latviešu tradīcijām.
11. oktobrī projekta ietvaros mēs gājām uz Krišjāņa Barona muzeju, kur iepazināmies ar latvju dainu krājuma veidošanu,
likām kopā tautas dziesmas un arī dziedājām.
Mūsu praktiskais uzdevums uztaisīt no dotās igauņu tautas
dziesmas savu memi un nobalsot
par tām Facebook lapā.
31.oktobrī
bija
MEMES
Projekta noslēgums Nevalstisko
organizāciju namā, kur visas četras
dalībskolas – Igauņu, Ukraiņu,
O.Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskola un 6.vidusskola dalījās ar priekšnesumu un savām domām par padarīto. Noslēgumā
izniedza balvas par labākajām MEMĒM un pateicības par centību. Labākais darbs – 6.vidusskolas skolēnam. Pēc tam bija
mielasts un visi gandarīti brauca mājās.
Lelū, 7.b klase

IZTEIKSMĪGĀS RUNAS KONKURSS “ZVIRBULIS”
15.oktobrī O. Vācieša muzeja zālē notika izteiksmīgās runas konkursa
“Zvirbulis” 2.kārta. Konkursā piedalījās 27 paši labākie skolas runātāji. Šoreiz
pasākums bija veltīts mūsu skolas 30.gadu jubilejai. Tāpēc teksti bija izvēlēti par
skolu un tās dzīvi.
Pie diplomiem tika visi – tika piešķirtas 6 atzinības, 10 trešās vietas, 7 otrās
vietas un 4 pirmās vietas. Skolu tālāk pārstāvēt Lielzvirbulī dosies Melānija
Vāvere (1.b), Līze Kristiansena (2.), Ēriks Meiersons (4.b) un Ance Bartkeviča
(8.).Muzeja specbalvu par īpašo attieksmi pret valodu muzeja darbiniece Dace
Zālīte pasniedza 6.klases skolniekam Reinim Keiselim.
Skolotāja Inita

OKTOOBRIKUU 4.a KLASSIS
Õppeaasta teine kuu möödus meie klassis kiirelt ja oli väga
huvitav. Kuna oktoobrikuu on alati olnud meie koolis lehtede
riisumisega seotud aeg, siis ka meie klass käis lehti riisumas.
Ilm oli ilus ja töö edenes kenasti. Laste arvates oli kahju
näha,et paari päeva pärast meie riisutud plats oli taas lehti
täis – no mis sinna parata.Pargis olemise aeg on alati meie
klassile väga meeldinud, sest saab kohata erinevaid loomi ja
linde.
Järgnev suur üritus oli jalgrattavõistlus, kus meie klass
väga aktiivselt osa võttis. Olime selle üle väga rõõmsad, et
taas koolis parimaks sportlikuks klassiks saime.
Jalgrattavõistlusest osa võtmine on muutnud mõnegi lapse
julgemaks ning enda kartustest üle saama.
Koolivaheaja eel käisime kogu kooliga teatris „Alis
Imedemaal “ vaatamas. Meile teatri etendus meeldis, aga oli
ka neid kes eriti aru ei saanud etenduse mõttest. Meelde jäid huvitavad kostüümid ja arvutimängude tegelased.
Veel jõudsime sel kuul klassiõhtu Halloweeni stiilis pidada. Mängisime oma lemmikmänge, tantsisime ja veetsime
toredasti koos aega.
Õpetaja Ivika

SKOLAS BRĪVLAIKĀ
Kamēr skolēni atpūtās, skolotāji strādāja. Šogad brīvlaika
nedēļā ne tikai paši mācījāmies viens no otra un
apmeklējām kursus, lai aizgūtu labas idejas no citiem,
bet arī palīdzējām tapt skolas dāvanai. Ar nepacietību
gaidām mūsu skolas 30 gadu jubileju. Viens no
iemesliem – gatavojam kopīgu dāvanu. Oktobrī katrs
skolas audzēknis pagatavoja nelielu auduma
paraudziņu, kuru ielikt kopīgā skolas lupatu segā. Lai visi
skolēnu darbiņi turētos kopā, palīgā nāca skolotājas,
piespraužot nelielos fragmentus pie lielās segas. Tagad
tikai meitenēm mājturības stundās jāķeras pie darba , lai
tos visus piešūtu!
Skolotāja Aiva

SPORTS
RĪGAS SKOLU KROSA STAFETES
Oktobris Rīgas skolu sacensību kalendārā plānā sākās ar sacensībām
vieglatlētikā. Anniņmuižas mežā pie Rīgas 3. sporta skolas notika sacensības
rudens krosa stafetēs. Mūsu skola sacensībās piedalījās ar divām komandām;
3.- 5. un 6.-7. klašu grupās. Abās vecuma grupās mūsu komandai bija jāveic 8 x
400m stafetes skrējiens. Trešo – piekto klašu grupā 18 Rīgas skolu komandu
konkurencē mūsu skola ierindojās 9. vietā. Tādu pašu vietu - devīto 23 skolu
komandu konkurencē izcīnīja arī skolas 6. – 7. klašu izlases komanda.
6.- 7. klašu grupā skolas komandā piedalījās: Emīls Gaujenietis, Ādams
Ādamsons Pedčenko, Nils Vanags, Eduards Zvirgzdiņš, Tomass Meri,
Marts Kumpiņš, Karlīna Utkina, Rebeka Krūmiņa, Marta Mitre un Agate
Dubava Dubovska.
3.- 5. klašu grupā skolas komandā piedalījās: Niks Glindziņš, Miķelis
Ādamsons – Pedčenko, Oskars Treļ, Karims Kuklis, Arnis Krauze, Laura
Gaujeniete, Luīze Meldere, Tīna Milana Aleksejeva, Paula Kauša, Daniela
Blumfelde un Paula Sila.
Sporta skolotājs Andris

SKOLAS VELOČEMPIONĀTS
Skolas čempions un MTB klases uzvarētājs - Reinis Keiselis;
meitenēm MTB klases uzvarētājas - Žanete Ošiņa un Madara Čaunāne.
BMX klases 1. vieta - Kaspars Liepnieks, meitenēm BMX klasē ātrākā Zuzanna Berzinska
Mini MTB klases uzvarētājs - Raimonds Gabriels Marhelis, meitenēm Zuzanna Berzinska.
Ašākās skolotājas - Aiva Plauča un Ieva Jansone-Kilke.
Ašākais tētis - Eduards Marhelis
Ašākā mamma - Ieva Innuse-Frīdenberga
Sportiski aktīvākās klases kauss - 4.a klasei.
Tiesneši un skolotāji
Lauma, Aleksandrs

