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KODUÕPE * MĀCĪBAS MĀJĀS 
No 23.marta visi mācāmies un strādājam mājās attālināti. Kaut kas tāds notiek pirmo reizi visu - lielu un 

mazu cilvēku dzīvēs. Tāpēc sākumā visai satraucoši un saspringti nācās domāt, kā organizēt darbu, vai visi 

pieslēgsies, darīs, būs aktīvi, vai izturēs interneta savienojumi. Kādus uzdevumus dot, kā vērtēt. Ko darīs 

vecāki? Ar šīm domām sākām. Paldies visiem – mums izdevās! Ar laiku pieradām, ka no rīta nav agri jāceļas, 

paēst iespējams mājās, ceļam laiks nav jātērē. Tomēr arvien vēl nevaram pierast pie vārda “grūti”, pie 

patstāvības, draugu trūkuma ikdienā un vecāku uzraudzības. Pēc skolas ilgojas visi! Arī skolotāji. 

 

KO PAR MACĪBĀM MĀJĀS DOMĀ BĒRNI 

Rūta, 3.klase 

 

Mācīties mājās ir interesanti, bet arī grūti un nav forši, jo 
vairāk par visu gribas uz skolu. Kā jūtamies mājās, kā iet? 
Lieliski, brīnumaini, forši, labi, jautri, superīgi, interesanti, 
perfekti. Kādam arī iet bēdīgi, jo nevar saņemties – visu dienu 
dara kaut ko, tikai rezultātu nav… Tomēr visi piekrīt, kā mācās 
būt patstāvīgi, kas izrādās, nemaz nav viegli. 

3.klase un skolotāja Aiva 

“Man patīk, ka mums ir 

tiešraides Zoomā, bet pārējais man labāk 

patika skolā. Ļoti patīk, ka sportu rāda pa 
televizoru.”                      Krišjānis, 2.klase 

“Man labāk patiktu būt skolā, bet, tā kā apkārt ložņā 

koronavīruss, vienīgā iespēja ir mācīties no mājām. 

Patīk visvairāk latviešu valoda. Mēs ar brāli uztaisījām 

savu pastu. Pasta izdalīšana ir trešdienās un 

svētdienās.. MILZĪGS paldies par atzinības rakstu.” 

Amanda, 2.klase 

Šis laiks, kad mācās attālināti mums 2. 
klasei ir daudz ko mācījis un licis izvērtēt 
būtiskāko no mazāk svarīgā. Esam mācījušies 
arī stiprināt savu raksturu - pacietību, 

patstāvību, laipnību. Biežāk teikuši un 
dzirdējuši labus un atzinīgus vārdus. Mēs ļoti 
ilgojamies viens otru satikt, apsēsties savā 

skolas solā un ļoti gribētu, ka varētu viss 
atgriezties "vecajās sliedēs." Mēs zinām, ka 
tā kā ir tagad, nebūs vienmēr. Novērtējam 
laiku kopā ar vecākiem, biežākas pastaigas, 
kopā mācīšanos un daudz darbošanos kopā! 

2.klases skolotāja Andra 

“Man patīk mācīties mājās, bet pietrūkst klasesbiedru. 

Mācos strādāt ar datoru, grūti man sanāk likt garumzīmes 

un lielos burtus. Pats visu krāsoju. Mēs ar brāli pazaudējām 

līmes zīmuļus, tāpēc bija jālīmē ar slapjo līmi un nesanāca 

precīzi noklāt. Gribētu rakstīt vēl kādu projektu. Man patīk 

Tavaklase, skatos katru dienu. Man patīk dabaszinības, 

sports, matemātika, igauņu valoda. Man nepatīk mūzika. 

Mēģinu izmācīties jau no rīta, tad ejam ārā - sportojam, 

braucam ar riteņiem. Mamma vai tētis mani pārbauda - man 

nepatīk labot savas kļūdas. Par to drusku strīdamies. " 

Mārtiņš, 2.klase 



 

KO PAR MĀCĪBĀM MĀJĀS DOMĀ VECĀKI 
Aptaujas dati liecina, ka vecāki tikuši savlaicīgi 

informēti par mācību procesa norisi attālināti. Vecākiem 
bija skaidrs, kā notiks mācību process, ko skola sagaida no 
viņiem un skolēniem. Bija jau savlaicīgi sniegta 
informācija, kur meklēt palīdzību.  

Vecāki norāda, ka bērni vidēji dienā mācās ap četrām 
stundām un vairāk. Visvairāk palīdzēt iznāk 
sākumskolēniem, jo jāsaplāno diena, jāizsakidro uzdotais, 
jāpalīdz izpildīt darbi. Pamatskolā vecāki seko līdzi, bet jau 
daudz mazāk. Pārsvarā iedrošinot, pārrunājot, pārbaudot 
uzdoto. Vecāki norāda, ka par lielāko daļu darbu bērni 
saņem atgriezenisko saiti no skolotājiem. Saziņai tiek 
izmantota e-klase, arī WhatsApp, Zoom un telefoni. Vecāki 
ir apmierināti ar to, ka skola un skolotāji sazinās ar 
ģimenēm.  

Vai skolēni apgūs mācību vielu? Par to ir pārliecināti 
lielākā daļa vecāku un nevēlas, ka mācību gads tiktu 
pagarināts. Protams, grūtības pamatskolā sagādā fizika, 
ķīmija, kas prasa papildus iedziļināšanos, tomēr bērniem 
pietrūkst pacietības un prasmes mācīties pašiem.  

Dažkārt vecāku vēstulēs nācās lasīt ieteikumus, ko un 
kā varētu uzlabot mācību darbu. Esam to ņēmuši vērā. 
Skolotāji apguva Zoom un MS Teams platformas, rīko 
konsultācijas telefonā, cenšas sazināties ar skolēniem, 
kuriem mācības sagādā kādas grūtības. Nācās palīdzēt arī 
ar datortehniku bērniem, kuriem tā bija īpaši 
nepieciešama. Vecāki saka arī paldies skolotājiem un par 
igauņu valodas stundām tavaklase.lv 

Informāciju apkopoja skolotāja Aiva 

 

CIK ILGI MĀCĀMIES 
 

Aprīļa pēdējā nedēļā 5.klase matemātikā veica pētījumu, zīmējot katrs savu diagrammu - cik ilgi katru dienu 

aizņem mācību darbs. Kopsavilkumu par klasi šoreiz veica skolotāja.  
Secinājumi. Vidējais mācībām veltītais laiks 

dienā – 3 stundas. Skolotāji gan teiktu, ka daudz 

par maz. Vai visi darbi ir izdarīti? Noteikti nē. 

Skolotāji vēlētos, lai mācības ilgtu vismaz 4 

stundas, būtu lielāka motivācija un vēlme 

iesaistīties, darīt. Te noteikti talkā varētu nākt 

vecāki, kas pārbaudītu, uzmundrinātu, 

atbalstītu. Bet tā bija tikai viena nedēļa no divu 

ar pusi mēnešu ilgā mācību maratona attālināti. 

Ne jau visas nedēļas laikam ir tik vieglas bijušas! 

Bērni arī mācās dažādi – citi mācību darbam 

velta 8 stundas, cits turpretī tikai pusstundu        

Skolotāja Aiva 
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KO MĀCĀS SKOLĒNI 
 

Aprīlis bijis neierasts mēnesis. Tomēr, neskatoties uz izmaiņām mācību ritmā, 1.klases 

skolēniem šis laiks bijis radošs un interesants. Aprīlis iesākts ar jokiem un rotaļlietu 

gatavošanu, savukārt Lieldienās krāsotas raibas olas un veidotas skaistas kompozīcijas.  

Tāpat aprīlī 1.b klases skolēni divas nedēļas katrs rūpējās par 

kādu augu un cītīgi sekoja līdzi tam, kā mazas sēkliņas pārtop par 

dillēm, tomātu stādiņi kļūst aizvien garāki, kā 

sīpoliem izaug sulīgi lociņi un kā istabā plaucētie zari 

ne tikai salapo, bet pat uzzied.  

Izmantojot platformu "Zoom", runāts gan par to, 

kā katram veicas mācībās, gan par emocijām, kā katrs 

jūtamies šajā laikā, kā varam palīdzēt viens otram, 

par to, kādus darbiņus katrs veic mājās. Kopumā 

aprīlis bijis darbīgs, tomēr tas ir arī priecējis ar sauli 

un pavasarim raksturīgu prieku.  

Skolotāja Katrīna 

 

2.klase šai laikā ir veikusi interesantus eksperimentus, piemēram, kāpēc jāmazgā rokas un skolotājai iesūtījām 
eksperimenta video. Gatavojām Ledus glezniņas, no vienas krāsas priekšmetiem meistarojām objektu, likām glezniņas no 
dabas materiāliem. Kādam radusies lielāka interese par grāmatām, ka pat vakarā lasa ar lukturīti, lai brālim netraucētu. 
Rakstījām projektus par kukaiņiem, par tautībām. Liels prieks mums visiem ir tikšanās Zoom nodarbībās, kad mums ir 
iespēja ne tikai mācīties, bet galvenais - redzēt skolotāju, klases biedrus un aprunāties ar viņiem! 

Skolotāja Andra 

 

 



3.klasē aprīlis sākās ar Joku dienu, kad rakstījām joku teikumus. Savukārt Lieldienās 

krāsojām olas, veidojām kompozīcijas un rakstījām jaukus novēlējumus klases biedriem.  

Aprīlī igauņu valodā mācījāmies pulksteni un rakstījām savu dienas režīmu. 

Skolotājas izdarītais secinājums – vidēji dienā 3.klases skolēns mācās 4 stundas, bet ārā 

pavada vismaz vienu stundu. Mācību darbu lielākā daļa uzsāk 9.00, bet 

beidz ap 14.00. Tā saka skolēni, tomēr skolotāja novēro ko citu – vēl 

piecos, sešos, arī septiņos pienāk pēdējie darbi. 

Aprīlī apguvām trīsciparu skaitļus. Tad katrs savās mājās mērīja 

visdažādākos priekšmetus un no televizora vai datora ekrāna TV stundās 

mācījās izlikt tūkstoš rūtiņu rakstu. Izdevās visai interesanti! Noteikti 

patika arī mājas labie darbi un pavasara meklēšana dabā. 

Vecāku sanāksmes tagad notiek attālināti un secinām, ka tā varētu arī 

turpmāk – ļoti ērti, nekur nav jāiet, bet izrunāt būtisko un svarīgo var gan. 

Skolotāja Aiva 

 

LABS HUMORS PAILDZINA DZĪVI! Tā saka skolotāja Gunta 

un apkopo ceturtklasnieku iesūtītās anekdotes 

 

Jau nedēļu sēžu savā istabā. Aiz garlaicības sāku sarunāties 

ar savu brāli. Izrādās - interesants cilvēks! 

iesūtīja Matīss 4b 

Nekādi nespēju izlemt, kur pavadīt savu nākamo atvaļinājumu- 
viesistabā vai guļamistabā?                                                iesūtīja Ernests 4a 
 

Ir Kristofera pirmā skolas diena.  

Skolotāja jautā Kristoferam: Par ko strādā tavs tētis? 
Kristofers: Burvju mākslinieks. 

Skolotāja: Kādus trikus viņš prot? 

Kristofers: Prot cilvēku sazāģēt uz pusēm. 

Skolotāja: Cik aizraujoši! Vai Tev ir brāļi 

un māsas? 

Kristofers: Jā - pusbrālis un pusmāsa. 



Kamēr mazāko klašu skolēni jokojas, lielākie lasa nopietnu literatūru un dalās par to 

pārdomās. Skolēnu darbus atlasīja skolotāja Inita 

 
“Izlasīju O. Vailda romānu “Doriana Greja ģīmetne”. Šo grāmatu izvēlējos, jo ieinteresēja tās saturs, kas tika 

apspriests kādā no literatūras stundām. Zinot, ka pēc grāmatas sižeta uzņemta filma, izlēmu izlasīt romānu pirms 

filmas skatīšanās. (..) No galvenajiem varoņiem varētu mācīties neticēt katram vārdam, kas tiek izteikts, un mācīties no 

savām kļūdām, jo to, kas jau izdarīts, vairs nevar pagriezt atpakaļ.” 

Laura, 8.klase 

 

  “Es iesaku izlasīt Lī Češīra grāmatu “Pagrieziena punkti mākslā”, tā ir grāmata par mākslas vēsturi no 14.gs. līdz 

mūsdienām. Lai gan neesmu līdz galam vēl izlasījis, par to var daudz ko stāstīt – tā ir grāmata, kas uzrunā jebkurā 

nodaļā, piemēram, stāsts par perspektīvas atklāšanu: mūsdienās šis paņēmiens nav nekas īpašs vai apbrīnojams, 

to var iemācīties lietot jebkurš, ja vien grib iemācīties, bet toreiz, kad F. Brunelleski atklāja šo apkārtnes tēlošanas 

paņēmienu, tas bija brīnums.”  

Rasmuss, 8.klase 

 

Keita no 8.klases iedziļinājusies E. Lokhārtas darbā “Mēs bijām meļi”: “Grāmata liek domāt par cilvēku kļūdām, 

kuru sekas ir ļoti lielas, liek aizdomāties arī par ģimeni, kopābūšanu. (..) Es nedomāju, ka grāmata ir līdzīga kādam 

citam daiļliteratūras darbam, jo cilvēki ļoti maz runā par lielām kļūdām, kas pārvēršas par traģēdiju uz visu mūžu.” 

 

Riia Eesti Kooli õpilaste tõlgendused Eesti kunstnike töödest – kokku pani õpetaja Triin 

 
Konrad Mägi  
“Else Lõo” 
1914-15  

           

Kitija 8.kl. 

Nikolai Triik  
“Aleksander Tassa 
portree”, 1905  

           Robert 9. kl. 

Edward von Lõngus 
“Lembit - King of the Hill” 
17. oktober 2018   
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Eduard Wiiralt, 
“Lamav tiiger”, 
 1937  
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PIEDALĀMIES PROJEKTOS 
TERE KEVAD, 2020 
Kuna oleme aktiivsed looduse vaatlejad ning meie paljude õpilaste hobiks on 

matkata looduses. Seekord peab küll iga õpilane oma jalutuskäiku perega tegema, 

aga õnneks on meil nii toredad vanemad, kellele samuti looduse vaatlemine 

meeldivaks tegevuseks on kujunenud. Oleme juba sel kevadel palju putukaid, linde 

ja loomi kohanud. Haruldasemaid leide on olnud Zuzannal, kes sel kevadel märkas 

jäälindu. Väga aktiivsed looduse vaatlejad on Oskar ja Rasmus, sest nende 

kaamerasilm tabab kõiki kevade kuulutajaid.  Muidugi ei saa kevadel märkamata 

jätta erinevaid lilli, mis õitsema hakkavad. Klassiga sel kevadel võtame osa jällegi 

projektist TERE KEVAD, 2020!   

PUTUKAS KOHTAS KEVADET 
Aeg, mil paljud konkursid ja võistlused ei saa eriolukorra tõttu toimuda, siis 

leidsime võimaluse 4.a klassi õpilastega osaleda putukate joonistamise võistlusel. 

Seepärast saatsime oma klassi 9 kaunimat joonistust Tehniskas jaunrades nams 

“Annas 2” konkursile, mille teemaks oli “Putukas kohtas kevadet”.  Nüüd tuleb 

osavasti hääletada, et parimaid töid leida. 

Õpetaja Ivika Keisele 

 

KO DARA SKOLOTĀJI 
Skolotāji ne tikai gatavo stundas, domā uzdevumus 

skolēniem, labo audzēkņu darbus un izliek vērtējumus. 

Nākas arī pašiem mācīties un pat ļoti intensīvi. 

Pilnveidojam savas zināšanas un apgūstam jaunas 

prasmes vebināros, saziņā ar kolēģiem. Dienas paiet 

saspringti un tās ir ļoti, ļoti garas. Pa vidu vēl ir 

videokonferences ar citiem pedagogiem, zvani un 

sarakstes ar skolēnu vecākiem un pašiem skolēniem. 

Palīdzam viens otram, strīdamies, dodam padomus, 

iesakām. Grūti ir arī skolotājiem. Tomēr spēku dod 

kolēģu atbalsts un arī vecāku iesaistīšanās. Šoreiz mēs 

sakām daudz paldies visiem. Bet ļoti gaidām, lai arī mūs 

atbalsta ar to pašu... 

Televīzija sāka pārraidīt mācību stundas. 

Tavaklase.lv ienāca daudzu skolēnu mājas dzīvē. 

Filmējās un stundas gatavoja arī mūsu skolas visas 

igauņu valodas skolotājas. Mūsu uzdevums bija ierakstīt 

sešus 20 minūšu garus raidījumus – mācību stundas. 

Piedāvājums nāca visai pēkšņi un tāpēc nebija laika 

gatavoties un ilgi domāt. Lai pašām vieglāk, raidījumus 

sadalījām starp visām skolotājām – Urvi, Aivu, Iviku un 

Triin. Aicinājām līdzi arī Annu no 7.a klases, lai būtu arī 

kāds skolēns, kuram stāstīt un jautāt. Tā noteikti ir 

interesanta pieredze mums visām. Raidījumus 

ierakstījām, domājot tieši par mūsu skolas skolēnu 

vajadzībām un lielāko vecumu grupu – sākumskolas 

skolēniem.Tomēr katrā stundā ir kaut kas, ko var 

pielietot un atkārtot jebkurš mūsu skolas skolēns. 

Skolotāja Aiva 

 

 

 

 

 

 



SPORTS MĀJĀS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporta pasākumi un aktivitātes skolā izpaliek. Tomēr tas nenozīmē, ka nedarām neko. 

Sportojam katrs savās mājās un sūtām skolotājiem savus vingrojumus. Skrienam un vingrojam 

uz noteiktu laiku. Vecāki filmē, uzņem laiku, bet bērni sūta savus rezultātus skolotāj iem, lai 

tādā veidā saņemtu vērtējumu. Pētām arī sporta spēļu vēsturi, zīmējam un līmējam plakātus 

par sportu savās ģimenēs. 
 


