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DISTANTSÕPE * MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI
On lõppenud 2019/2020 õppeaasta. See oli väga eriline meie kõigi jaoks, sest kaks kuud toimus distatsõpe kodus. Tublid
olime kõik, kes said hakkama iseseisva tööga. Mai kuus selgusid ka meie kooli kõige tublimad lapsed. Õnnitleme lapsi, ka
nende vanemaid ja õpetajaid
1.a klass

1.b klass

2.klass

3.klass

Austra Dambe

Paulīne Rasa Ābelniece

Arvis Driviņš

Eva Breice

Lelde Jukša

Patrīcija Ceplīte

Zelma Miķelsone

Paula Kauša

Rūdolfs Birre Kalniņš

Roberts Dreimanis

Emīlija Paņko

Pēteris Otto Kūlis

Jānis Pētersons

Paula Kalniņa

Amanda Pečule

Paula Piņķe-Finka

Ance Špiļka Vaite

Ervīns Ozbeks

Paulīne Pumpure

Elīza Rubene

Florence Louve

Zane Smelova

Margrieta Šmite

Alberts Staužs

Gustavs Kārlis Klodāns

Mona Stalte

Atis Vrubļevskis

Marta Treimane
Melānija Vāvere
4.a klass

7.a klass

6.klass

Madara Čaunāne

4.b klass

Ramona bambāne

Samanta Everte

Madara Miķelsone

Ance Ābele

Rēzija Rozīte

Adriana Ivanova

Žanete Ošiņa

Tīna Ābele

Edvards Zvirgzdiņš

Reinis Keiselis

Evita Pelše

Raivis Martinsons

Loreta Žubule

Magdalēna Tomingasa

Madara Policāne

5.klass

Paula Sila

Luīze Meldere

Matīss Šterns

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI
Attālināti notiek ne tikai mācības, bet arī dažādi konkursi un olimpiādes. Zinātniski pētnieciskos darbus raksta 7. –
9.klases skolēni. Šogad svinam panākumus un sveicam mūsu skolas uzvarētājus:
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura jomā 7.a klases skolnieci Paulu Virsi par iegūto 2.vietu
Sociālajā un pilsoniskajā mācību satura jomā 8.klases skolnieku Patriku Tomu Līvmani par iegūto 3.vietu
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību satura jomā 8.klases skolnieku Rasmusu Ivanovu par iegūto
3.vietu
8.klases skolnieces Lauru Everti un Keitu Plotnieci – ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes atzinības rakstu par dalību konferencē
Paldies arī skolotājiem Initai Ozolai, Pēterim Plakanam un Ivikai Keiselei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.
Maiga Pigita

SVINAM SVĒTKUS
4.MAIJS
Latvijas neatkarības deklarācijai šogad apritēja 30. gadskārta. Tikpat, cik mūsu skolai. Svētkus svinējām katrs savās
mājās, skatoties latviešu filmas un uzklājot svētku galdu. Skolēniem bija iespēja svētku noskaņās noskatīties valsts
prezidenta Egila Levita sveicienu televīzijā mācību kanālā tavaklase.lv
Foto sveicienu Latvijai sūta 1.a un 3.klases skolēni:

MĀMIŅDIENA
Šogad māmiņas visi sveicām mājās ar pašu pagatavotajām apsveikuma kartītēm, uzklātajiem galdiem un mīļām
bučām. Ķopā ar mammām varējām mācīties mūzikā uzdotos mājas darbus – iedziedāt dziesmiņu māmiņai.
Izpalika kopīgie skolas koncerti ar dziesmām un priekšnesumiem. Tomēr jādomā, ka mīļuma, apskāvienu un laba
vēlējumu saņēma māmiņas arī mājās.
3.klase sūta māmiņām saulainus sveicienus!

Skolotāja Aiva

KONKURSS
Aprīlī iznāca, bet maija paša sākumā tika prezentēts Rīgas skolēnu mūsdienu dzejas darbu
krājums “Skolas gaitu tautasdziesmas”, kas vēsta par ikdienas gaitām skolā, skolotājiem,
draugiem un piedzīvojumiem. Krājumā tika iekļauts arī 7.a klases skolnieka Emīļa Renča darbs,
par ko saņēmām pateicību no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta.
Paldies Emīlam un literatūras skolotājai Initai Ozolai, kas popularizē skolas vārdu.
Skolotāja Aiva

SKOLĒNU DOMAS PAR MĀCĪBĀM
Igauņu valodas skolotāja Triin veica aptauju pamatskolā – kā skolēni jūtas, kādus uzdevumus labprātāk pilda
un, ko gaida no attālinātā mācību darba. Rezultāti tika apkopoti un izveidota prezentācija.
Kādi ir secinājumi? Par to, kā skolēni jūtas - ļoti dažādi. Viena trešdaļa katru mācību dienu sagaida mierīgi un
“relaksēti”, otra trešdaļa ir panikā un satraukti, bet trešā trešdaļa – apnēmības pilni un gatavi darbam.
Atklājās, ka labprātāk skolēni paši plānotu savu darbu visas nedēļas garumā – atbilstoši savam tempam un
spējām. Skolēnuprāt veiksmīgāk padodas tie uzdevumi, kas pildāmi e-vidē. Uz jautājumu – vai vēlas regulāras
tiešsaistes stundas noteiktā laikā reizi nedēļā, lielākā daļa apgalvo, ka nē - tik bieži tikties nav nepieciešams. Vairāk
tiešsaistes stundas vēlējās jaunāka vecuma pamatskolēnu.
Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka vislabprātāk vēlas atkal tikties skolā, un priecājas, ja skolotājus interesē viņu
darbs un padarītais.
6.-9.klašu skolēnu viedoklis par attālināto mācīšanos atspoguļojas arī jautrās mēmēs:

4.a klassile meeldis väga olles koduõppel
interaktiivsete ülesannete lahendamine. Kasutasime
erinevaid platvorme ja õppisime juurde palju huvitavat.
Igal nädalal oli meil mitu õppetundi Zoom abil ja see aitas
väga kiirelt õppetööga hakkama saada ning oma aega
planeerida. Küsitluse menti.com alusel paistis, et kõige
populaarsemad olid meil matemaatikas 99math ja quizizz,
see on tore ja loodan, et ka tulevikus õpetajad kasutavad õppetöös erinevaid interaktiivseid võimalusi. Veel meeldis lastele
loodusõpetust õppida soma.lv abil. Kokkuvõttes võiks öelda, et õppida sel viisil oli tore, huvitav ja igati arendav. Saime oma
klassiõpilastega treenida täpsust, kohustunnet ja ise oma küsimustele vastuseid leidma – need on põhikoolis õppides väga
vajalikud oskused.
4.a olite mulle suurepärane klass ja teiega oli nii tore koos õppida!
Õpetaja Ivika

NO SKOLĒNU DARBIEM
nemanot, - vasara. Sava mūža laikā cilvēks piedzīvo
daudzus “gadalaikus”, tādēļ ir jāiemācās mīlēt
maksimāli visu, ko piedzīvo - mācīšanos skolā,
Mana dzīve ir kā varavīksne, jo varavīksne parādās, kad
garlaicību... (Rasmuss)
ir saule un lietus. Manā dzīvē ir līdzsvars, kad tajā ir gan  Upe sākumā ir mazs strautiņš. Jo tālāk tā tek, jo platāka
prieki , gan asaras. (Laura)
tā kļūst, vietām tai pievienojas citas upes. Beigās tā ietek
Dzīve ir kā puzle - pa gabaliņiem tā šķiet neskaidra un
milzīgā jūrā, kā jebkura cita upe. Tāpat ir ar cilvēka dzīvi
bezjēdzīga. Saliekot gabaliņus pa vietām, cilvēks spēj
- sākumā cilvēks ir mazs, bet, lēnām pieaugot, viņš
redzēt pilno bildi un saprast, ka patiesi dzīvei ir jēga, taču
daudz ko iemācas, apgūst. Dzīves beigās, cilvēks ir ļoti
šo puzli cilvēki liek visu savu mūžu. Daudzi padodas
daudz ko piedzīvojis, iemācījies. (Kristaps)
pusceļā un tā arī nekad neizprot savas dzīves pilno  Es – puķe. Ja par mani rūpējas, es augu, uzplaukstu.
būtību. (Patriks)
Ja mani atstāj novārtā – iznīkstu. Slikti vārdi vai
Ūdens ir ļoti svarīgs, tāpat arī cilvēka dzīve; un, tāpat kā
darbi ir kā salnas, kas iznīcina augus. (Keita)
ūdens, dzīve pieņem trauka formu, kurā tā ir ielikta.
(Dāvids)
8.klases skolēnu prezentācijās ielūkojās sk. Inita
Katram dzīvē ir savi kāpumi un savi kritumi. Ir laiki, kurus
ir jāpārcieš, - ziema, ir laiki, kas paskrien garām, pašam

“Mana dzīve kā …
jeb ar ko salīdzinātu savu dzīvi”







Literārās pasakas kā riekstus
mēģināja pārkost 7.klašu skolēni.
Lūk, daži kodoli gardai maltītei
H.K.Andersena

pasaka

“Neglītais

pīlēns”

aicina padomāt, par to, ka ir jāmīl sevi tādu,

H.K.Andersena pasaka “Princese uz zirņa” ir par
kādu princi, kurš gribēja precēties, bet apņemt par
sievu tikai īstu princesi. To bija papilnam, bet, vai
viņas ir īstas princeses, viņš nevarēja tikt skaidrībā.
No šīs pasakas var uzzināt, ka dažreiz cilvēki ir
jāpārbauda, pirms tos ielaist savā dzīvē. (Augusts,
7.b)
A.Sakses pasaka “Jasmīns” māca, ka nav

kāds esi, katram ir sava vieta pasaulē. Daudz

jābūt paštaisnam, augstprātīgam, ir jāmāk

svarīgāka par ārējo izskatu ir sirds un dvēsele.
(Sintija, 7.b)
R. Blaumaņa velniņi bija divi nešpetni draugi, kuri,
izbēguši no elles, mēģināja izjokot zemnieku. Nerātnības
darot, viņiem bija jautri. Vecums nav šķērslis / robeža
tam, lai pārstātu jautri pavadīt laiku, tikai jāatrod
atbilstoša izklaide. (Elza, 7.a)
A.Sakses pasakas “Pienenīte” galvenā
atziņa - par naudu nevar nopirkt jūtas. Šī
pasaka atgādina – lai arī naudai ir liela
nozīme dzīvē, tomēr ir lietas, ko par to
nevar
nopirkt.
Patiesas
jūtas
nav
nopērkamas pat par lielu naudu, arī
mūsdienās. (Elizabete, 7.b)
Brāļu Grimmu pasaka ‘’Vilks un septiņi kazlēni’’ stāsta par mātes
mīlestību un par drosmīgo rīcību, ko viņa ir gatava darīt bērnu dēļ. Šī
pasaka ir mūžības vērta, jo tā parāda, cik ļoti stipri mātes var mīlēt
savus bērnus. To noteikti var novērot dzīvnieku pasaulē, cilvēki varētu
no tiem pat mācīties! (Ramona, 7.a)

ieklausīties citos, pieņemt situāciju un mācīties
no tās. (Paula, 7.a)
Imanta Ziedoņa ”Zaļā pasaka” māca sargāt dabu, jo cilvēki reizēm
aizmirst par savu apkārtējo vidi. Dažreiz apzināti, dažreiz neapzināti
nodara tai pāri. Pasaka atgādina man par Talkas dienu, kas notiek
vienreiz gadā. Dabai ir mūžīga vērtība, un mēs vēlamies nākamajām
paaudzēm atstāt mantojumā tīru un skaistu dabu. (Loreta, 7.a)
H. K. Andersena pasaka “Karaļa jaunais tērps” parāda,
ka patiesību ir grūti pateikt un grūti pieņemt. (Mārcis,
7.b)
A.Sakses pasaka par vijolīti ir mūžības
vērta, jo tā parāda vienu no ētikas zelta
likumiem – dari citiem tā, kā tu gribi, lai
darītu tev. (Edgars, 7.a)
I. Ziedoņa “Pasaka par pogu” atgādina, ka nav jābaidās
no visa, ko dzīvē sastop. Protams, jābūt uzmanīgam.
Jāiemācās pārvarēt bailes, iegūt draugus, būt noderīgam.
Pasaka ir par mums, cilvēkiem. (Markuss, 7.a)

Minu unistuste tuba
Minu unistuste tuba oleks suures
kortermajas. See oleks tõesti suur,
kõrgete lagedega. Tuba asuks
kolmandal korrusel. Seal oleks mul
vajalikud asjad ja ruum tualeti jaoks.
Kirjutuslaud oleks suur ja moodne
ning asuks minu toa nurgas. Selle peal
oleks mul superarvuti. Laua kõrval
oleks kapp. Selles oleks mul oma
õppematerjalid. Minu toa teises
nurgas, laua vastas, oleks minu voodi.
See oleks kõrgel, peaaegu lae all.
Voodisse saab ronida mööda pikka

treppi. Voodi all oleks minu jaoks väike
köök. Toa kolmandas nurgas oleks
suur ruum, kus saaksin ise ja koos oma
sõpradega mängida virtuaalreaalsuse
mänge.
Selles
oleks
megasuperarvuti, milles oleks kõik
virtuaalmängud. Minu toa neljandas
nurgas oleks uks, mida võin avada
ainult mina. Seinad, põrand, aknad ja
lagi oleksid helikindlad. Lae lähedal
oleks veel puidust platvorm. Selle peal
oleks mugav diivan ja külmik, mis oleks
täidetud jookide ja suupistetega.
Diivani ees oleks mul megateleviisor,
mis oleks ühendatud kõikide

mängukonsoolidega.
See
oleks
nutiteleviisor,
superkonsoolidega.
Põrandas oleks luuk, mis viiks mu oma
ellujäämisvarjendisse. See on minu
unistuste tuba, mis mulle väga
meeldiks.
Toms Puriņs, 7.a

KĀ PAGATAVOT JOGURTU MĀJAS APSTĀKĻOS
Bioloģijā 7.klase mācījās par baktērijām. Savā pieredzē, kā pagatavot veselīgu mājas jogurtu, dalās
7.a klases skolniece Ramona.
Vispirms es katliņā ielēju 0,5 litrus pienu un uzsildīju to līdz apmēram 37 grādiem. Pēc tam ielēju to
burkā. Pievienoju pienam 50g tīrkultūru un samaisīju. Burku ietinu dvielī, segā, lai saglabātos siltums.
Nākamās dienas rītā jogurts ir gatavs. Tas ir nedaudz sabiezējis un ir skābens, bet pieliekot cukuru un
kanēli ir ļoti garšīgs.
Varbūt ir vērts pamēģināt pašiem?
Skolotāja Brigita Lazdāne

EJAM DABĀ – KATRS ATSEVIŠĶI, BET TOMĒR VISI KOPĀ!
3.klasei maijā bija vairāki ar dabu saistīti darbiņi darāmi. Mācoties par dabas ainavām,
katra uzdevums bija izveidot meža, purva, pļavas, upes vai jūras kolekciju, pierakstot,
kādus atradumus savākuši.
Pavasarī, kad dabā viss zied un plaukst, bija jāizveido savs
dārziņš uz palodzes, siltumnīcā, dārzā vai puķu kastē. Pētījums
tālāk jāturpina vasarā – kas izaugs, uzziedēs vai nogatavosies. Lai
rudenī varētu kopā dalīties pieredzē ar savu paveikto un novēroto.
Lasījām un klausījāmies stāstus par dabas aizsardzību, mācījāmies aizsargājamos augus un
teritorijas Latvijā. Aizdomājāmies arī par apkārtējās vides sakopšanu. No mājās pieejamajiem
materiāliem izveidojām katrs savu
atkritumu karalieni Drazetu un zīmējām
komiksu par “Pudeles ceļojumu”
pasaulē.
Tā kopīgi visi sagaidījām vasaru. Vēl tikai pēdējā Zoom
tiešsaistes stunda, klases čatā vasarīgi un silti novēlējumi
visiem klases biedriem un aiziet – vasaras brīvlaiks ir SĀCIES!
Skolotāja Aiva par notikumiem 3.klasē

4.b KLASES SKOLĒNU RADOŠIE DARBI MAIJĀ

5.klase pēdējā klases stundā atskatījās uz iesāktajām skolas gaitām pamatskolā un katrs uzrakstīja savus iespaidus no šī
mācību gada. Apkopojumā skolēni atzina, ka gads ir bijis grūtāks mācību ziņā, jo skolotāju ir vairāk un mācīties grūtāk. Paši
ir paaugušies, tādēļ laiks ir bijis jautrāks un strīdu mazāk. Klases vecākai atmiņā palicis amatu vēlēšanas process, kurā tika
iedalītas atbildības sfēras atsevišķiem skolēniem. Ar vecāku palīdzību ir izdevies iekārtot klases telpas un veiksmīgi līdz
ārkārtējai situācijai pavadīt klases vakaru.
Skolotājs Pēteris

PĒDĒJAIS ZVANS 9.KLASEI
Šogad izpaliek kopīga atvadīšanās no mūsu
devītklasniekiem. Pēdējā zvana svētki ir atcelti.
Tomēr priekšā vēl jūnijs un izlaidums
devītajiem tomēr būs! Kaut arī mazāks, nekā
iepriekš iecerēts.
Mīļus sveicienus virtuāli mūsu šī gada
absolventiem sūta 4.b klases skolēni un novel

LABU CEĻAVĒJU
TURPMĀKAJAI DZĪVEI!

ILUSAT SUVE KÕIGILE –
ÕPILASTELE, ÕPETAJATELE JA LASTEVANEMATELE!

