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LATVIJAS NEATKARĪBAS DIENA
Patriotisma mēnesis šogad skolā
pagāja klusāk nekā ierasts, tomēr
ne mazāk svinīgi. Kopš brīvlaika visi
esam pandēmijas varā. 7.-9. klašu
skolēni mācās mājās un skolā ir
tikai 1.-6.klase. Pulcēties un kopā
būt nav atļauts, tāpēc svētkus
svinējām katra klase atsevišķi.
Lāčplēša dienā aizdedzām svecītes
un radījām Gaismas ceļu skolas
pagalmā, izgaismojot sarkani baltās
krāsās ceļu no vārtiņiem līdz
durvīm. No rīta, kamēr gaišs, paši

vēl nemanījām, cik patiesi skaists
šis svecīšu ceļš izskatīsies krēslas un
vakara stundās. Tie, kas mājup no
skolas devas pēcpusdienā, īsteni
varēja izbaudīt svecīšu gaismas ceļa
skaistumu tumsā.
Latvijas neatkarības dienu
atzīmējām 17. novembrī. Atradām
iespēju, kā tomēr svētkos būt kopā.
Šogad vienojāmies latviešu tautas
dziesmu melodijās.
Pirmās stundas laikā notika svinīgs
pasākums “Ar dziesmu par Latviju”.

Pie šā brīža pašiem lielākajiem –
sestklasniekiem svinīgā gaisotnē
aizdedzām skolas sveci lielajā
lukturī, nodziedājām valsts himnu
un mūsu gaismas un dziesmotais
gājiens varēja sākties. Ceļojām no
klases uz klasi ar kādu tautas
dziesmu, kuru nodziedājām pie
atvērtajām klases durvīm, tādējādi
sūtot svētku sveicienus saviem
skolas biedriem. Pasākumu
noslēdza paši mazākie mūsu
audzēkņi.

LĀČPLĒŠA DIENA
Par Lāčplēša dienu skolēniem stāstījām klases stundās, latviešu valodas stundās, arī mācoties vēsturi un sociālās zinības.
Skolēni zīmēja savus iedomātos Lāčplēšus. Lai godinātu brīvības cīņu dalībniekus un pieminētu kritušo dvēselītes,
rīkojām Gaismas ceļa akciju. Īpaši aktīvi svecīšu licēji bija 1.-4.klašu skolēnu vidū.
Šajos svētkos visur varēja manīt visdažādākās svecītes – gan pagalmā, gan klasēs uz galdiem un palodzēm.

FOTO/VIDEO AKCIJA “Piedzīvo savu Latviju”
Pirmssvētku laikā skolā
norisinājās foto/video akcija
“Latvijai 102. Piedzīvo savu
Latviju” Tās laikā ikviens
interesents varēja iesūtīt savus
radošos darbus – zīmējumu,
fotogrāfiju, kolāžu, nelielu video,
dzejoli vai arī stāstu par Latviju.
Prieks bija skatīties un klausīties
visu čaklo skolēnu darbus! Īpašs
paldies ģimenēm, kas visi kopā

PROJEKTA NOSLĒGUMS
Novembrī noslēdzās projekts “Tautu rakstu vijas”. No sabiedrības
integrācijas fonda un sadarbības partneriem saņēmām pateicības rakstu
par dalību šajā projektā. Arī katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu un
saldumus.
Gandarījums ir par iepazītajiem tautu rakstiem un arī 1.-6. klašu skolēnu
apkopotajām ziņām par savas ģimenes tautībām. Tas viss tagad redzams
un aplūkojams 2. stāva gaitenī rudenīgo koku gatvē. Tomēr darbs vēl
nebeidzas. Jāizpēta kādas un cik dažādas tautības ir sastopamas visas
mūsu skolas skolēnu ģimenēs.

radoši un aktīvi iesaistījās!
Visaktīvākie skolēni izrādījās 1., 3. Un
4. klases audzēkņi ar savām
audzinātājām. Cerējām gan ieraudzīt
vairāk pamatskolēnu darbus, tomēr
laikam vēl ir vairāk jāiedrošina. Visi
akcijas dalībnieki saņēma direktores
pateicības rakstus. Savukārt darbi
nekur nav pazuduši – tie aplūkojami
un klausāmi skolas mājas lapā
http://eestikoolriias.blogspot.com/

KONKURSS
Vēl pirms attālinātajām mācībām četri
mūsu skolas skolēni aizsūtīja savus
jaunrades darbus Roberta Mūka
konkursam „ Paskaties uz sevi no augšas
un tad no apakšas. Ko tu redzi? “
“Saka - no malas viss labāk redzams.
Tāpat arī, skatoties no augšas vai
apakšas, ieraugām kaut ko citu, kaut ko
savādāk. Un tā tas ir katrā dzīves
situācijā, katrā dzīves posmā un laikā. Arī
katru nedēļas dienu. It kā tās visas ir
vienādas, taču sajūtas – atšķirīgas,” savā
darbā raksta Rēzija (8.a kl.).

“Taču no apakšas skatīšanās nozīmē
brīžus, kad es sevi uzskatu par
visgudrāko, stiprāko un visskaistāko
cilvēku pasaulē. Tas notiek brīžos, kad
mani paslavē un tamlīdzīgās situācijās.
Bet vai tas ir noderīgi?” jautā Kārlis
(6.kl.).
Paula (8.a kl.) darba nobeigumā izsaka
kādu filozofisku domu: “Katrā dienā ir
savs labums, un katru dienu uz sevi vajag
skatīties savādāk. Lai katrs skatupunkts
neapniktu. Katra nedēļa ir kā aplis, kurš
pirmdienā sākas, bet svētdienā beidzas.

Nākamā nedēļa – aplis jaunā līmenī,
jaunos piedzīvojumos un jaunā rītā.”
“Sestdiena un svētdiena – tās nav manā
darba kalendārā, jo esmu kā citā
pasaulē. Tās ir puķes – krāsainas un
spilgtas. Tās smaržo pēc mammas
svētdienas rīta pankūkām un manas
bezrūpības,” atzīst Emīls (8.a kl.).
Novembra viducī saņēmām priecīgu ziņu
– Emīls Rencis ieguvis 3.vietu konkursā.
Apsveicam!
Skolotāja Inita

MEDUS DIENA

Pirmajai klasei liels prieks un pārsteigums bija decembrī
saņemt dāvanu no Latvijas Biškopju biedrības. Latvijas
biškopji piedalās akcijā “Eiropas medus brokastīs”, kas
tiek finansēts no valsts un dāvina katram Latvijas

RUDENS TALKA
Kā ik rudeni, arī šogad,
talkojām skolas
pagalmā. Šoreiz no
darba svaigā gaisā
izšmauca lielie
pamatskolēni, jo viņiem
bija jāmācās mājās.
Tāpēc lapu grābšanā vairāk
piedalījās mazo klašu skolēni
stundu un pagarinātās dienas grupas laikā.

pirmklasniekam trīs medus trauciņus, kā arī magnētu ar
informāciju par medu. Trauciņos bija rapšu, dažādu
ziedu un meža medus. Visi kopā garšojām paraudziņus
un vērtējām, kurš no tiem mums garšo visvairāk.
Izrādās, ka gaišais pavasara medus no rašpu ziediem
bija labākais. Maigā struktūra un vieglums padarīja to
par īpašu. Kopīgi noskatījamies arī mācību filmiņu, kas
bija interesanta un deva mums priekšstatu par medus
tapšanas plašo pasauli. Visbeidzot pārrunājam arī par
medus lietošanu uzturā un ietekmi uz mūsu veselību.
Ļoti izglītojoša dāvana!
Skolotāja Ivika

VINGROJAM
Šoruden esam pamanījuši, ka
skolā sākusi strādāt jauna
medicīnas māsiņa Ilze. Viņa
visai vērīgi pieskata mūs visus
pusdienu starpbrīžos, kad
mazgājam rokas, uzklausa katru
sasirgušo un uzliek plāksterus
savainotajiem pirkstiem. Pēc
Ilzes iniciatīvas novembrī piedomājām par savu veselību stundu laikā pie mums viesojās cilvēki no veselības centra,
lai mācītu izkustēties dinamiskajās pauzēs.

