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 ATTĀLINĀTĀS MĀCĪBAS 
Tāds dīvains laiks valda mums visapkārt. 

Mācāmies un strādājam, bet tā īstā 

prieka un gandarījuma sajūta izpaliek.  

Esam visi kopā, bet tomēr atsevišķi katrs 

par sevi - mājās pie sava datora un 

galda, tāpēc nejūtam klases biedru un 

kolēģu atbalstu. Pārņem sajūta, ka dzīve 

aizplūst garām. Izpaliek dažādās 

aktivitātes, domu apmaiņas, strīdu, 

smieklu.  

Atliek vien radīt pašiem savu dzīvi. 

Tāpēc janvārī un februārī caur datora un 

televizora ekrāniem piedalījāmies 

dažādos svētkos, atcerējāmies mūsu 

vēsturi.  

Janvāris pagāja barikāžu notikumu zīmē 

– meklējām, interesējāmies, apkopojām 

savas ģimenes un tautas vēsturi. 

Savukārt februāris bija svinībām īsti 

piemērots mēnesis – Igaunijas 

dzimšanas diena, Valentīna diena, 

Meteņi. Iznāca pārrunāt par drošu 

internetu. Daudziem bija iespēja baudīt 

tiešsaistes koncertus un muzeja 

apmeklējumus.  

Kā uzturēt draudzīgas attiecības ar 

klases un skolas biedriem? Sazvanoties, 

runājoties, arī visiem kopā spēlējot 

virtuālās spēles. Tas viss mums palīdz 

nenošļukt un turēties kopā!                                                                     

Aiva Plauča

 

 

Kristians 2.b klass



 EESTIMAA SÜNNIPÄEV 
Februāris mūsu skolā vienmēr bijis 

Igaunijas dzimšanas  dienas mēnesis. 

Šogad kopīga koncerta vietā svētkus 

svinējām tikai savās ģimenēs. To, kā tas 

notika, varēja vērot skolēnu iesūtītajās 

fotogrāfijās. Zili-melni-baltās karoga 

krāsas ziemā iespējams novērot ne tikai 

mājās, bet arī dabā. Šī gada baltajā 

ziemā jo īpaši daudz kur bija iespējams 

saskatīt un izcelt debesu zilo krāsu un 

tumšo meža strēli. Fotomīļotāju acis bija 

ietrennētas dabas skatu meklējumos un 

tapa interesanti foto uzņēmumi. 

Savukārt stundās skolēni rakstīja 

radošos darbus un zīmēja savu izvēlēto 

dzejoļu ilustrācijas. Priecēja darbu 

dažādās tehnikas – gan akvareļi, gan 

grafikas, aplikācijas, kolāžas un 

datorgrafikas.  Visu skolēnu darbi ir 

aplūkajami e-klasē.

  

                             1.klass                               Robert 1.kl.               Gabriels 2.a kl.                  Mārtiņš 3. kl.                              Emīlija 7.kl. 

VEEBRUAR   

Esimene klassi veebruar oli väga tihe 

ning tegus.  Õppimine toimus küll 

ekraani taga, aga Eesti sünnipäeva ja 

vastlapäeva saime ka sel uuel moel 

peetud. Tutvusime Eesti sümbolitega, 

laulsime laule, otsisime looduses 

lipuvärve ja joonistasime Eestimaa 

värvides. 24.veebruaril oli meil esimene 

tund pühendatud Eestile. Kõik lapsed 

olid mõelnud selle peale kuidas tullakse 

sünnipäevale, ikka pidulikus riietuses, 

lipp käes ja naeratus suul. Arvan, et 

Eestimaa võib olla rõõmus, sest tal on 

nii palju häid sõpru kogu maailmas. 

Koos mängisime põnevaid mänge ja 

tegime Eesti viktoriini. Esimese klassi 

Pika Hermanni torni pildid on näha 

padlet stendil kuhu oma joonistustele 

lisaks võis kirjutada sõnu, mis oma 

nimetähtedega meelde tulevad. 

Esimese klassi Eesti viktoriinis parimad 

ning kiiremad olid Zīle, Roberts ja Tīna. 

Eestimaa viktoriine ja mänge mängisid 

ka 2. ja 3. klasside õpilased. Eestimaa 

sümboleid ja Eesti naabreid teavad 

kõige parem 2.a klassis Ance ja Austra, 

2.b klassis Alberts ja 3.klassis Margrieta.  

                                               Õpetaja Ivika 

Joonistus: Emīlija, 1.kl. 

UNISTUS EESTIMAAST  

Ja varētu aizbraukt uz Igauniju, ko es vēlētos apskatīt?  

Es vēlos nokļūt Tallinā un pastaigāt pa vecpilsētu vai aiziet uz 

Jūras muzeju un uzbraukt televizijas tornī. Arī dziesmu svētku 

estrādi gribētu redzēt savām acīm. Interesanti būtu apskatīt 

Tartu universitāti, lielāko Igaunijas upi un AHHAA centru. Ļoti 

gribētu redzēt Lotes zemi. Arī salas būtu interesantas - 

brauciens ar prāmi un tad ceļš pa uzbērtu molu. Tomēr 

visinteresantāk būtu aizbraukt uz divām dienām kopā ar klasi. 

Tā, lai var nakšņot visi kopā un tad apskatīt ļoti daudzas vietas! 

Ar klasi kopā tomēr ir visjautrāk! 

4.klases sapņus par Igauniju pierakstīja skolotāja Aiva



  

ÕPILASTE TÖÖD EESTIMAAST  
4.-8.klassi õpilaste tööd: Samanta, Adriana, Harald, Eliza, Paula, Matiss, Lelu, 

 
 



  

DRAUGU DIENA  

Kā attālināti saglabāt prieku un 

draudzību starp klases biedriem? 

4.klases recepte ir vienkārša. Vispirms 

visi klases biedri ir jāatceras dzimšanas 

un vārda dienās. Tad no paša rīta var 

sūtīt apsveikumus klases WhatsApp 

grupā un gaisa bučas ikrīta sarunās. 

Kūkas gan diemžēl iznāk ēst virtuāli…  

Arī Valentīna dienā, kas vienlaikus 

mums ir arī draugu diena, atcerējāmies 

savus klases biedrus. Pirms svētkiem 

veicām izlozi un 14.februārī sūtījām 

viens otram draudzīgus virtuālus 

sveicienus. Mūsu klases Jēkabs bija 

parūpējies par visiem un izcepis glītas 

saldas sirsniņas, kuras foto veidā sūtīja 

saviem klases biedriem un skolotājai. 

Priecīgi mirkļi bija garantēti! 

Skolotāja Aiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPĒLES KOPĀ AR DRAUGIEM  

Lai arī 5.a klasei otrais mācību semestris 

varbūt nav sācies gluži tā, kā cerēts, 

tomēr arī šajos apstākļos ir bijis gana 

daudz jauku notikumu un pat jaunas 

iespējas, kādu 

nebūtu 

pierastajā 

klātienes 

mācību laikā.  

Atsākoties 
mācībām, 

īpašu 
uzmanību 

sociālo zinību 
un klases 
stundu laikā 

esam 
pievērsuši veselīgam dienas 
režīmam un pozitīvu 
ieradumu veidošanai, kā arī 
emocionālajai veselībai. 
Aizvien biežāk izskan 
jautājums “Kad mēs varēsim 
atkal iet uz skolu?” un ir 
skaidrs, ka esam noilgojušies 
tikties klātienē. Tomēr, 
kamēr tas nav iespējams, 
meklējam veidus kā vismaz 

virtuāli pavadīt laiku kopā. Tādēļ nu jau 
par jauku tradīciju izveidojies trešdienas 
“spēļu Zūms”.  Pēcpusdienā, kad 
beigušās tiešsaistes stundas, tiekamies 

Zūmā, lai uzspēlētu kādu spēli un 
tādējādi pavadītu laiku kopā. Esam 
spēlējuši skribbl.io pieejamo zīmēšanas 
spēli, “Codenames”, mēmo šovu un 
vārdu spēles. Lieki piebilst, ka šie ir 
prieka mirkļi ne tikai piektajiem, bet arī 
viņu audzinātājai. :) 
Savukārt 24. februārī noskaidrojām 
mazāk dzirdētus faktus par Igauniju 
Kahoot viktorīnā. Piemēram, uzzinājām, 
ka Igaunijai kopumā pieder vairāk nekā 
2000 salu, ik gadu tiek rīkotas sievu 
nešanas sacensības un ka Igauniju 
(pirmspandēmijas laikā) katru gadu 
apmeklēja vairāk tūristu, nekā Igaunijā 
ir iedzīvotāju. 
Februāra pēdējās divas nedēļas četriem 
mūsu klases skolēniem bija īpaši 
intensīvas – Madara Č., Oskars G., 
Magdalena un Ernests cītīgi gatavojās 
matemātikas olimpiādes otrajam 
posmam, kas notika 26. februārī 
tiešsaistē. Lai arī rezultāti vēl nav 
zināmi, ir skaidrs, ka šī bijusi vērtīga 
pieredze, kas attīstījusi ne tikai izpratni 
par dažādām sakarībām matemātikā, 
bet arī datorprasmes. 

Skolotāja Katrīna 

 

 

 



 

BARIKĀDĒM -30  

 
Janvāris Latvijā pagāja atmiņu jubilejas 
zīmē. Mēneša vidū atzīmējām mūsu 
valsts nozīmīgu gadskārtu. Pagājuši 30 
gadi, kopš Latvijas tauta stājās pretī 
okupācijas varai, lai atvairītu 
iespējamos uzbrukumus mūsu brīvībai.  
 
 
 

Šoreiz atmiņu ugunskuri skolas pagalmā 
nedega, tos varējām vērot vien 
televīzijas ekrānos. Toties 4.-9.klašu 
skolēni aktīvi piedalījās atmiņu stāstu 
apkopošanā, iztaujājot savus tuviniekus 
par viņu piedzīvoto 1991.gada janvārī. 
Attālinātajās sociālo zinību stundās 
skolēni varēja dalīties uzzinātajā. Visus 
skolēnu darbus apkopojām, bet labākos 
30 ievietojām e-klases jaunumu sadaļā, 

kur tos varēja izlasīt un aplūkot tuvumā 
ikviens skolēns un viņu vecāki. Vēlāk 
visus skolēnu apkopotos materiālus 
saglabāsim skolas vēstures muzejā. 
 

Skolotāja Aiva Plauča 
Attēli no Emīla, 8.kl. un Luīzes 4.kl. 

darbiem 

 

SKOLAS VĒSTURES JAUNUMI  

 

Skolas ēkas dzīvē jaunumu gandrīz nekādu. 

Durvis tiek vērtas vien tad, kad nepieciešams 

uzkopt telpas, bet vecāki saņemtu iknedēļas 

pārtikas pakas. Pa retam skolā ienāk skolotāji, 

lai novadītu kādu tiešsaistes stundu, paņemtu 

kādu sev svarīgu mācību lietu. Bibliotekāre 

plāno mācību grāmatu iepirkumus, bet skolas 

saimniecības daļas vadītājs un direktore uztur 

kārtībā dokumentus.  

Kamēr skolas telpas brīvas, no plauktiem tika 

vilkti ārā vēstures materiāli. Daudz tika lasīts un meklēti 

vēsturiski fakti par seniem notikumiem un skolotājiem. 

Skolotājas Aiva un Ieva lika kopā idejas un radīja jaunu 

izstādi par skolas ēku vēsturi, strādājošajiem skolotājiem 

un notikumiem  vairāk kā 100 gadu garumā.

  



   

KONCERTS  

Par godu mūsu mūzikas leģendas 
Raimonda Paula 85. gadu jubilejai, kas 
tika atzīmēta šī gada 12. janvārī, 
projekta “Skolas soma” ietvaros 5.b 
klase skatījās un klausījās koncertlekciju 
"Mūsu Maestro. Raimonds Pauls." 
Par muzikālo daiļradi un jautājumus 
pašam Maestro uzdeva, un mums 
pastāstīja Rūta Dūduma un Jānis Ķirsis. 
Rūta ciemojās pie komponista mājās, 
bet Jānis stātīja no ierakstu studijas. 
Redzējām, kā top ieraksti, kā attīstījies 
skanu ierakstu process no mikrofona 
līdz jaunākiem tehniskajiem 
sasniegumiem, ar visneiedomajākajām 
tehniskajām iespējām, kā dziedatāja 
balsi pārvērst robota, bērna vai vesela 
kora balsīs. 
Uzzinājām, ka Maestro patīk 
S.Rahmaņinova un DŽ.Geršvina mūzika. 

Viņš savām dziesmām izvēlas 
romantisku dzeju, kurai piekomponē 
atmiņā paliekošu, gandrīz lipīgu 
melodiju. R.Pauls sadarbojies ar visiem 
izcilākajiem latviešu dzejniekiem - 
M.Zālīti, J.Peteru, Ā.Elksni un daudziem 
citiem. Viņa komponētās dziesmas ir 
izpildijuši N.Bumbiere, M.Vilcāne, 

E.Zveja, O.Grīnbergs, arī jaunie 
izpilditāji - A.Rakovska, R.Ēlands, 
D.Rudāne. 
Ar humoru atbildot uz jautājumiem, 
uzzinājām, ka mīļākais mācību 
priekšmets komponista bērnībā bija 
starpbrīdis, bet matemātika vajadzīga, 
lai saskaitītu taktsmēru - 1,2,3 un 
sarēķinātu algu par koncertu. Ka 
brokastīs Maestro garšo kafija ar pienu 
un maizīte vai kūciņa un viņš labprāt 
skatās multfimas kopā ar mazmeitu. 
Skolēniem un vecākiem bija patīkams 
vakars kopā skatoties koncertlekciju.  
 

5.b klases vārdā skolotaja Gunta 
Foto no nra.lv

 

SKATOTIES TEĀTRI  

 
Attēls: JRT publicitātes foto 

Sestdien, 23.janvārī, abas 8.klases un 

devītie tika ielūgti uz JRT izrādi 

“Ziedonis un Visums” (LTV  1. kanālā). 

TEĀTRIS ZIP solīja pavadīt pāris 

stundas “kādu soli virs zemes”. Pirms 

izrādes - O. Rubeņa saruna ar režisoru 

A. Hermani un aktieri K. Znotiņu, pēc 

izrādes – skolēnu pārdomas par to 

vērtīgo, ko devusi izrāde. 

“Izrāde lika paskatīties uz ierastām 

lietām (situācijām) no citas puses.” 

(Elza, 8.a) 

Rasmuss no 9.klases I.Ziedoņa tekstus 

(un visu izrādi) salīdzina ar korejiešu 

un japāņu meditāciju: “Zem 

vienkāršajiem vārdiem slēpjas dziļa 

doma, kuru nevar atklāt. Zen koānā 

nav svarīga atbilde uz jautājumu, bet 

gan pats domāšanas / domu process, 

meklējot atbildi.” 

“Izrādes 49 ainas mani gan izklaidēja, 

gan pamācīja, caur metaforām, 

piemēram, ainā “Ziedonis un šahs” 

viņš daudz ko darīja citādāk, bija 

PATS,”” atzīst Ivars (8.a) 

“Noskatījos izrādi un padomāju – cik 

daudz var mainīt viens cilvēks. Ar 

pietiekami daudz neatlaidības var 

paveikt gandrīz jebko. Aizrautība 

piesaistīs citus, kas domā līdzīgi, un 

grupa domubiedru ir daudz spēcīgāka 

par vienu indivīdu.” (Jānis, 9.kl.) 

“Jā, mūsos dzīvo gan kartupelis 

(slinkums), gan ēzelītis (gribasspēks). 

Svarīgākais ir kartupelim nepārvarēt 

ēzelīti, citādi varam sabojāt savu 

cītību un centību. To kontrolēt varam 

tikai mēs paši,” pēc izrādes atzīst 

Sintija. (8.b) 

Skolotāja Inita
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VIRTUĀLĀS EKSKURSIJAS  

Janvāra un februāra mēnesī 8. un 
9.klašu skolēni piedalījās virtuālajās 
mācību ekskursijās jaunatvērtajā 
Anatomikumā. Skolēnus iepazīstināja ar 
Anatomikuma darbību, dažādām 
slimībām un sniedza ieteikumus 

veselības veicināšanā. Nodarbības 
beigās bija iespējams uzdot jautājumus 
par sev interesējošiem jautājumiem, 
īpaši saistībā ar karjeru medicīnas un 
veselības jomā. Anatomikuma kolekcija 
ir ļoti liela un uzskatāmi parāda 

veselības problēmas, par kurām varam 
uzzināt medijos, ikdienas sarunās un 
mācību grāmatā. 

Skolotājs Pēteris 

 

INTERESANTIE DARBI  
3.klase 2. semestri atsāka, mācoties 

attālināti. Mūsu ikdiena tagad notiek 

virtuālajā vidē- Zoom tiešsaistes 

stundās, kurās apgūstam mācības - 

rakstām, rēķinām, zīmējam, 

vingrojam, dziedam. Mūsu mājas ir ne 

tikai sava veida atpūtas oāze, bet arī 

darba vieta, skola.  

Kādā klases stundā bija uzdots 

uzzīmēt uz papīra lapas sauli un uz 

katra stariņa bija jāuzraksta labie 

darbi. 

Ļoti liels bija pārsteigums, jo skolēni 

čakli palīdz mājas darbos un LABIE 

DARBI SPĪD KĀ SAULE. 

Skolotāja Agita 

 

 

4.klasei ļoti patīk dažādi praktiski darāmi 

darbiņi. Visinteresantākie ziemas mēnešos 

skolēnuprāt ir bijuši eksperimenti 

dabaszinībās, arī radošie darbi sociālajās 

zinībās un dizaina stundās. Interesanti, ka 

visaukstākajās ziemas dienās tapa vissiltākie 

darbi – ledus sveces. Cik tās iznāca 

neparastas! Citi savukārt atlēja veidnēs 

saldus kārumus – konfektes, saldējumu un 

kēksiņus. Priecīgi bija visi – gan gatavotāji, 

gan skatītāji!  

Skolotāja Aiva 

Luīzes B. un Rūtas, 4.kl. ledus sveces 



VÄRVILISED MUINASJUTUD  
 

Sinine muinasjutt. 

Elas kord üks sinine liblikas. 

Ema kutsus teda siniliblikaks. 

Ühel päeval otsustas see 

siniliblikas maailma vaadata. Ta 

küll kartis natuke, kuid võttis 

siiski teekonna ette.  

Sinine liblikas lendas läbi 

siniste pilvede ja tervitas 

siniseid linde. Ta lendas 

Eestisse, sest Eesti lipul on 

sinine triip. Eestis nägi ta palju 

sinililli, siniseid järvi, sinist merd 

ja siniseid silmi. Edasi lendas 

siniliblikas Venemaale. Seal oli 

palju siniseid maju ja siniseid 

riideid.  

Liblikas oli juba väsinud ja 

otsustas tagasi minna oma 

sinisesse majja. Ta lendas üle 

siniste pilvede ja jõudiski koju. 

Siin jõi siniliblikas oma 

lemmiksinist teed oma 

lemmiksinisest tassist. 

Siniliblikas oli pisut maailma 

näinud ja otsustas varsti jälle 

uut sinist matka teha. 

Elza, 8.a 

 

Valge muinasjutt 

Oli ilus valge talvepäev. 

Ümberringi maas oli valge lumi. 

Metsa servas asus väike valge 

maja, kus elasid ema-isa koos 

lastega. Nende laste 

lemmikvärv oli valge. Kõik 

nende riided olid valged, kõik 

toad olid valged ja kõik 

mänguasjad olid ka valged. 

Hommikul tõusid nad üles, jõid 

hommikusöögiks valget piima ja 

läksid valge lumega mängima. 

Nad otsustasid ehitada 

suure valge 

lumememme. Lapsed 

kutsusid vanemad appi, 

et üheskoos teha valget 

lumememme. Kui 

lumememme kolm 

valget palli said valmis, 

panid lapsed talle valge 

mütsi pähe ja värvisid 

isegi oranžid porgandid 

valgeks. Saabus õhtu ja 

pere otsustas koju 

minna, sest neile ei 

meeldinud pimedus. 

Kõik istusid valge laua 

taga, jõid valget piima 

ja sõid valget 

piimasuppi, arutasid 

valge päeva helgeid 

sündmusi ja 

otsustasid järgmisel 

päeval ehitada 

valgele 

lumememmele valge 

sõbra. 

Rezija, 8.a 

 

SPORTISKĀS AKTIVITĀTES  

Mūsu skolas riteņbraukšanas – 

skijoringa pulciņa skolotāji ir bijuši 

gana aktīvi arī ziemas mēnešos. 

Janvārī aicināja visus piedalīties āra 

aktivitātēs. Tās notika katra 

dalībnieka brīvi izvēlētajā laikā un 

jebkurā vietā, rezultātus fiksējot ar 

kādas sporta aplikācijas palīdzību. 

Minimālais vienas aktivitātes laiks – 

40 minūtes. Kādas var būt ziemas 

aktivitātes? Pastaiga kājām, 

brauciens ar slēpēm, ragaviņām vai 

kādu citu rīku, izkustoties vienaiem 

pašiem vai kopā visai ģimenei. 

Ziemas noslēgumā – medaļas un 

diplomi.  
 Skolotāja Lauma Krogzeme

Attēlā: Saliņu ģimene 


