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PAVASARIS PIEŅEMAS SPĒKĀ
Pavasari var sajust un saredzēt
itin visur. Daba ir atmodusies –
zied pavasara trauslie ziedi, salapo
koki un krūmi. Skolas apkārtne vēl
joprojām klusa un tukša, pierūkst
bērnu skanīgo smieklu. Toties
tagad ir laiks, sakopšanas un
labiekārtošanas darbiem –
nozāģēti daudzi draudīga izskata
bērzi, lai lielāka vēja gadījumā
lūstošie zari nenodarītu
postījumus. Ir sakopti celiņi,
uzbērta melzeme uz apmalēm,
taisnotas garās hostu dobes.
Skolas apkārtnē uzziedējuši
krokusi, sniega rozes, forsītijas
krūmi.

Pavasaris parādās arī skolēnu
noskaņojumos - lielāks nogurums,
vairāk negribēšanas. Toties
mācību darbos arvien vairāk
manāma draiska un viegla
noskaņa, vairāk runājam par dabas
saudzēšanu, augu diedzēšanu, to
atpazīšanu uz palodzes, parkos,
mežā.
Nav aizmirstas arī mūsu
tradīcijas. Joku dienā - 1. aprīlī
tiešsaistē ar skolotājiem varējām
jokot un smiet, apvilkt kādu
interesantu aksesuāru. Arī
Lieldienas nosvinējām. Rotājām
telpas mājās, krāsojām olas,
izlikām tās izstādē e-klasē,

atcerējāmies Lieldienu tradīcijas,
sūtījām viens otram apsveikumus.
Neaizmirsām senu skolas tradīciju
- Jurģu dienu. Tad visa skola varēja
piedalīties skrējienā un pavisam
maz piertūka līdz kopīgi
noskrietiem 500 km!
Arī kopīgi ejam ekskursijās,
klausāmies koncertus – viss, kā
parastā dzīvē, tikai tiešsaistē.
Vēl jau arī olimpiādes un zinātniski
pētnieciskie darbi pamatskolā.
Mums veicās arī tur! Vēl turamies
un izturam! Pavisam maz atlicis
līdz skolas mācību gada
nobeigumam! Izturību visiem!
Aiva Plauča

LIELDIENU PĀRSTEIGUMI
Visu aprīļa mēnesi e-klasē varēja priecāties par skaistākajām Lieldienu olām. Lūk, arī dažas no tām, kuras
iesūtījuši Anna, Krists, Lelū, Matīss, Paula, Sanija, Marko, Luīze, Rūta no 1., 3., 4., 5., 8. klases

LIELDIENU TICĒJUMI
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
Kad Lieldienās olas zogot, tad zaglis
paliekot tikpat pliks kā ola.
Ja olas resnajā galā ir liels tukšums, tad
viņa ir tukšā mēnesī dēta.
Ja tauriņu redz sapnī, tad gaidāms kāds
prieks.

Lieldienu tradīcijas ģimenē zīmēja 3.klase

JOKU TICĒJUMI
Ja nepaēd brokastis, tad būs slikts
garstāvoklis.
Ja sapnī redzi sevi ēdam, tad pamodīsies
izsalcis.
Ja apēdīsi 10 olas, tad būsi vesels visu
gadu.
Ticējumus meklēja un savus rakstīja Emīlija, 4.kl

JURĢU DIENA - JÜRIPÄEV
KAS IR JURĢU DIENA?

KO DARA JURĢU DIENĀ?

Senie igauņu un latviešu tautas pavasara
svētki. Kalpi nolīga darbu pie jauna
saimnieka un devās no vienas
saimniecības uz citu. Arī mūsdienās, mainot
mājvietu, lietojam apzīmējumu – Jurģi
1343.gadā šajā dienā Igaunijas
teritorijā notika vērienīga Jurģu
sacelšanās pret vācu iekarotājiem
1919.gada 23.aprīlī sanāca Igaunijas
pirmā parlamenta Tautas sapulce
Visā Igaunijā iededz ugunskurus, iet lāpu gājienā, rīko nakts
skrējienus un godina tautas varoņus, noliek ziedus un vainagus
Mūsdienu Igaunijas kara veterānu kritušo kareivju piemiņas vietās
piemiņas diena
Foto no internetā pieejamajām vietnēm

Kara veterānu dienā, godinot visus kritušos karavīrus, cilvēki
nēsā piespraustus vizbulīšu ziedus. Tos dāvā mūslaiku kara
veterāniem, kas dienējuši pasaules Miera misijās, tās aprīlī
piesprauž ikviens, kurš vēl mieru pasaulei. Tā apliecinot, ka
cilvēka dzīvība ir tikpat trausla kā mazais ziediņš, kas nes sevī
Igaunijas karoga krāsas

KĀ SVIN MŪSU SKOLĀ?
Rīkojam lāpu skrējienus, sporta
sacensības,
aicinām
ciemos
karavīrus, jaunsargus, skautus,
iededzam ugunskuru.
Šajā gadā sarīkojām Jurģu dienas
skrējienu. Tā mērķis - aicināt katru
skolēnu veikt savām spējām
atbilstošu distanci skrienot vai ātri
soļojot.
Pasākumā piedalījās 114 skolēni
un divi skolotāji, kā arī seši vecāki.
Visu dalībnieku uzrādītie rezultāti
tika summēti, tā uzstādot skolas
pirmrekordu. Pēc visu rezultātu

kopā noskrējām
un
nosoļojām
479,74
kilometrus.
apkopošanas

Vislielāko noskrieto km skaitu
uzrādīja 8.a klases skolēni, kopā
veicot 94,17 km. Otro lielāko
noskrieto distance uzrādīja 1.a
klases 18 skolēni, noskrienot un
nosoļojot 72,18 km, bet trešo
labāko rezultātu uzrādīja 5.a klase ar
57,59 km.
Individuāli visgarāko distanci
veica Edvards Zvirgzdiņš (8.a klase),
pieveicot 20.43 km garu distanci,

bet meitenēm 10.98 km veica Paula
Virse (8.a klase) un 10.07 km
Madara Miķelsone (5.a klase).
Ar šo pasākumu Rīgas Igauņu
pamatskola iekļāvās Rīgas pilsētas
skolu Olimpiskās dienas un
Olimpiskā mēneša pasākumos. Bet
balvas gaidām jaunā mācību gada
sākumā!
Skolotājs Andis Lukss

IKDIENAS MĀCĪBAS
Mums ir savi varoņi, ar kuriem lepoties!
Aprīlī uzzinājām starptautiskā matemātikas
konkursa “Ķengurs 2021”
uzvarētājus skolas kopvērtējumā

1.vieta Matīss Šterns 5.b klase (84,94%)
2.vieta Jānis Pētersons 2.a klase (82,94%)
3.vieta Žanete Ošiņa 5.a klase (73,62%)
4.vieta Atis Vrubļevskis 3.klase (73,57%)
5.vieta Ance Bartkeviča 9.klase (72,56%)
6.vieta Roberts Dreimanis un Zane Smelova 2.klase (71%)

ĒNU SPĒLES TEĀTRA MĀKSLAS STUNDĀ
7.klase

teātra

mākslas

darbā.

labi.” Samantas ēnu spēles

stundā izspēlēja ēnu teātri.
Katrs ar roku palīdzību

Karlīnas ēnu teātris spēlēja

bija pārtapušas fabulā par

izveidoja un nofotografēja
trīs ēnas un tām klāt domāja
sižetu – pasaku vai stāstu, vai

surikātu kāzas, kurās ielūgts

gliemezi, zirgu un zirnekli,

bija

Rūdis.

kurā galveno domu formulēja

galvenais

zirneklis: “Nebēdā gliemezi!

varonis - Lielais putns -

Katram nav jābūt ātram,

iedeva bērniem motivējošu

galvenais

dzīves

mērķim; kāju skaits nenosaka

fabulu.
Ko tik tur, ēnās, nevarēja
ieraudzīt!

Pīli,

lauvu,

sikspārni (Ādama darbā), trīs
dažādus dinozaurus (Agates
darbā). Putns, krabis un zaķis

dzīvoja

Dārtas

ziemeļbriedis

Krišjāņa

ēnu

mācību:

“Nekad,

nekad, nekad nesalīdziniet
veidā, un NEKAD nedomājiet,
jūs

neesat

pietiekami

SOCIĀLO ZINĪBU STUNDA SAEIMĀ
6.klases skolēni aprīlī attālināti apmeklēja Saeimu.
Nodarbības laikā uzzinājām par Saeimas darbību, tās
atšķirību no valdības un valsts varas pamatiem Latvijā.
Nodarbības beigās notika balsošana par diviem
politiskiem jautājumiem. Pēc balsojuma skolēniem
vajadzēja argumentēt savu viedokli.
Skolotājs Pēteris Plakans

aizkļūt

līdz

veiksmi."

viens otru, jo visi ir īpaši savā
ka

–

Skolotāja Inita Ozola

KUNST EESTI KEELE TUNNIS
Eesti keele tundidest jutustab
õpetaja Triin Jürgenstein:
8. ja 7. klassi õpilased mängisid
valikülesandena kodust aardejahti,
kuhu oli vaja teha kompositsioon
asjadest, mis vastavad järgmistele
tingimustele: midagi, mis on
külmkapis;
midagi,
mis
on
vannitoas; midagi, mis on voodi all;
midagi, mis on sinu lemmikvärvi;

midagi, mis on diivani
peal; midagi, mis on seina
peal; midagi, mis on uus;
midagi, mis on keset
tuba; midagi, mis on
voodis; midagi, mis on
laua ees; midagi, mis on
elus; midagi, mis on riiuli
peal. Mõned tulemused
on näha fotodel Jete, Ansis 8.b

7. klassi õpilased tõlgendasid Eesti kunstnike töösid

Kristjan Raud “Viru vanne” (1928.) ja Agate 7.kl. töö

Johann Köler ‘’Daami portree’’ (1876) ja Laura, 7.kl.

MĀCĀMIES MATEMĀTIKU
5.b klase aprīlī mācījās par leņķiem,
taisnēm, riņķi un riņķa līniju. Skolēni
meklēja sadzīvē ģeomertiskās fogūras,
fotografēja tās un lika padlet sienā.
Interesanti vērot, kur katrs bija
ieraudzījis
paralēlas
un

perpendikulāras līnijas – tie bija grīdas
dēlīši, grāmatu plaukti un skapji, arī
radiatori un logi. Ja rūpīgāk ieskatās,
tad tās var pamanīt it visur. Arī riņķa
līnijas ir virtuvē, vannas istabā, uz
rakstāmga, trauku skapī un uz plīts.

Īpaši patika skolēniem veikt praktisku
uzdevumu – mērīt koku apkārtmērus
un aprēķināt to diametrus, rādiusus.
Uz brīdi varējām izskriet ārā, lai
iejustos mežsaimnieku lomā.
Skolotāja Aiva Plauča

5.b klases
skolnieku
Kaspara,
Raivja,
Ances, Ērika
foto darbi

ÕUESÕPPIMISE PÄEV
14.aprill oli õuesõppimise päev.
Koolipäevad, mis praegu mööduvad
tihti
arvutite
ja
muude
tehnoloogiliste abivahendite taga,
väsitab igat inimest. Seepärast
14.aprill oli meie 1.klassile väga
oodatud päev, sest otsustasime
selle veeta õues õppides ning
proovisime hakkama saada ilma
digitaalsete
tehnoloogiateta.
Kutsusime ka vanemaid künnipäeval
aktiivsemalt õues tegutsema ning
lastega aega veetma. Kuna klassiga

osaleme, ka Eestimaa projektis
„Tere, kevad 2021!“, siis on õues
olles veel suurem võimalus õppida,
kuulda, märgata ja tunda kevadisi
märke ja neid kirja panna. Õpilastel
oli võimalus võistelda Bingo
mängus, kus tuli leida või teostada
24 ülesannet. Kuna päev ei olnud
just kõige soojem, siis kõiki kevadisi
märke leida ei olnud just lihtne, aga
oli ikka selliseid, kes väga
tähelepanelikult loodust vaatlesid
ning kõik 24 ülesannet täitsid. Tore

oli kuulda, et mõnes peres pandi isa
koos lastega komposti ümber
kaevama, et vihmaussi leida. Nii, et
töö ja loodusvaatlus käisid käsikäes.
Mõni pere võttis ka pikema reisi
ette ning veetis päeva mõnel
loodusrajal. Toimus, ka aardejaht
ning aaretega saime tutvuda
järgmisel päeval. Päev kujunes
suurepäraselt ning kindlasti tahame
seda taas korrata.
Õpetaja Ivika Keisele

Pildil on üks ülesanne: leia pink, kus saab jalgu
kiigutada ja peale pikka jaultuskäiku veidi puhata.
Pildil on Oliver.

Roberti aardekast

DIGITĀLĀ MEŽA DIENA

Paula Piņķe-Finka, 4.kl.

Mēs ar savu un citu klasi bijām
digitālajā meža dienā. Mēs
tiešsaistē satikām Cūkmenu! Tur arī
bija cūkmena draugi un viena
atbildēja čatā uz jautājumiem. Bet
citas stāstija par koku stādīšanu.
Sākumā mēs viesojāmies Latvijas
valsts mežu čiekurkaltē, tur mums
stāstija par čiekuriem un kā tie
saraujas un izplešas. Ka sēklas
maksā 1-2 tūkstoši eiro. Katru gadu
no priedēm, eglēm un bērziem
iegäust 1 miljonu sēklu. Mums
parādīja bērzu sēklas, kas ir
maziņas, egles- vidējas un priedes
bija vislielākās.Tad mēs bijām
Latvijas valsts mežu arborētumā
Kalsnavā, kur paradīja 25 m augstu

skatu torni. Tur mums stāstīija, kā
atpazīt augus kurus var stādīt mežā
un kurus nevar. Tad mēs bijām
stādaudzētavā, kur mums parādīja,
kā kokus iestāda. Jūs varbūt jautātu:
”Ķā atpazīt sliktās un labas sēklas?”
Vienkārši - sēklas ieliek ūdenī un tās,
kas uzpeld augšā, ir labas sēklas un
uzdīgst. Vai arī jūs jautātu: “Kas
notiek ar sliktajām sēklām?” Viņi tās
atdot putniņiem.
Pēc tam mēs spēlējām kahoot spēli
kur mums vajadzēja teikt, kuras
atbildes ir pareizās, bet mēs
nespēlējam uz punktiem. Ļoti patika
šī stunda, ceru ka atkal varēšu
piedalīties līdzīgā!
Alberts Staužs, Luīze Berga 4.kl.

TEĀTRA IZRĀDE “MISIJA:ZEME”

Annas Kozlinskas plakāts
Pateicoties projektam “Latvijas
skolas soma”, 1. klase 13. aprīlī
noskatījās Zoom platformā Dirty
Deal Teatro izrādi “Misija: Zeme”,

kas ir piemērota tieši interneta
videi. Aprīlī vairāk pētījām un
pārrunājām par dabas aizsardzību,
cilvēka ietekmi uz vidi un nākotnes
profesijām. Dabaszinību stundās
mācījāmies par Visumu un planētu
Zeme. Skatoties izrādi sapratām, ka
nākotnē varbūt uzzināsim par XXY24
Sliņķu planētu un XX23- planētu ar
Ēdenes dārzu. Izrāde piesaistīja ar
interesantu stāstu par Zemes
attīstību un rosināja domāt par vidi,
kur dzīvojam. Skolēniem bija iespēja
sarakstīties ar kosmosa kuģa
pilotiem Jāni un Elizabeti, viņus
uzmundrināt un dot cerību, ka viņi
nav vienīgie cilvēki, kas palikuši dzīvi
visā Visumā. Arī igauņi sveica pilotus
ar priecīgu “Tere!”, kam par godu

Arī 3. klase noskatījās izrādi “MISIJA: ZEME”. Pasākums
notika digitāli platformā “Zoom”.
Izrādes tēma: klimata pārmaiņas, cilvēka un dabas
attiecības, Visuma un Zemes rašanās, evolūcija,
draudzība, spēja novērtēt to, kas jau ir tagad.
Īsumā par sižetu: Jānis un Elizabete, iespējams, ir pēdējie
dzīvie cilvēki uz Zemes. Cilvēki Zemi ir izpostījuši un ir
jāmeklē jauna planēta, kur varētu dzīvot.

pilots
Jānis
nodziedāja
arī
piedziedājumu. Pēc izrādes bērni
veidoja plakātus par redzēto. Mūsu
klasei tā patika tik ļoti, ka vēl ilgi
varējām par to runāt un spriest.
Skolotāja Ivika Keisele

Darbība notiek imitētā kosmosa kuģī, ar kuru Elizabete un
Jānis mēģina lidot prom, bet vai viņiem tas izdosies?
Izrādē tika izmantoti dažādi neparasti vārdi: daudzi bija
īsti, bet daži izdomāti, piemēram, kiberērglis, virpuļūdens,
ekstrokartupelis, brūču savilcējs- skočs 2221.
Bērni kopā ar abiem pētniekiem izzināja mūsu planētas
rašanās noslēpumus un risināja problēmas ar kosmosa
kuģi.
Skolotāja Agita Ozola

VIRTUĀLAIS KORIS
Rīgas Interešu izglītības metodiskais
centrs 2021. gada pavasarī aicina

vienoties skanīgā kopdziedāšanā – lai

kopdarbs tiks publicēts Rīgas Interešu

arī attālināti.

izglītības metodiskā centra mājas lapā,

ikvienu Rīgas izglītības iestādes kora

Ikviens dziedātājs aicināts attālināti

kolektīvu piedalīties projektā “Virtuālais

apgūt Raimonda Paula “Dziedāt visai

koris”. Projekts radīts ar mērķi atzīmēt

pasaulei”, kas iekļauta arī XII Latvijas

Šajā projektā ar dziesmu "Dziedāt

šī gada jubilāru, komponistu Raimonda

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

visai pasaulei" piedalās arī mūsu skolas

Paula un Imanta Kalniņa devumu

koru repertuārā, kā arī Imanta Kalniņa

5. - 9. klašu kora dziedātājas Loreta

latviešu koru kultūrā, tāpat tā ir iespēja

“Karsta mana jauna dziesma”.

Žubule, Anna Kilke un Tīna Trenča.

visiem dziedošajiem Rīgas bērniem un
jauniešiem,

kā

arī

pedagogiem,

Visi iesūtītie audio un video faili tiks
apkopoti.

Virtuālā

kora

skanīgais

youtube unFacebook kontos 2021. gada
maijā.

Skanīgu balsi mūsu dziedātājām!
Skolotāja Ligita Pundure

BALLĪTE TIEŠSAISTĒ

Aprīļa sākumā 4. klase rīkoja klases
Dzīvnieku ballīti tiešsaistē
9.aprīlī
paši
ceturtklasnieki
ieplānoja sev pasākumu. Iepriekš

Mentimetrā nobalsojām,
ka tā būs Dzīvnieku ballīte
un gatavošanās varēja
sākties.
Pasākuma
“dreskods”dzīvnieka
tērps, kāds našķis vai
atspirdzinošs
dzēriens.
Luīze bija sagatavojusi
lielisku Kahoot viktorīnu ar
45 jautājumiem, jāteic, ka
paspējām izskatīt tikai 20
jautājumus. Kahoot spēles
uzvarētāji – Alberts, Paula K., Eva.
Par zīmēšanas aktivitātēm un
konkursu atbildīgā bija Keita, bet
par deju konkursu – Jēkabs.

Savukārt Paula visiem lika minēt
mīklas. Diplomu par interesantāko
masku
saņēma
Emīlija
(jūraszirdziņš) un Luīze S. (strauss).
Paldies jāsaka arī Helēnai par
pasākukuma plakāta un ielūguma
sagatavošanu. Iesakām arī citām
klasēm sarīkot atraktīvu ballīti,
mums patika ļoti! Katrs pasākuma
dalībnieks, organizators un kāda
konkursa
uzvarētājs
saņēma
digitālos diplomus.
Skolotāja Aiva Plauča

SKOLĒNU DARBI
Pavasarī vēl atskatāmies uz dizaina stundās tapušajiem ziemas darbiem – putnu barotavām. Fotogrāfijās
redzami Ernesta (5.a kl), Andas (6.kl.), Teodora (6.kl.), Agates (7.kl.), Tīnas (7.kl.), Ernesta (8.b kl.) pašgatavotie
darbi

Kādu vēstījumu atstāt nākamajām paaudzēm par mācībām pandēmijas laikā? Par to aizdomājās 4. klases
skolēni, kad literatūras stundās salīdzināja skolēnu dzīvi 19.un 21.gadsimtā. Ceturtklasnieku uzdevums bija
uzrakstīt skolas avīzei apskatu par savu ikdienu attālināto mācību laikā.

SKOLA NO MĀJĀM
Covid-19
(zināms
arī
kā
koronavīruss) ir bijis traģisks visai
pasaulei, jo tas ir lipīgs un ļoti
bīstams. Kā var mācīties, ja pat
nevar aiziet uz veikalu?
Var sākt ar piecelšanos astoņos
no rīta, tad tev ir pietiekami daudz
laika, lai aizietu uz tualeti, saģērbtos

MANA SKOLA
MĀCĪBU LAIKĀ

ATTĀLINĀTO

Es pamostos savā guļamistabā. Bet,
kad sākas mācības, tad istaba
pārvēršās par manu klases telpu.
Pirmā stunda - rīta saruna. Visas
tiešsaistes stundas ir caur datoru
tiešsaistē. Ar mūsu skolotāju
pieslēdzamies
MS
Teamos.
Parunājam, kas šodien jādara un
papļāpājam par smieklīgām lietām.
Pēc katras tiešsaistes stundas mēs
daram mājas darbus, kamēr vēl
nesākas nākošā stunda.
Nākošā stunda ir 10:00. Tā var būt
literatūra, matemātika vai latviešu

un paēstu brokastis. Pēc tam
pievienojies tiešsaistes stundai
deviņos, tad mācies un pievienojies
visām pārējām tiešsaistes stundām.
Kad mācības ir galā, sākas brīvais
laiks, tad tu vari darīt, ko vien vēlies.
Vēl ir ieteicams iziet ārā, un iet gulēt
no deviņiem līdz desmitiem.
Man, tāpat kā daudziem citiem, ir
apnikusi šī situācija, bet tai ir daži

plusi. Piemēram, pašlaik es mācos
no vecmāmiņas mājas un nevajag
tik agri celties.
2020. un 2021. gads ir bijuši ļoti
dīvaini, jo viss bija savādāk nekā
ierasts līdz šim. Tomēr mēs tam
tiksim cauri, un ar jauno vakcīnu
mēs varam beigt šo krīzi.
Pēteris Otto Kūlis, 4.kl.

valoda. Tur gan mēs mācāmies,
klausāmies skolotāju un daram līdzi.
Kad beidzas stunda, es vienmēr kaut
ko aizmirstu, ko skolotāja stāstīja.
Un, ja mamma vai tētis zina, tad viss
ir labi. Man grūti koncentrēties un
darīt visu tieši norādītajās stundās.
Tad es atlieku lietas un mana
mācību diena ieilgst līdz vakaram.
Tad 13:00 es ar brāli paēdam
pusdienas un tad atgriežamies
atpakaļ pie datora, lai turpinātu
mācības.
Tad 15:00 ir konsultācijas. Daži
klasesbiedri iet uz tiešsaistes
konsultācījām, lai kaut ko izlabotu

vai sagaidītu palīdzību mājas
darbos, kurus vēl nav izpildījis. Līdz
16:00 visi darbi jāpabeidz.
Tā mums skolas diena beidzas.
Mājas darbi izpildīti un var
atpūsties.
Manā attālinātajā skolā man patīk,
ka es varu ilgāk pagulēt, ka ēdu
pusdienas, varu paskatīties filmiņu
un atlikt mācības uz vēlāku.
Man nepatīk, ka es nesatieku
klasesbiedrus, ka kopīgi nevar uzreiz
izdarīt visas mācības un projektus.
Tiekamies skolā septembrī!
Emīlija Šnoriņa 4. klase

PAVASARĪGU PRIEKU UN IZTURĪBU VISIEM!

