
EESTI       cool 

Riia Eesti Kooli kroonika * Rīgas Igauņu pamatskolas hronika * 2016 september 

1.SEPTEMBER - UUE KOOLIAASTA ALGUS 
 

Jaunais 2016./2017.mācību gads ir sācies!Kā jau visa jaunā 

priekšā – esam priecīgi un smaidīgi. Tāpēc šī gada moto – 

SMAIDS PĀRI VISAM! Smaidīgas bērnu sejas un prasīgo 

skolotāju acis, smaidīgi līdzatnākušie vecāki un arī mūsu bijušie 

audzēkņi, kas apciemo savu skolu un skolotājus. Smaidīgās 

sejiņas šogad rotā arī skolas pagalma asfaltu, dzeltenos 

baloniņus un iekštelpu sienas, tāfeles.  

Mums ir iemesls būt smaidīgiem. Pie skolas uzstādīta IF 

konkursā kopīgi nopelnītā velonovietne. Šogad skolas gaitas 

uzsāk divas pirmās klases. Mums ir izteikta pateicību par skolas piemērošanu bērniem ar kustību traucējumiem. Tāpēc 

no rīta ikvienu sagaida jaunas skolas durvis un pacēlājs kāpnēs. Vasarā izremontēts 1.stāva gaitenis,  grāmatas 

pārvietotas uz jauno bibliotēkas telpu, ir jauna mūzikas klase un 1.stāva klašu telpu durvis. Šķiet, ka vecā skolas ēka 

kļuvusi gaišāka un smaidīgāka.  

Skolā pirmo reizi uzņemta meitenīte ar kustību traucējumiem. Tāda pati, kā visi pārējie 34 pirmklasnieki, tikai 

saudzējamāka, jo pārvietojas ar ratiņkrēslu. Ir jāievēro, lai kāds pārgalvis neuzskrien virsū un varbūt jāpalīdz.  

Priekšā vēl daudz jaunumu un cerību, kas saistās ar skolas ēku un pagalmu. Tāpēc pie mums vecāku sapulcē viesojās 

Rīgas pilsētas mērs Nils Ušakovs, kas pastāstīja par nākotnes iecerēm. Jācer, ka viņa solītais kopā ar mūsu 1.septembrī 

debesīs palaistajiem smaidīgajiem baloniņiem ar laba vēlējumiem piepildīsies. Smaisīsim un pasaule būs noteikti 

labāka! 

SEPTEMBRIS – LASĪTPRASMES MĒNESIS 
LASĪTPRASMES DIENA Mūsu skolā 8.septembris bija lasītprasmes diena, kad visās klasēs pastiprināta uzmanība 

tika veltīta priekšā lasītā teksta izpratnei. Gan individuāli, gan grupās skolēni atbildēja uz dažādas grūtības pakāpes 

jautājumiem, kas bija formulēti tematiski: teksts – es kā lasītājs – tuvākā un tālākā vide ap mani. Lasītas tika somugru 

pasakas – igauņu, lībiešu, ungāru, somu tautas pasakas. 

SKATUVES RUNAS KONKURSS „ZVIRBULIS” 28.septembrī 5.stundas laikā notika skolas skatuves runas 

konkurss “Zvirbulis 2016”, kurā piedalījās labākie runātāji no katras klases. Šogad pavisam 21 skolēns (mazāk kā 

iepriekšējā gadā). Skanēja J.Baltvilka, O.Vācieša, M.Zālītes, I.Ziedoņa, I.Zanderes un citu autoru dzeja. Katrs bija centies 

piemeklēt sev atbilstošākās rindas. Ļoti priecājāmies par 1.klases skolnieces Paulas Silas uzstāšanos. Viņa 

pārstāvēs skolu rajona skatuves runas konkursā. Īkšķus turēsim arī par pārējiem uzvarētājiem, kuri 

12.oktobrī Skolēnu pilī piedalīsies “Rīgas zvirbulī”, - Kārli Kopštālu (2.klase), Ramonu Bambāni (4.klase), 

Ellu Renāti Skeransku (9.kl.). Lai viņiem veicas! 

Skolotāja Inita 
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SOMUGRU DIENAS RĪGĀ 
 

Ar dažādiem pasākumiem Latvijā norisinājās somugru tautu dienas 

Rīgā, Ventspilī un Cēsīs. Lepni nesam Igauņu skolas vārdu, tāpēc šo 

dienu notikumus kopā ar Latviešu biedrības namu uzskatījām arī par 

savējiem. Jau mēneša sākumā klausījāmies skolotāju priekšā lasītās 

somugru pasakas no igauņu, līvu, somu un ungāru tautu pūra.  

Savukārt septembra pēdējā dienā devāmies uz Latvijas Igauņu 

biedrības ēku. Tur pamatskolas audzēkņi klausījās igauņu vēsturnieka 

Jaak Prozes stāstījumu par igauņu radniecīgajām tautām. Piedalījās līvu 

ansambļa „Līvlist” rotaļā un uzzināja, cik daudz kopīga ir līvu un igauņu 

valodai. Kopā dziedājām līvu un latviešu valodā. Uzstājāmies arī paši – 

4.klase dejoja igauņu tautas dejas, bet 8.klase izpildīja putnu dziesmas. 

 Jāsaka paldies Jurim Žīguram no Tallinas, kurš nesavtīgi rūpējas par 

mūsu skolas iesaistīšanu dažādos ar Igauniju saistītos pasākumos. 

Skolotāja Aiva 

 

 

DROŠĪBAS STUNDA 

Traumatisma profilakse 

19.septembrī pirmajās klasēs ciemojās Lapsa un Vilks, lai pastāstīt kā ir 

jārīkojas dažādās situācijās. Zinām, ka traumatisms bieži vien ir sekas 

mūsu neapdomātai rīcībai un tāpēc tieši Lapsa ar Vilku izspēlēja dažādas 

situācijas no kā vajadzētu izvairīties. Stunda bija ļoti jautra un laiks pagāja 

kā viens acumirklis. Kļuvām gudrāki un zinošāki. Dāvanā par savām 

zināšanām visi saņēmām skaistas krāsojamās grāmatas.  

Skolotāja Ivika 

 

MIĶEĻDIENAS IZSTĀDE 
 

Rudens pēdējos gados ir bijis ļoti jauks un mūsu dārzus ar salnām nav 

baidījis. Tāpēc izmantojām šo dabas doto iespēju un vēlējāmies Miķeļdienā 

godāt tieši ziedus. Sākumskolas skolēni tika aicināti veidot dažādas 

kompozīcijas no augiem. Agrajā ceturtdienas rītā varējām priecāties par 

skaistajiem darbiem, ko skolēni bija sarūpējuši. Īpaši priecēja 1.a un 

3.klases kompozīcijas, ko skolēni paši veidoja pirmās stundas laikā. 

Izskatījās, ka strādājuši būtu īstie floristi. Miķeļdiena izdevās jauka un koša! 

Skolotāja Ivika 

 

 

 



PĀRGĀJIENĀ 

 

2.septembrī laika apstākļi lutināja, un mēs, visa Igauņu skolas saime no 1. līdz 9.klasei, ar vilcienu devāmies uz Ogres Zilajiem 

kalniem. Laiks ceļā bija sarunām bagāts par jaunā mācību gada sākumu. Ogrē mūs sagaidīja parka direktore, lai informētu par to, 

ko varēsim šeit redzēt. 

Dabas parks ir iemīļota atpūtas vieta gan aktīva dzīvesveida piekritējiem, gan tiem, kuri vēlas pabūt svaigā gaisā. Tā platība ir 

438,38 ha. Mums bija iespēja izstaigāt un baudīt tikai daļu no šī mežiem bagātā parka. 

Apmeklējām Dubkalnu ūdenskrātuvi, kuras apkārtnē ir jaukas piknika vietas un spēļu laukumi. Tāpat interesants bija skatu 

laukums un tornis, no kuriem pavērās skaista panorāma uz apkārtni. Jaukas bija koka skulptūras aktīvās atpūtas laukumā, kā arī 

meža vingrojumu laukumi. Tā kā bijām paņēmuši līdzi bumbas, bērni nodevās spēlēm un rotaļām atpūtas brīžos. Līdzpaņemtās 

pusdienas notiesājām, elpojot svaigo priežu meža gaisu, sēžot zaļā zālē un klausoties vēja un putnu dziesmās vai klasesbiedru  

stāstos. Lieliski un aktīvi pavadīta diena, kurā atpūtās prāts pirms jaunās darba nedēļas. 

Skolotāja Ilze 

EKSKURSIJĀ AR KLASI 
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 

9.septembrī 9.klases skolēni devās iepazīties ar rekonstruēto Latvijas Nacionālo 

mākslas muzeju. 

Muzejs pēc rekonstrukcijas tika atvērts apmeklētājiem šī gada 4.maijā. 

Rekonstrukcijas un restaurācijas laikā pilnībā atjaunots muzeja ēkas vēsturiskais apjoms 

un ievērojami paplašinātas telpas – izveidota apakšzemes piebūve ar jaunu izstāžu zāli 

(tur skatījām izcilā latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla gleznas) un krātuvēm, kā arī 

iegūtas jaunas izstāžu platības muzeja bēniņos. Īpaši pārsteidza tieši jaunais – pagraba 

izbūve un bēniņi, kā arī terase, kur bija iespējams uz Rīgu paskatīties no augšas. 

Gids Eduards ātri izveda cauri kreisā spārna telpām, uzsverot pašu galveno.Pārsteidza viņa ļoti kritiskā attieksme pret 

J.Rozentālu (var jau saprast, ka gleznotāja darbi nav pasaules šedevri, tomēr tieši J.Rozentāls bija tas, kurš 19.gs.beigās precīzi un 

tieši sāka atainot tautas dzīvi, viņa daiļradē jaušams arī jūgendstils ,,Princese ar pērtiķi”). 

Labi, ka latviešu nacionālās glezniecības celmlauzim J.Rozentālam veltīta dokumentālā filma ,,Rozentāls. Septiņi.” atklāj dažas 

ļoti būtiskas mākslinieka personības nianses, kas dod gandarījumu – saknes ir jāzina un jāciena, lai izaugtu spēcīga tauta. 

Skolotāja Inita 

 

Anatomikumā 

27.septembrī 9.klase devās mācīties ārpus skolas telpām. Anatomijas stunda notika Jēkaba Prīmaņa anatomijas muzejā. 

Anatomiskie preparāti ir izvietoti divās zālēs. Vienā no tām tiek sniegts ieskats normālajā un topogrāfiskajā anatomijā, bet otrā 

skolēni var iepazīties ar patoloģiskās anatomijas preparātiem. Ekspozīcijā nozīmīga vieta ierādīta embrioloģijas kolekcijai ar 

jaundzimušo anomālijām, kas radušās kaitīgo paradumu rezultātā, tas liek apmeklētājiem padomāt, cik smalks ir cilvēka ķermeņa 

mehānisms. Skolēniem šis muzejs dod plašākas zināšanas, kuras noder anatomijas stundās. Skolēniem ļoti patika, jo gids spēj divās 

stundās aizraut, likt pasmaidīt un arī aizdomāties par savu ķermeni. Skumji vien tas, ka šie devītie bija pēdējie , kuri šo muzeju 

apmeklēja, jo tas tiek slēgts un 100 gados krātais tiek iznīcināts.  

Bioloģijas skolotāja Anete Štolca 



TEĀTRĪ 
17. septembrī mēs - 9. klases skolēni - kopā ar klases audzinātāju Initu Ozolu devāmies uz Jaunā Rīgas teātra izrādi “Ziedonis un 

Visums”. Bija iespēja doties ar draugiem vai vecākiem. Izrādes galvenais varonis ir Ziedonis, kura lomā iejuties Kaspars Znotiņš. 

Režisors ir Alvis Hermanis. Ļoti savdabīga ir izrādes režija, uzbūve – divi galvenie cēlieni, kuru starpā ir starpbrīdis, ir sadalīti 

daudzās mazās epizodēs. Tiek izspēlēti vairāki notikumi. Pirms katras epizodes tiek pateikts tās nosaukums, piemēram “Ziedonis un 

motocikls”, “Ziedonis un šahs” un tā vēl 46 notikumi. Aktieri bieži mainīja savas lomas, izņemot galvenās lomas izpildītāju. Izrāde 

bija komiska, ar daudzām atziņām, dzīves patiesībām un jokiem. Viens no galvenajiem pārsteigumiem bija, kad uz skatuves 

Ziedonis iznāca ar dzīvu ēzelīti saitītē. Un tā dzīvnieks arī visu izrādi dzīvoja uz skatuves. Izrādes beigās publika veltīja aktieriem 

vētrainus aplausus un piecēlās kājās! Iesakām šo izrādi noskatīties visiem! 

9. klases skolnieces Anna Kozlova un Elizabete Grīnberga 

VISLATVIJAS OLIMPISKĀ DIENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.septembrī visā Latvijā norisinājās Olimpiskā diena. Skolā bija liels sportisks pasākums visas dienas garumā, skolēniem bija 

jāpārvar dažādi šķēršļi un jāveic veiklības uzdevumi. Savukārt 4.a klases pārstāvji devās uz Hanzas vidusskolu, lai vingrotu kopā ar 

olimpiešiem un piedalītos stafešu skrējienos. Rezultātā 4.a klases komanda (Edgars, Tomass, Edvards, Oskars, Aleksis, Marts, 

Rēzija, Ramona, Anna, Elza, Justīne, Auce Anne ) 56.komandu konkurencē ierindojās 8.vietā! 

 

SPORTOJAM 
 

Septembris ir bijis ražīgs mēnesis arī sportisko sasniegumu ziņā. Esam piedalījušies vairākās sacensībās un guvuši 

labus panākumus. 

13.septembrī pārstāvējām skolu Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās futbolā. Komandā: Tomass, Edvards, 

Marts, Gustavs, Nils (4.kl.) Egons, Kristaps, Jānis, Rasmuss (5.kl.) 

29.septembrī mēneša izskaņās devāmies uz Anniņmuižas sporta kompleksu, kur norisinājās Rīgas skolu rudens 

kross. Mūsu skolu pārstāvēja 3 komandas. 4.-5.klašu grupā (Ramona, Auce Anne, Justīne, Karīna, Marts, Nils, Rasmuss, 

Jānis ), 7.klase (Dāvis, Emīls, Ralfs, Edvards, Ieva, Debora, Enia, Marta ), 8.-9.klašu grupā (Emīls, Tomass, Ella, Elizabete, 

Vika, Sabīne, Kalvis, Maksimilians). Vislabākos rezultātus uzstādīja 4.-5.klašu komanda, ierindojoties 8.vietā. 

Skolotāja Evita 

 

 

 

 

 

 

 

 


