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GRĀMATĀM VELTĪTS MĒNESIS 
30.janvārī Igauņu skolā atzīmēja Draudzīgā 

aicinājuma dienu. Kā jau katru gadu, dāvinājām 

grāmatas bibliotēkai. Šajā gadā tie bija dažādi 

daiļliteratūras izdevumi. Pavisam esam 

uzdāvinājuši 40 dažādu grāmatu. Tās visas ir 

jaunākās grāmatas, lai būtu interese lasīt gan 

jaunākajā skolas vecumā, gan pamatskolas 

gados.  

Janvārī sākumskolas klases skolēni daudz lasīja igauņu rakstnieces Lēlo Tungal dzejoļus, kurus 

vēlāk ilustrēja. Tā tapa zīmējumu izstāde, kas veltīta slavenai igauņu bērnu rakstniecei, kurai 

šajā gadā atzīmē 70 gadu jubileju.                                                                           Skolotāja Aiva 

SNIEGA DIENA 
 

Šogad pasākumi par godu Sniega dienai norisinājās 46 valstīs. Pasaules Sniega diena 

ar katru gadu iegūst aizvien lielāku popularitāti ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, par ko 

liecina pasākumu un dalībnieku skaita pieaugums katru gadu.  Šogad Latvijā ar 

dažādiem pasākumiem un aktivitātēm tā tika atzīmēta 77 pašvaldībās 180 

pasākumos, kuros piedalījās gandrīz 30 000 dalībnieku. 

 

Arī mēs svinējām šos sniega svētkus. 13.janvārī skolēni piedalījās foto orientēšanās 

uzdevumos, kur pēc attēliem bija jāatrod konkrētā vieta skolas apkārtnē. Paralēli 

meklēšanai skolēni veica dažādus sporta un erudīcijas uzdevumus. Skolēni tika 

apbalvoti ar Sniega dienas diplomiem, kā arī ātrākie un gudrākie orientieristi ieguva 

specbalviņas no Sniega dienas organizatoriem. Šogad tās saņēma 3.klase. 

                                                                                                   Skolotāja Evita 

ĀBECES SVĒTKI 
Kad burtiņi apgūti un lasīšanas gudrība arī skaidra, tad 1.klasē atzīmējam 

Ābeces svētkus. Šogad abas 1.klases sacentās, kura no komandām BURTIŅI, 

VALODIŅA, ZĪMULĪŠI, KĀPĒCĪŠI, GUDRĪŠI vai SPRĪDĪŠI būs prasmīgāki, veiklāki 

un attapīgāki. Skolēnu padomes pārstāvji Klaudija, Krists, Kristofers un Alise 

uzdeva dažādus uzdevumus. Pirmklasniekiem bija jāmin mīklas, ātri jālasa, 

jāatpazīst paslēpušies burti, jāraksta joku teikumi. Nobeigumā bērniem bija 

jāspēlē arī burtu spēles – Gavilējošā, Sitamā, Zīmējamā, Lecamā. Labākā bija 

komanda KĀPĒCĪŠI, kas par piemiņu saņēma zīmulīšus Igaunijas karoga krāsās, 

bet skolotājas un pārējie bērni – igauņu konfektes. 

Skolotāja Aiva 
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BARIKĀŽU LAIKS 
4.a klase 19.janvārī devās uz Bastejkalnu, lai apskatītu 

vietas, kur norisinājās apšaude 1991.gada janvārī. Jau 

iepriekš bijām ekskursijā pa Vecrīgu, kur skatījām piemiņas 

vietu pie Saeimas, kas vēsta par mūsu tautas vēsturiskajiem 

notikumiem. Savukārt 20.janvārī klases stundā pārrunājām, 

ko katrs zina un ir dzirdējis par Barikāžu laiku. Skatījāmies arī 

dokumentālās filmas, kas stāsta par to laiku notikumiem. 

Janvārī bijām arī ekskursijā uz Latvijas Universitāti. Tur 

pabijām F.Candera muzejā un pa šaurām līkumotām trepēm 

uzkāpām vecajā observatorijā. Caur teleskopa aci gaišā 

dienas laikā novērojām Brīvības pieminekļa zvaigznes. Apskatījām arī karceri, kur ievietoja nepaklausīgos studentus. 

Klausījāmies stāstus par studentu dzīvi senāk, kad Universitāte bija Politehniskais institūts un tajā mācījās igauņu 

jaunieši.                                                                                                                                                                                Skolotāja Aiva 

IZSTĀDĒ PAR LATVIJAS PIRMAJĀM SKOLĀM 
 

,,Šī griba ir tā svētīgākā un cēlākā, kāda vien pie cilvēces un 

tautu darbiem sastopama.” 

 (Jānis Poruks par Ernestu Dinsbergu) 

9.februārī mūsu skolas 6. un 7.klases skolēnu delegācija 

piedalījās Ernestam Dinsbergam (1816–1902) veltītās 

izstādes atklāšanā J.Misiņa bibliotēkā. Izstāde ierīkota, 

sadarbojoties ar Igaunijas O.Lutsa muzeju.  

Skolēni noklausījās LU profesores Aīdas Krūzes stāstījumu 

par šo izcilo personību. Pārsteidzoši, ka Dundagas mācītāja 

kučieris, kļuvis par skolotāju Kubeles (Kubalu) skolā, atradis 

laiku pašizglītoties un rakstīt – gan mācību grāmatas, gan 

rakstus etnogrāfijā, gan dzejoļus (ap 100 grāmatu).  

Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns bija lepns, ka ir šāda iespēja atcerēties tos cilvēkus, kuri tik daudz 

devuši mūsu tautas attīstībai. Mūsu skolai viņš uzdāvināja  bukletu par slaveno Kubalu skolu, kurā savulaik mācījies arī 

Krišjānis Barons. Kubalu skolas – muzeja darbinieki nolasīja lekciju par E.Dinsberga sabiedrisko darbību. 

Visemocionālākā bija Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša uzruna jauniešiem. Viņš dedzīgi 

pārliecināja, ka vērtīgāki par lielajiem, skaļajiem darbiem ir mazos darbus darīt ar lielu mīlestību, un aicināja katram 

Latvijas iedzīvotājam būt savā vietā un godīgi paveikt savu darbu.                                                                          Skolotāja Inita 

IZSTĀDĒ „Koks ir labs” 
Janvārī abas pirmās klases devās uz Mežaparku, kur Dziesmu svētku 

estrādē Latvijas Valsts meži ierīkojuši izglītojošu izstādi ,,Labais koks." 
Uzzinājām, ka Latvijā pašlaik ir uz pusi vairāk koku nekā pirms 100 gadiem. 
Arī izaug viņi daudz ātrāk nekā senos laikos, tas notiek tāpēc ka ir 
attīstījusies rūpniecība un ir daudz automašīnu, kas ražo ogļskābo gāzi. 

Zēniem interesēja, kāda tehnika strādā mežā. Visi bijām pārsteigti, cik 
daudz un dažādi pielieto koku un ko gan no viņa vien neražo! Bija gan 
pārsteidzoši fakti, gan skaitļi. 

Beigās, pareizi atbildot uz jautājumiem, saņēmām jaukas pārsteiguma 
balvas. Paši mēģināsim no dāvātajām priežu sēklām izaudzināt stādus.  

                                                                                             Skolotāja Gunta 



MUZEJĀ PIE J.ROZENTĀLA UN R.BLAUMAŅA 
Ceturtdien, 5. janvārī, mēs devāmies uz Jāņa Rozentāla un 

Rūdolfa Blaumaņa muzeju. Jau ienākot kāpņu telpā, varēja redzēt, 
ka tā ir mākslinieka māja - visas sienas bija apgleznotas ar 
dažādiem rakstiem.  

Pirmā telpa, kuru mēs muzejā apskatījām bija R. Blaumaņa 
istaba. Ienākot telpā visu acis uzreiz skrēja pie kažoka un rozēm, 
kas atradās aiz stikla. Telpā bija galds, uz kura atradās puķes un 
Blaumaņa rakstītie darbi, pie sienas bija Rozentāla uzgleznots R. 
Blaumaņa tēva portrets, bet stūrī dīvāns. Tālāk devāmies uz Jaņa 
Rozentāla darbnīcu. Tur mums pastāstīja nedaudz par viņa dzīvi un 
slavenākajām gleznām. Redzējām arī viņa populārākās gleznas 
“Princese ar pērtiķi” kopiju.  Pēc tam gājām uz viesistabu, kur 
mums pastāstīja vairāk par J. Rozentāla ģimeni un viņu ciemiņiem. 
Arī šajā telpā bija redzamas Rozentāla gleznas. Istabas stūrī atradās 

viņa sievas Ellijas Forseles klavieres. Pēdējo apskatījām J.Rozentāla guļamistabu, kuras sienas bija apgleznotas. 
Gleznojumus atklāja nejauši, kad sienas nopludināja pārplīsis ūdensvads. 

Ekskursija palīdzēja labāk iepazīt Rūdolfa Blaumaņa un Jāņa Rozentāla dzīvi un daiļradi. 
 Enia, 7.klase 

TEĀTRĪ 
 

Šī gada 19. janvārī devītās klases skolēni apmeklēja Nacionālā teātra izrādi „Uguns un nakts”, kas iestudēta pēc Raiņa 

lugas motīviem. Par pamatu savam darbam viņš ņēmis 1888. gadā uzrakstīto Andreja Pumpura eposu „Lāčplēsis” . 

Izrādes režisors ir Viesturs Kairišs. Uzvedums stāsta par latviešu tautas tieksmi un cīņu pēc brīvības, kā arī par latvieša 

būtības un dvēseles daudzveidību. Režisors savos tēlos prasmīgi parādījis arī katra cilvēka individuālo attīstību un 

pretrunas, kas moka, cenšoties pieņemt pareizo lēmumu.  Vienu no galvenajām un svarīgākajām lugas domām „mainies 

uz augšu” izsaka Spīdola, kas mudina Lāčplēsi nepalikt tagadējā attīstības pakāpē un veikt vertikālo transcendenci. Izrāde 

bija laba viela pārdomām par dzīvi un rīcības sekām, kā arī par to, kas ietekmē mūsu rīcību  un domāšanu. Šo lugu mēs 

ieteiktu noskatīties arī citiem skolēniem, jo tā būs labs ieguldījums viņu pašattīstībā. 

9.klases skolniece Anna Kozlova 

SPORTS 
 

25.janvārī devāmies uz 94.vidusskolu, kur norisinājās 

Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības tautas bumbā. 

Spēlējām trīs spēles pret Rīgas Angļu ģimnāziju, 

Ziepniekkalna sākumskolu un mājiniekiem - 94.vidusskolas 

komandu. Sacensībās mūsu skolas godu aizstāvēja Nils, 

Gustavs (4.b kl.), Oskars, Edgars, Edvards, Emīls, Aleksis (4.a 

kl.), Egons, Rasmuss, Kristaps (5.kl.). Visas spēles bija 

līdzvērtīgas, taču uzvarēt spējām tikai Ziepniekkalna 

sākumskolu. 

Skolotāja Evita 

 

 

 

 

 


