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ZIEMASSVĒTKU LAIKS
Ziemassvētku laikā mūsu skolas tradīcija ir rīkot labdarības tirdziņu. Tad maciņus vaļā ver ne tikai audzēkņi, skolotāji un skolas
darbinieki, bet arī bērnu vecāki, kas labprāt iepērkas pirmssvētku laikā. Tirgojamies tikai ar savām pašgatavotām lietām. Šoreiz
daudz bija eglīšu mantiņu, piparkūku, dažādu vafelīšu, pildītu riekstiņu. Vienmēr prieks skatīties, cik dažāda un neizmērojama
ir bērnu un vecāku radošā pieeja, kā interesantāk iesaiņot un piedāvāt savu preci. Lai radošs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Skolotāja Aiva

4.decembrī mūsu skolā viesojās 15 skolotāji no Igaunijas Pērnavas Bērnu un jauniešu centra. Viņi bija
pieredzes apmaiņas braucienā Latvijā, lai apmeklētu vairākus interešu izglītības centrus Rīgā un
Saulkrastos. Mūsu 1.klases koris, 3.klases meiteņu ansamblis un 7.klases soliste Anna sniedza viņiem
nelielu koncertu un pēc tam mazāko klašu skolēni varēja darboties rokdarbu meistarklasē - gatavot
Ziemassvētku kartītes. Tās sanāca ļoti krāšņas un skaistas.
Urve Aivare

Pusotru nedēļu pirms liecībām pamatskolas bērni gatavoja apsveikumus Gaiļezera
pansionāta iemītniekiem. Tika griezts un līmēts. Tapa Ziemassvētku eglītes. Skaisti
apsveikumi, lai svētkos priecētu vientuļos seniorus aprūpes centrā. Paldies sekretārei
Dainai, kura 202 apsveikumus nogādāja adresātiem.
Skolotāja Inita

19.decembra vakarā 7.b klasei bija klases balle. Bija našķi, slepenā draudziņa
sarūpēta Ziemassvētku dāvana, dažādas spēles un, protams, kā jau ballē,
lēnās dejas Ziemassvētku mūzikas pavadījumā. Dejoja visi, dažs gan tikai
pāris dejas. Galantākie klases zēni izdancināja visas meitenes. Bija arī divi
negaidīti pārsteigumi – 3.klase ienāca ciemos ar dziesmu, bet 8.klases Kitija
(viņiem arī bija klases vakars) novadīja vienu interesantu spēli.
Skolotāja Inita

Trešklasnieki, gaidot savu vakara Ziemassvētku pasākumu, rīkoja
vakarēšanu mājturības klasē. Paši sarūpējām, pagatavojām un arī ēdām
gardas siermaizītes ar karsu ābolu tēju. Pasākuma noskaņai iededzām uz
galda svecītes un dziedājām Ziemassvētku dziesmas. Tad varējām ātrāk
sagaidīt vakaru, kad pārtapām par rūķēniem un saviem vecākiem rādījām
nelielu uzvedumu. Visinteresantākā gan šķita dāvanas meklēšana, kas prasīja diezgan ilgu laiku un dažādu uzdevumu pildīšanu
pa visu skolu. Dāvanā – kino apmeklējums jaunā gada pirmajā skolas dienā!
Skolotāja Aiva

Ziemassvētku ŗītā klasē valdīja īsta svētku noskaņa - izrotāta eglīte,
Ziemassvētku dziesmas un pašu cepto piparkūku smarža. Šīs sajūtas vēl
vairāk pastiprināja skolotājas ziņa par Ziemassvētku vecīša dāvanu - kopīgs
Lāzerdoga spēles apmeklējums. Divas stundas spraigas skriešanas pa spēļu
zāles labirintiem ar lāzerspēļu ieročiem pagāja nemanot. Pēc spēles vēl
daudz ko pārrunājam par notikušo. Dažiem no mums Lāzerpeintbola
apmeklējums bija pirmo reizi. Paldies jaukajam Ziemassvētku vecītim par
iespēju visiem kopā tik azartiski un jautri pavadīt laiku!
6.klase un skolotāja Helēna.

19.decembrī, priekšpēdējā 2019./2010.mācību gada 1. semestra
dienā visās mūsu skolas klasēs notika klases pasākumi. 7.a klase
šoreiz nolēma dienu pavadīt sportiski – braucām uz atpūtas centru
“Lido” slidot. Kamēr slidojām, rūķis bija atnesis visiem ziemassvētku
paciņas. Noskaitījām pantiņus un pēc tam gājām paēst pusdienas.
Skolotāja Urve

Decembra sākumā 3.klase apmeklēja kārtējo koncertlekciju. Šoreiz klausījāmies “Mūziku gardēžiem”. Koncertu vadīja
Daumants Kalniņš un Latvijā slavens pavārs Lauris Aleksejevs, kurš gan dziedāja, gan spēlēja ģitāru. Mums patika klausīties,
kā skaņdarbu radīja uz ūdens glāzēm. Skanēja gluži kā klavieres! Interesants bija arī pirmatskaņojums muzikālajiem “Gurķu
salātiem”, kurus mūziķi spēlēja uz dažādiem virtuves priekšmetiem. Nolēmām, ka to vajadzētu dzirdēt visai pasaulei.
Dzirdējām arī pavisam nopietnu informāciju par mežragu un baletu “Riekstkodis”.
Skolotāja Aiva un Alberts, Elīza no 3.klases

20.decembris – pēdējā skolas diena 2019.gadā. Tad pie skolas eglītes nelielu koncertu sniedza
pamatskolas koris, dziedot Ziemassvētku dziesmas, un sākumskolas skolēni ar dzejoļiem. Teicām
paldies labākajiem skolas skolēniem un čaklākajām klasēm. Mazo kausu par augstāko vidējo
vērtējumu sākumskolā saņēma 4.b klase, bet pamatskolā – 7.a klase. Labākie skolas skolēni
Madara no 4.a klases, Edvards no 7.a klases un Reinis no 6.klases kopā ar direktori iededza
skolas lielās Ziemassvētku sveces. Pēc svētku kliņģera klasēs mācību gada 1.semestri visi beidzām
Torņakalna baznīcā, kur tikāmies kopīgā dievkalpojumā.

SVEICAM MŪSU 2019.GADA 1.SEMESTRA LABĀKOS SKOLĒNUS!
1.a klase

1.b klase

3.klase

Lelde Jukša

Paula Kalniņa

Elīza Rubene

Gustavs Kārlis Klodāns

Zane Smelova

Luīze Berga

Late Kreicberga

Paulīne Rasa Ābelniece

Daniela Blūmfelde

Jēkabs Rencis

Patrīcija Ceplīte

Eva Breice

Ance Špiļka-Vaite

Mona Stalte

Paula Kauša

Monta Vorka

Miķelis Vilcāns

Pēteris Otto Kūlis
Alberts Staužs

2.klase

4.a klase

4.b klase

Arvis Driviņš

Zuzanna Sofija Berzinska

Ance Ābele

Krišjānis Marts Lībietis

Madara Čaunāne

Tīna Ābele

Zelma Miķelsone

Madara Miķelsone

Paula Sila

Elizabete Marija Neiberga

Žanete Ošiņa

Madara Policāne

Atis Vrubļevskis

Evita Pelše

Matīss Šterns

Bruno Milbergs

Magdalena Tomingasa

Kaspars Liepnieks

Emīlija Paņko

Ernests Zdanovskis

Margrieta Šmite

Loreta Rimšane

Anastasija Treļa

6.klase

Amanda Pečule

Reinis Keiselis

Paulīne Pumpure

7.a klase
Edvards Zvirgzdiņš
Rēzija Rozīte

PROJEKTA “SKOLAS SOMA” AKTIVITĀTES
11.decembra pēcpusdienā projekts “Skolas soma” aizveda 7.b klasi uz Grīziņkalnu. Studijā Glass Point Pērnavas ielā 33 tapa
Ziemassvētku apsveikumi. Stundu garā nodarbība bija gana interesanta – ieguvām informāciju par stikla apstrādi, rotu
gatavošanu. Izbrīnīja gan augstā temperatūra kausēšanas krāsnī (600”), gan
apskatāmie un nopērkamie darbi – auskari, piespraudes, sniegpārsliņas, lustra
no 486 gabaliņiem. Vispirms uz mazām lapiņām
zīmējām skices, tad piemeklējām materiālu,
griezām, lauzām stiklu, līdz tapa kas līdzīgs
iecerētajam. Salīmējām detaļas un atstājām darbus
meistarēm, kuras tos nākamajā dienā lika krāsnī, lai
tur stikls rūdoties (gluži kā cilvēks grūtībās) taptu par
mākslas darbu.Gara šķita nedēļa līdz darbu
saņemšanai, kad ieraudzījām rezultātu.
Skolotāja Inita

EKSKURSIJAS
Pirmdien, 16.decembrī, 7.a un 7.b klase kopā ar vēstures skolotāju un 7.a klases
audzinātāju U.Aivari apmeklēja Rīgas visu laiku krāšņāko ēku - Melngalvju namu.
Klausoties gida stāstam, uzzinājām daudz jaunu faktu:
*Rīgas Melngalvju nams tika uzcelts 1334. gadā un atjaunots 1999.gadā.
*Melngalvji bija jauni un neprecēti tirgotāji, kuriem apprecoties, brālība bija jāpamet.
*Brālības aizbildnis – svētais Maurīcijs
*Melngalvju brālības mērķis un uzdevums bija veicināt uzņēmējdarbību pilsētā – tā bija
tirgotāju un kuģotāju pulcēšanās vieta vairāku gadsimtu garumā.
*Nama ieejas vārtus kādreiz rotāja uzraksts - ja man kādreiz sagrūt būs, mani atkal
celiet jūs!
*Kādreiz tas bijis Rīgas kultūras centrs. Šodien tas piedāvā greznākās telpas nozīmīgu
pasākumu rīkošanai.
Skolotāja Urve
Pēdējā decembra mācību dienā 3.klase devās uz Latvijas Universitātes Astronomijas torni.
Decembrī mācījāmies par zvaigznājiem, Mēnesi un kosmosa pētniecību. Tagad devāmies
aplūkot mums vistuvāk esošo teleskopu.
“Mēs bijām Candera muzejā. Man patika klausīties par vēsturi. Mums stāstīja par pirmajām
raķetēm. Pirmais cilvēks, kas devās kosmosā, bija Gagarins, bet pirmais, kas izkāpa uz Mēness –
Armstrongs. Tur bija redzamas arī dažādas lietas, kas nepieciešamas astronomiem. Rokās varēja
paturēt ļoti smagu meteorītu. Man patika skatīties cauri teleskopam. Tur varēja redzēt Mēnesi
un arī Jēkaba baznīcas gaili. Interesanti bija ieiet universitātes vecajā karcerī, kur senos laikos
lika studentus, kas pārkāpa noteikumus”, - tā par ekskursiju raksta Rūta.
Skolotāja Aiva
19.decembrī 7.b devās uz kino, gan lai noklausītos īsu lekciju kinoprojekcijas telpā par to, kāpēc varam redzēt filmu, gan lai
noskatītos filmu “Džumandži. Nākamais līmenis”. Gida stāstītais bija gana interesants. Pārsteidza fakts, ka mūsu skatāmās
filmas lente ir 4 km gara (filmas ilgums 2 h). Par ko filma? – par draudzību, atbildību, grūtību pārvarēšanu, jaunu noteikumu
pieņemšanu.
Skolotāja Inita

