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LAIMĪGU JAUNO GADU! HEAD UUT AASTAT!
Lai visiem veiksmīgs, smaidīgs un darbīgs jaunais
gads! Lai darbi sokas un pacietība iet roku rokā ar
centīgumu!
Vai zinājāt, ka 24. janvārī pēc austrumu kalendāra sākās Žurkas gads? 3.klase
to uzzināja, tāpēc mājturības stundā katrs uzšuva savu šī gada veiksmes žurciņu
vai pelēnu! Novēlam katram sekot līdzi savai veiksmes un laimes zvaigznei!

IGAUŅU SKOLAS LABUMU TOP 10
Ar ko ir īpaša Rīgas Igauņu pamatskola? To vēlējāmies uzzināt mūsu skolas 30.jubilejas gadā. Katra klase izveidoja savu
TOP 10. Apkopojot visu klašu rezutātus, ieguvām mūsu skolēnu domas. Tātad 10 visjaukākās lietas ir:

1. Pretimnākoši, jauki, mīļi skolotāji.
2. Apgūstam igauņu valodu.
3. Daudzveidīgas tradīcijas, pasākumi, piedalīšanās konkursos.
4. Ap skolu ir liels pagalms.
5. Katru gadu braucam ekskursijā uz Igauniju.
6. Draudzīgi skolēni klasē un skolā.
7. Mums ir sava skolas forma.
8. Ēdnīcā ir garšīgas pusdienas.
9. Skola ir neliela.
10. Skola ir tīra. Renovēta skolas fasāde ar pulksteni.

ĀBECES SVĒTKI
Jauno gadu ar svētkiem iesāka 1.klases skolēni.
Kad burti ir apgūti un lasīšanas gudrība jau skaidra,
skolēnu pašpārvalde pirmklasniekiem rīkoja Ābeces
svētkus, kad bērniem bija jādomā, jāraksta un aktīvi
jāpiedalās pasākumā. Noslēgumā visas komandas
saņēma diplomus par piedalīšanos, bet uzvarētāji –
šokolādes medaļas.
Anne, 9.klase

MĀCĪBU DARBS ĀRPUS SKOLAS SIENĀM
Šajā mācību gadā 7. klases sāka rakstīt zinātniski pētnieciskos darbus.
Skolēniem darbu temati un darba vadītāji jau atrasti, daudziem arī darba mērķi,
uzdevumi un hipotēzes noformulētas. Atliek tikai krāt jau esošo publicēto
informāciju - lasīt periodiku un grāmatas. Lai skolēniem vieglāk būtu meklēt un
atrast vajadzīgos datus un rakstus, kopīgi nolēmām izmantot iespēju piedalīties
mācību nodarbībā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Stundu garajā nodarbībā
bibliotēkas darbiniece stāstīja un rādīja, kā izmantot dažādas meklēšanas rīkus,
filtrēt lielu informācijas piedāvājumu, orientēties bibliotēkas katalogos un, kā
pasūtīt nepieciešamo literatūru.
Skolotāja Urve
Dabaszinībās janvārī mācījāmies par materiāliem un to īpašībām. Lai labāk saprastu,
ar ko koks atšķiras no citiem dabīgajiem materiāliem, devāmies uz Latvijas Finiera
izveidoto izstādi “Koks ir labs”. Visiem iespaidīga šķita garā priede, kas bija sadalīta pa
visu telpu un kalpoja kā interesanta barjera. Tur uzzinājām kaut ko pavisam interesantu
– koka māja deg lēnāk nekā mūra māja, neskatoties uz to, ka koks taču labi deg! To un
arī citus faktus uzzinājām, noskatoties mācību filmiņu. Tagad zinām, ka Latvijā
visizplatītākie koki ir bērzs, priede un egle. No koka materiāla var ļoti daudz ko
pagatavot, ne tikai mājas, mašinas, ceļa zīmes un koka šūpuļzirdziņus. Intersants fakts
– ja tagad iestāda koku, tad tas būs derīgs nociršanai tikai 2046.gadā. Cik ilgā laikā divi strādnieki var uzcelt 18 stāvu māju?
Divos mēnešos. Kāds kokam sakars ar vaniļas garšvielu? To visu un daudzus citus aizraujošu faktus var uzzināt, aizejot uz
izstādi – nodarbību “Koks ir labs!”
Alise, Alberts un skolotāja Aiva

DZĪVEI GATAVS - Ar tādu nosaukumu 6.klases skolēni devās Swedbankas Finanšu
labaratorijas organizētajā izlaušanās spēlē. Tas bija kā aizraujošs piedzīvojums
finanšu pasaulē.
Lai varētu atvērt seifu un noskaidrot tur paslēpto mantu, katrā spēles posmā
jāveic kāds konkrēts uzdevums. Ģimenes
budžeta plānošana, ceļojumi apkārt
pasaulei, droša kredīta noteikumi un
drošība internetā - tie bija jautājumi,
kurus nācāt risināt.
Noslēgumā - nervus kutinošs brauciens ar ātrgaitas liftu uz “Saules akmens”
25. stāvu.
Fantastisks skats uz Vecrīgu no tāda augstuma, kā arī virtuālās realitātes VR
brilles likās kā lidojums gaisa balonā.
6.klase un skolotāja Helēna

Mācīties var ne tikai klasē, bet arī kinoteātra zālē, kur norisinās concerts. 22.janvārī 3. klase apmeklēja kārtējo pūtēju
orķestra “Rīga” koncertu. Šoreiz tā nosaukums “Muzikālie koki”. Iepazinām dažādus koka mūzikas instrumentus – flautas,
saksofonus, klarnetes. Tika atskaņota dažāda stila un rakstura mūzika – džezs, austrumu melodijas, polka. Patika, kā
saksofonisti spēlējot džezu, staigāja pa zāli, bet Daumants Kalniņš spēlēja oboju kopā ar Martu Kristianu Kalniņu, tā
izveidojot obojas un uzvārda brāļu duetu. Šoreiz koncerts bija jautrs un nebēdnīgs.
Pēteris, Alise un skolotāja Aiva

PROJEKTA “SKOLAS SOMA” AKTIVITĀTES
SVEČU DARBNĪCĀ
Janvāra mēnesī 2. klasei projekta “Skolas soma” ietvaros bija jauka iespēja piedalīties Sveču
darbnīcā.
Vadītājs kopā ar bērniem pārrunāja tradīcijas, ticējumus, vēsturiskus faktus. Viss bija ļoti labi
noorganizēts. Katrs varēja gatavot trīs dažādas sveces. Vienu izlēja formā, otru keramiskā
trauciņā un trešo apgleznoja. Atgriezeniskā saite no bērniem bija pozitīva!
Skolotāja Andra

VALMIERAS TEĀTRĪ
23. janvārī abas septītās klases devās uz Valmieras teātri, lai noskatītos izrādi “Nekas” (režisors J. Znotiņš), - pēc dāņu
rakstnieces J. Telleres grāmatas motīviem veidoto stāstu par pusaudžu attiecībām, par bailēm no pieaugšanas, par
nežēlību, piedošanu un atbildību.
Aktieru P.Iklāva un A.Apiņa saspēle skolēniem lika iztēloties gan vidi, kur notiek darbība, gan notikumus, sākumā naivus
un bērnišķīgus, vēlāk – skaudrus un nežēlīgus. Visa izrāde bija lieliska iespēja dzīvot līdzi 7.klases skolēniem, kuri savam
klasesbiedram Pjēram Antonam centās pierādīt, ka dzīvei ir jēga, nesot uz kokzāģētavu, kur tiek veidota jēgas kaudze, savu
visnozīmīgāko lietu.
Zāģētava, bumba, mazais pirkstiņš, nevainība – tie ir tikai daži tēli ar dziļi metaforisku nozīmi, par kuru piektdien tika
runāts un spriests literatūras stundās. Vienisprātis tika atzīts, ka pati lielākā vērtība ir DZĪVĪBA. Atklāts palika jautājums –
kurā brīdī vajadzēja apstāties un rīkoties citādāk.
Skolotāja Inita

MŪZIKAS STUNDA
Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.a un 1.b klases skolēniem notika
mūzikas nodarbība “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”, ko vadīja Ilga
Reizniece un Iveta Mielava. Skolēni kopā ar vadītājām izspēlēja mīklu spēli, kurā
pēc kārtas bija jāuzmin latviešu tautas mūzikas instrumentu nosaukumi,
jāatrod to attēls un jāievieto kopīgajā puzles aplī. Īstie mūzikas instrumenti arī
atradās klasē. Nodarbības laikā un pēc tās varēja aptaustīt un pamēģināt
paspēlēt kādu tautas mūzikas instrumentu. Šo iespēju skolēni ar prieku arī
izmantoja, jo katrs no mums var arī spēlēt.
Skolotāja Ieva

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE ZIŅO
Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde janvārī aicināja uz tikšanos dažādu skolu pārstāvjus, lai runātu par
svarīgiem un aktuāliem jautājumiem skolēnu dzīvē. Uz tikšanos devāmies arī mēs – skolēnu pašpārvaldes pārstāvji no
Igauņu skolas. Piedalījāmies diskusijā par skolēnu pašpārvalžu vēlēšanu sistēmu, savstarpējām attiecībām, mājas darbu
nepieciešamību u.c. Šis pasākums tika rīkots, lai jauniešiem būtu iespēja izteikt savu viedokli un, iespējams, arī kaut ko
mainītu skolu dzīvē. Esam ļoti pateicīgi Katoļu ģimnāzijai par uzaicinājumu piedalīties un gaidām nākamo tikšanos.
Alise, 8.klase

UZ KINO!
3.klase jauno mācību semestri iesāka ar “Multikino” apmeklējumu. Ziemassvētkos saņēmām dāvanu - kinofilmas
“Ledus sirds 2” apmeklējumu visai klasei kopā. Nekas nav labāks par jautru gada sākumu draugu pulkā! Filmu visi kopā
skatījāmies jau otro reizi, jo jau pagājušajā gadā noskatījāmies tās 1. daļu. Filma stāsta par divām māsām un burvju meža
noslēpumiem. Mums patika, jo īpaši meitenēm!
Skolotāja Aiva un 3. klase

