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NOVEMBRIS – LATVIJAS MĒNESIS 

Arī Rīgas Igauņu skola svinēja Latvijas Neatkarības dienu. Svētkiem sākām gatavoties jau laicīgi, visai skolai rakstot 

akostrihus par savu dzimteni Latviju. Visus darbus izvērtēja latviešu valodas skolotājas, lai atlasītu pašas interesantākās un 

neparastākās skolēnu domas. Divdesmit labāko darbu autori savus domrakstus nolasīja svinīgajā skolas pasākumā. 

Priecēja, ka skolēni spēj saskatīt Latvijas dabas skaistumu, zina nozīmīgākās vietas un valsts simbolus. Aizraujoši bija sekot 

līdzi arī dziļai domai par savu devumu valstij, ģimenei, arī skolai, kā Latvijas daļiņai, un gatavību to aizstāvēt. Bet cauri 

visam vijās laba vēlējumi mūsu dzimtenei dzimšanas dienā. Daudz laimes, Latvija! 

 

 

  

 

 

LĀČPLĒŠA DIENĀ 

Skolā Lāčplēša dienā skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi vēsturisku stāstu par notikumiem, kas norisinājās 

1919.gada oktobrī un novembrī. Aizdedzām arī atmiņu sveces un visiem dalījām karoga krāsas lentītes, ko nēsāt visu 

novembra mēnesi. 

8. un 9. klases skolēni kopā ar skolotāju Egilu Braķi devās uz Brāļu kapiem. 

Sākumā skolotājs pastāstīja par Brāļu kapu celtniecību un skulptūrām, kas 

tur atrodas. Apskatījām arī marmora plāksni "Mūžīgai piemiņai Latvijas 

kritušajiem brāļiem", kuru 1928. gadā Latvijai dāvāja Igaunijas skauti. Pēc 

tam skolotāja Egila pavadībā izstaigājām apbedījuma vietas, un skolotājs 

pastāstīja vairāk par šeit apbedītajiem cilvēkiem. Kopīgi katrs arī nolikām 

svecīti pie Mātes Latvijas. Nobeigumā vēl pabijām Meža kapos pie tur 

apbedīto ievērojamo personu pieminekļiem. 

Brigita Andersone, 9.klase 

http://award.lv/old/content/par/award_latvija.html
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.zingarate.com/tallin/ei-ma-raagin-eesti-keeles.html&ei=l_9MVJ_BKcnMyAPW64C4Ag&bvm=bv.77880786,d.bGQ&psig=AFQjCNENG35ZPDvc1ciDkJ2wugXoN1l5Jg&ust=1414418432239480
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.zingarate.com/tallin/ei-ma-raagin-eesti-keeles.html&ei=l_9MVJ_BKcnMyAPW64C4Ag&bvm=bv.77880786,d.bGQ&psig=AFQjCNENG35ZPDvc1ciDkJ2wugXoN1l5Jg&ust=1414418432239480


IZSTĀDE SKOLĀ 

Lāčplēša dienai par godu otrā stāva gaitenī atklājām foto izstādi. Šoreiz tā bija neparasta, jo savus darbus izrādīt bija 

atnācis mūsu skolas bijušais sargs Jānis Helmuts Pētersons, kuru gan visi pazīst kā Jāņonkuli. Darbu nebija daudz, bet 

interesanti, jo fotografējis tomēr „pašu” cilvēks. Bērniem patika tikšanās ar autoru. Ar prieku tika aplūkotas fotogrāfijas un 

arī izvēlētas interesantākās. Visvairāk piekrišanu bērnu acīs guva jūras tēma un mazs zvirbulēns, bet patīkami bija atpazīt 

arī mums tuvo Torņakalnu, Nacionālās bibliotēkas siluetu, tuvākās apkārtnes ielas. Jācer, ka šāda veida izstādes redzēsim 

arī turpmāk skolas gaiteņos! 

 

 

 

 

 

 

Izrādās, ka šī izstāde Jāņonkulim ir pirmā, bet atnesis to tieši uz mūsu skolu - uz vietu, kura viņam ir mīļa un ar kuru 

saistās vislieliskākās atmiņas. Igauņu skolā Jāņonkulis ir nostrādājis septiņpadsmit gadus par tehnisko darbinieku. Savulaik 

darījis visu ko - labojis, krāsojis, skrūvējis un sargājis, dažreiz arī fotografējis gan savam priekam dabas skatus ap skolu, gan 

mūsu pasākumus. Pirms neilga laika devies pensijā. Tomēr mājās nosēdēt nemaz nevar. Daudz kur ir jāaizbrauc, jāaiziet, 

arī Lucavsalas dārziņā jāpastrādā. Tomēr visvairāk viņam patīk makšķerēt. Lielākie lomi – 3,5 kg smaga līdaka un zutis 

Alūksnes ezerā. Interesanti, bet pašam zivis ēst nemaz tik ļoti nepatīkot, izņemot asarus. Tomēr mājās zivis tīra pats, jo to 

uzticēt nevienam citam nevarot. Kur tad paliek visi lielie lomi? Protams, ka tiek apēsti vai nu pašu mājās vai kaimiņiem, 

paziņām izdalīti. Pa vidu makšķerēšanai un citiem ikdienas darbiņiem aktīvi tiek arī fotografēts. Visvairāk gan patīkot tvert 

mirkļus ar dabu, cilvēkiem, arī iemūžināt dažādus notikumus. Dažus no tiem varējām redzēt arī mēs skolā. Tālāk, pēc 

dažām dienām, fotogrāfijas ceļos uz Torņakalna baznīcas draudzes namu. Lai arī tur cilvēkiem tiek prieks! 

Autoru par izstādes tapšanu iztaujāja 6.klases skolnieces Enia, Rūta un Elīna, bet rakstu kopā salika skolotāja Aiva. 

 

PATRIOTISMA STUNDA TEĀTRĪ 

9. novembrī mūsu skolas trešo klašu, kā arī 4., 5. un 7.klases skolēni izmantoja biedrības „Teātris - in” piedāvājumu 

noskatīties izrādi „Vārnu ielas republika”. Daži skolēni zināja, ka ir gan grāmata, gan filma, gan Dailes teātra izrāde par 

bērniem, kuri dzīvo vienā ielā un kuriem ir pašiem sava republika. Tāpēc ar nepacietību gaidījām, kāda būs tā izrāde, ko 

ieraudzīsim koncertzālē „Rīga”. 

Izrāde patiešām nelika vilties – tā aizveda skatītājus vairāk nekā simts gadu vecos laikos tepat Rīgā, tikai Daugavas 

otrā krastā. Iejusties pagājušā gadsimta sākumā dzīvojušu Rīgas bērnu dzīvē palīdzēja gan vecās skatukartes, gan jauno 

aktieru tēlojums un izrādē skanošā mūzika. Tomēr bija jūtams, ka daļa skatītāju nākuši uz koncertzāli lielākoties 

izklaidēties, tāpēc viņu uzvedība atbilda viņu priekšstatiem par izrādi kā par nenopietnu pasākumu. Tieši šai skatītāju daļai 

laikam patika arī tas, ka organizatori nebija paredzējuši pietiekami daudz vietas viņu virsdrēbēm, un izrādes sākumā un 

beigās par šīm pašām vietām vajadzēja strīdēties. Diemžēl tas sabojāja daudzu iespaidus par teātra apmeklējumu.  

Cerams, ka citreiz mums veiksies ne tikai ar labu izrādi, bet arī ar audzinātiem skatītājiem un patīkamām, piemērotām 

telpām. 

3. b klases audzinātāja Līga 



ISADEPÄEV – TĒVU DIENA 

Sel aastal tähistasime isadepäeva 6.novembril. Rõõm on tõdeda, et see 

üritus kogub aina rohkem poolehoidjaid ning on väga populaarne. Kohale tuli 

väga palju isasid ja vanaisasid. Teemaks valisime Lätimaa ilusad linnad ning kõik 

tegemised olid seotud linnadega. Isad said lastega külastada  Valmierat, 

Rezeknet, Liepajat, Jelgavat ja Riiat. Mõnes linnas joodi teed, mõnes lauldi ja 

lahendati huvitavaid ülesandeid, aga kõige toredam oli sportlik linn, kus sai 

teatejooksu teha. Aeg möödus kiiresti ja lõbusalt. Nüüd jääme ootama järgmist 

isadepäeva. Tore on, et meil on nii palju vahvaid ja lõbusaid isasid! 

Ivika Keisele 

  

KADRIPÄEV – KATRĪNAS DIENA 

Eestlastele on alati väga lähedane olnud kadripäeva tähistamine. Seega 

otsustasime meiegi 2.klassiga katri minna. Eelnevalt tutvusime kadripäeva 

kommetega ning laulsime kadripäeva laule. 25.novembril riietusime valgetesse 

riietesse ning kadritasime mööda kooli. Suurim üllatus oli 1.klassil, sest nemad 

polnud selliseid katre veel kunagi kohanud. 2.klassile meeldis väga selline tore 

kadripäeva tähistamine! 

Õpetaja Ivika  

LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 

16. novembrī, neilgi pirms Latvijas Valsts svētkiem, 7.klase, vecāki un 

audzinātāja apmeklējām jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku – Gaismas pili, 

kura durvis vēra 2014.gadā. LNB mērķis ir padarīt informāciju pieejamu ikvienam 

cilvēkam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, tautības, izglītības. Gida pavadībā 

izstaigājām visus LNB stāvus, noskaidrojām, kas jādara, lai kļūtu par lasītāju. Izrādās, 

LNB lasītāja karti var saņemt no 15 gadu vecuma, tāpēc 7.klases skolēni var kļūt par 

lasītāju, saņemot bērnu lasītāju karti.    

 Skolotāja Helēna. 

PIEKTDIENA PIE ALEKSANDRA ČAKA 

6.novembrī 8.klases skolēni apmeklēja dzejnieka un rakstnieka Aleksandra Čaka 

muzeju. Dzīvoklis, pateicoties godprātīgiem un vēsturi cienošiem cilvēkiem, saglabājis savu 

vizuālo izskatu tādu, kāds tas bija dzejnieka laikā. Te A.Čaks dzīvojis no 1937.gada līdz pat 

savai nāvei 1950.gadā. Visi ar interesi klausījās muzeja gides stāstījumu par modernās 

dzejas pamatlicēju, Rīgas un sieviešu apdziedātāju Aleksandru Čaku. Pēc tam skolēni 

izstaigāja muzeju un aplūkoja unikālā kārtā saglabātās dzejnieka mēbeles, bibliotēku, 

vērtīgos mākslas darbus, sadzīves priekšmetus, apģērbus. Interesanti bija uzzināt, ka A. 

Čaks tulkots arī igauniski. 2014.gadā iznākusi grāmata “Igavene Riia” (“Mūžīgā Rīga”), ko igauņu valodā tulkojusi Līvija 

Vītola. Šajā izlasē ietverti dzejoļi no dažādiem krājumiem, tai skaitā populārākie – “Marijas iela”, “Tramvajā”, “Jaunkundze 

ar sunīti”. 

Šis muzejs ir viens no tiem, kur saglabājusies īpaša aura, kur ikvienam dota iespēja iejusties autentiskā vidē, kuru 

veidojis un apdzīvojis pats dzīvokļa īpašnieks.                                                                                                     Skolotāja Inita Ozola 



INTERESANTAJĀ DĀRZĀ 

Vēl oktobrī 3. b klase devās uz kādu interesantu dārzu, kurā cauru gadu kaut kas aug, zied, zaļo un pat lido. Šis dārzs 

atrodas divdesmit minūšu autobusa brauciena attālumā no Ģimnastikas ielas pieturas, un tas pieder Latvijas Universitātei. 

Palmu mājā bija daudz interesantu koku un augu. Tur bija vīģu koks un citronkoks, protams, ar citroniem. /Jete/ 

Palmu mājā redzējām banānu palmu, kuras lapas garums bija 3 metri! /Mārcis/ 

Pēc palmu mājas gājām ciemos pie dažādiem augiem. Pie augiem bija arī puķes. Arī tās, kuras ir indīgas. Indīgās ir skaistas...  

Tālāk gājām pie kaktusiem. To bija tik daudz un dažādi, ka izskaitīt nevarēja. Viens bija ļoti ļoti liels! Bet pie kaktusa bija zīme, ka tam 

nedrīkst pieskarties. Lielā kaktusa adatās ir inde! /Digna/ 

Man vislabāk patika pūkainie, apaļie, tievie, lielie un plakanie kaktusi. /Evita/ 

Visi kļuva priecīgi, jo gājām uz tauriņu māju. Jakas, cepures un šalles bija jāvelk nost, jo tur bija ļoti karsti! /Mārcis/ 

Tur bija tauriņu paradīze!!! Man no tauriņu mājas negribējās iet prom, jo tur bija pasakaini! /Digna/ 

Viens taurenis Lelū uzsēdās uz galvas! Izskatījās, ka viņai ir zila bante. /Jete/ 

     3. b klase un audzinātāja Līga 

SADZIEDĀŠANĀS 

27.novembrī 

pamatskolas koris devās 

uz Rīgas Igauņu biedrību, 

lai svētku zālē tiktos ar 

Kose ģimnāzijas 5.-

9.klašu kori. Mūsu 

tikšanās sākās ar jauku 

Adventa laika ieskaņas 

koncertu. Kose ģimnāzijas koristi bija sagatavojuši pusstundu garu programmu ar Ziemassvētku dziesmām. Dziedāja gan 

koris, gan ansamblis ar puišiem. Patīkami pārsteidza ciemiņu kora tērpi sarkanā krāsā, kā skaists Ziemassvētku laika 

akcents. Mūsu skolas meitenes izpildīja trīs dziesmas – vienu igauņu un divas latviešu valodā. Koncerta noslēgumā neiztika 

bez apdāvināšanās un svētku runu teikšanas. Igauņu biedrība visus klātesošos cienāja ar kliņģeriem un sulas glāzi. Kopā ar 

Kose skolas diriģenti gājām visiem zināmās rotaļās un dziedājām Ziemassvētku dziesmas. Jācer, ka mūsu draudzība 

turpināsies!                                                                                                                                                                             Skolotāja Aiva 

RUDENS PAGĀJIS, GAIDĀM ZIEMASSVĒTKUS 

        Vēl pavisam nesen – novembra sākumā skolas pagalmā krita dzeltenās koku lapas. Tad laiks bija sarosīties 

talciniekiem, lai ietu palīgā sētniekam tās sagrābt. Šī gada pirmklasniekiem tas bija pirmais „lapu piedzīvojums”! Ne katrs 

bija turējis rokās grābekli. Tāpēc paldies čaklajiem talciniekiem un skolotājai! 

        Bet jau novembra beigās sākas Advents – Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tāpēc jo cītīgi sākam gatavoties svētkiem, 

līmējot un griežot rotājumus, lai jau decembrī skola iegūtu svētku tērpu! 


