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MARTS – VALODU MĒNESIS 
Märts on Kristjan Jaak Petersoni kuu - siis me tähistame tema sünnipäeva ja emakeelepäeva. Mida me teame 

esimesest eesti luuletajast, sellest kirjutasid põhikooli õpilased eesti keele tunnis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 19. līdz 23. martam skolā latviešu valodas, igauņu valodas un angļu valodas stundās skolēni veica dažādus neparastus 

uzdevumus, meklēja radošus risinājumus dažādām valodas situācijām. 7. – 9.klašu skolēni tikās ar dzejnieku un tulkotāju G. 

Godiņu, bet 2.a klases skolēnus priecēja tulkotājas, rakstnieces un grāmatu ilustratores L. Berzinskas stāstījums. Notika arī 

ikgadējā domrakstu olimpiāde, kuras labāko darbu autorus apbalvos skolas līnijā 9.aprīlī. 
 

Valodu mēnesī būtu jāskan dažādām valodām. 1.klasē valodas parādījās pie 

dažādiem priekšmetiem uzrakstu veidā. Klasē varēja izlasīt lietu nosaukumus igauņu, 

latviešu, angļu un krievu valodā. Tās visas ir mūsu skolā apgūstamās valodas.  

Valodu mēnesim par godu rīkojām glītrakstīšanas konkursu. Visi skolēnu darbi bija 

apskatāmi otrā stāva gaitenī. Skolēnu pašpārvalde tika aicināta izvērtēt pirmklasnieku 

darbus un nobalsot par labāko un glītāko. Lielākā daļa pamatskolēnu par labāko atzina 

Danielas rakstu darbu. 

Tā kā aprīlī ir arī Lieldienas, tad konkursa darbu latviešu valodā veltījām Lieldienu zaķim, kuram rakstījām vēstuli. 

Interesantākais un saistošākais bija Jēkabam Krišam. 

Skolotāja Aiva 

 

Valodu mēnesis 2.a klasē pagāja daudzpusīgi. Par godu igauņu valodas dienai rakstījām igauniski akrostihus. Sanāca 

interesanti, bet galvenais, ka prieks par saviem rakstītiem darbiem. Runājam par Kristjanu Jaaku Petersonu un viņa dzīves 

gājumu. Lasījām bērnu grāmatas, kas tulkotas no igauņu valodā. Populārākās bija Piretas Raudas “Berts un 2.b”, kā arī Aino 

Pervikas “Prezidents”.  

Skolotāja Ivika Keisele 



 

CIEMIŅI 
Valodu mēnesī 2.a klasē ciemojās rakstniece un grāmatu ilustratore Lilija 

Berzinska. Viņa stāstīja par grāmatu rakstīšanu un kā tiek grāmatām zīmētas 

ilustrācijas. Līdzi viņai bija oriģinālās grāmatu ilustrācijas un tas deva iespēju 

tās salīdzināt ar grāmatās esošajām. Iepazināmies ar Lilijas Berzinskas bērnu 

grāmatām. Rakstnieci priecēja tas, ka dažas no tām mūsu klases bērni arī bija 

lasījuši. Tagad ir plāns mums lasīt viņas grāmatu par draudzību “Lamzaks 

meklē Lamzaku”. Tikšanās ar rakstnieci bija ļoti izzinoša un interesanta.  

Skolotāja Ivika 

20.märtsil külastas 

meid luuletaja Guntars 

Godiņš, kes on oma südameasjaks võtnud “Kalevipoja” tõlkimise läti 

keelde. Loengu käigus selgus, et tõlkimine pole alati nii lihtne kui esialgu 

tunduda võib, eriti siis, kui tegemist on erinevate värsivormide või 

kultuuritaustaga ja mõnikord tuleb keelemängu huvides tõlgitava autori 

sõnakasutusest loobuda.  

Guntars Godiņš on suur eesti keele sõber, tema tõlkes võivad lätlased 

juba praegu lugeda järgmiste eestlaste loomingut: Jāns Kaplinskis, Emīls 

Tode, Arturs Alliksārs, Pauls Ēriks Rummo, Hando Runnels, Dorisa 

Kareva, Tenu Ennepalu, Ilmars Lābans, Matss Trāts, Contra, 

(:)kivisildniks, fs, Jāks Jērīts (loe: Jaak Jõerüüt), Vīvi Luika, Andruss 

Kivirehks, Andress Ehins. Nimekiri on kadestamisväärselt mitmekülgne ja loodetavasti jõuab tõlkija sõber Contra varsti nii 

kaugele, et ka eestlased saavad uhkusega öelda, et meil on palju läti keelest tõlgitud tekste.                                                                                                                                                           

Õpetaja Triin 

 

Kādu marta piektdienas rītu klausījāmies, kā skan līvu valoda. Ar to 1.un 4.klasi iepazīstināja Alises mamma. Viņa stāstīja, 

kā skan līvu valoda, ar ko tā līdzīga igauņu valodai. Izdziedājām dziesmas un gājām rotaļās. Tā kā līvi dzīvojuši ūdens 

tuvumā, tad dziesmas bija par jūru, zivīm un zvejošanu. Mēģinājām arī izdziedāt putnu pavasara balsis, protams, līvu valodā. 

Skolotāja Aiva 

NAKTS SKOLĀ 
9.martā, tieši pirms pavasara brīvdienām, 5.b klasei bija nakts pasākums – filmu 

nakts. Sākās viss sešos ar vakariņu gatavošanu mājturības kabinetā – cepām 

pelmeņus, vārījām pelmeņus, vārījām kartupeļus, gatavojām Cēzara salātus, dažādas 

mērcītes. Garšīgi paēdām.  

Tad klasē skatījāmies Lases Halstrēma filmu, kas aizraujošā veidā parāda pasauli 

no suņa skata punkta - ,,Kāda suņa dzīves jēga”. Filma bija sirsnīgs un pārsteidzošs 

stāsts par uzticīgu suni, kurš, būdams līdzās dažādiem saimniekiem dažādos laikos, 

mācot priecāties un mīlēt, atrod pats savas dzīves jēgu.  

Pēc filmas spēlējām dažādas kustību un galda spēles, bet plkst. vienpadsmitos 

devāmies gulēt otrā stāva gaitenī uz matračiem. Bijām nolēmuši, ka izgulēsimies kārtīgi, taču jau septiņos bijām kājās. 

Iespējams, to dēļ, kuri ļoti skaļi krāc. No rīta ēdām brokastis, skatījāmies pasaku filmu ,,Karalis Strazdbārdis”. Desmitos no 

rīta devāmies mājās.                                                                                                                                                               Skolotāja Inita 

KONCERTĀ 
28.martā, 5.b, 6. un 7. klases skolēni apmeklēja koncertcikla ,,Mūzika Tev” sezonas noslēguma koncertu – Valta Pūces 

mūziklu, kura pamatā pazīstamais Andreja Upīša stāsts ,,Sūnu Ciema zēni”. Uz skatuves izcils mūziķu kolektīvs: S. Jēgers, J. 

Kaukulis, A. Ērglis, K. Kārkle Kalniņa, I. Dzērve u.c., dejotāji R. Rešetins, G. Briža, R. Kurlovičs, J. Putniņš.  

Kā atzina 6. un 7.klases skolēni, tā bija lieliska iespēja atcerēties lasīto stāstu, savukārt 5.klase priecājās par iespēju 

ielūkoties nākamā gada literatūras programmā. Taču visi bija vienisprātis – šim koncertam pietrūka kaut nelielu komentāru 

gan par populāro A. Upīša stāstu, gan V. Pūces mūziklu. 



 

LIELDIENU NOSKAŅA 
Pirmssvētku nedēļā visa skola ģērbās raibi kā Lieldienu olas. Pirmdiena 

tika izsludināta kā SARKANĀ diena, otrdiena – DZELTENĀ diena, trešdiena – 

ROZĀ, LILLĀ diena, bet ceturtdiena- ZAĻĀ diena. Krāsas guva atzinību visās 

klasēs. Kā nekā šajā nedēļā varēja nevilkt skolas formas. 

Pirmssvētku nedēļā pamatskolas meitenes mājturības stundā iemēģināja 

roku olu krāsošanā. Tapa raibu raibās olas, kuras meitenes dāvāja saviem 

skolotājiem. Neiztika arī bez svētku saldā mielasta – cepumu cepšanas. Gardi  

smaržoja visa skola un laimīgi tie, ar kuriem meitenes padalījās! 

 

Lieldienas 1.klasē 
Raibu raibās krāsainās olas sanesa visi pirmklasnieki. Visu dienu varējām tās aplūkot un priecāties klasē. Pēc pusdienām 

devāmies ārā. Tur skolas pagalmā gājām dažādās rotaļās. Tomēr visvairāk bērni gaidīja tieši olu ripināšanu un olu kaujas. 

Vistālāk olas aizripoja Jēkabam un Luīzei. Kā paši bērni sacīja, tad par to esot ticējums, ka viņi dzīvošot visilgāk. 

Bet vislabākie olu ripinātāji izrādījās Haralds un atkal jau Jēkabs! Mūsu pirmssvētku stunda paskrēja pārāk ātri. 

Kamēr mēs draiskojāmies pa āru, tikmēr pa klasi bija saimniekojis Lieldienu zaķis un katram atstājis pa šokolādes 

olai. 

Oliņ, boliņ 5.b klasē 
Zaļajā ceturtdienā 5.b klase svinēja Lieldienas. Vispirms olas pārtapa zaķos vai cāļos, t.i., meistarīgi aplīmējām 

olas ar aplikācijas papīra ausīm, spārniem, ūsām utt. Tad devāmies pagalmā ripināt olas. Paldies Ansim par 

izdomu un ripināmo dēli. Tad notika olu kaujas, bet pēc tām, piekožot graudu maizi, olas klasē notiesājām ar 

gardu muti. 
Skolotājas Inita un Aiva 

EKSKURSIJA MARTĀ 
1.martā 5.b klase bija ekskursijā uz Latvijas Radio. Izglītības 

programmas vadītāja Ilze Vanaga iepazīstināja ar Latvijas Radio 

vēsturi (no 1924.gada 28.marta, kad Saeimas budžeta komisija 

nolēma piešķirt 140 latu radiofona stacijas izveidei. Tad devāmies 

iepazīt gan telpas, gan katras radio studijas darba stilu. Staigājot pa 

telpām, ne prātā nenāktu doma, ka te kādreiz bija banka. 

Paciemojāmies visur, sākot no Radio 1 un beidzot ar Radio 5, kur bija 

visinteresantāk, jo tā ir Latvijas Radio nacionālās apraides sabiedriskā 

radiostacija jauniešu auditorijai. Gan Matīss, gan Marta mūs uzņēma 

ļoti laipni un pastāstīja par savu ceļu uz Radio 5, piebilstot, ka dzīvē 

visvairāk sasniedz tie, kas visu dara ar uzviju, t.i., mazliet vairāk.   

Par ekskursijas organizēšanu sakām paldies Anša mammai. 


