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MĒS LEPOJAMIES! 
 

Maijā tradicionāli beidzās 

mācību gads. Klasēs saņēmām 

liecības un ēdām svētku klinģeri. 

Priecājāmies par visiem mūsu 

skolēniem un dzīvojām līdzi viņu 

sasniegumiem. Īpaši lepojamies 

ar tiem, kuri gadā saņēmuši tikai 

ļoti labus un izcilus vērtējumus. 

Šiem skolēniem skolas direktore 

pasniedza zelta godarakstus un 

piemiņas pildspalvas ar skolas 

nosaukumu.  

 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI 7.KLASĒ 
 

Šajā mācību gadā pirmo reizi skolā tika organizēta 

zinātniski pētniecisko darbu izstrāde 7.klasei. Skolēni izvēlējās 

darba tēmas un vienojās ar skolotājiem par zinātniski 

pētnieciskā darba vadīšanu. Darba teorētiskās daļas izveide tika 

organizēta šajā mācību gadā, savukārt, nākamajā gadā tiks 

veikts pētījums un apkopoti iegūtie rezultāti. 

Liela daļa skolēnu interesējas par bioloģijas un zooloģijas 

tēmām. Agnese veido darbu par savvaļas zirgiem, to 

raksturojumu un sugas izveidi. Pētnieciskajā daļā dosies uz 

saimniecību “Jaunieviņas” un pētīs savvaļas zirgu sugu ieviešanu 

saimniecībā. Savukārt, Santai interesē sporta zirgu dzīve 

vecumdienās. Viņa pētīs zirga Messijas dzīvi “Smārdes pansijā”. 

Danitai interesē biškopība, viņa salīdzinās bišu saimes lauku 

dravā un Rīgā, dravas ienesumu un produkcijas raksturojumu. 

Kristiāna savā darbā atgādina, ka cilvēkiem ļoti jāpārdomā, 

pirms iegādāties kaķi, lai tas nenonāktu patversmē vai uz ielas. 

Nils ir iepazinies ar pitonu daudzveidību Rīgas Zoodārzā un 

turpinās to pētīt nākamajā mācību gadā. Robertam un Ričardam 

saistošas ir vēstures tēmas, tiek veidoti darbi par Napoleona 

karu pret Krieviju Latvijas teritorijā un Altmarkas miera līguma 

ietekmi Latvijā. Daniels salīdzinās “Sapņu komandas” gaitas 

Eiropas basketbola čempionātā 1935. un 2017. gadā. Annei top 

interesants darbs par galda spēlēm agrāk un šodien. 

Aprīlī notika pētniecisko darbu teorētiskās daļas 

aizstāvēšana. Skolēni darba aizstāvēšanai bija gatavojušies ar 

lielu atbildību, tika izveidota prezentācija, sagatavots stāstījums, 

veiksmīgi atbildēts uz žūrijas komisijas un klases biedru 

jautājumiem. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu teorētiskās 

daļas veidošanā un veiksmi pētījumā. Lielu palīdzību sniedza 

darbu vadītāji – skolotāji Marika Kuciņa, Inita Ozola, Pēteris 

Plakans un Andris Lukss.                               Skolotāja Maiga Pigita 



ORIENTĒŠANĀS PILSĒTĀ
Maijā noslēdzās selfiju konkurss „Igauņu Rīga cauri gadsimtiem“. No februāra līdz maijam skolēni kopā ar 

vecākiem varēja iepazīties ar izstādi skolā, kurā aplūkojamas vietas Rīgā, kas saistītas ar igauņiem. Izstādē varēja uzzināt 

adreses un tad doties pašiem pilsētā šo vietu meklējumos. Tikai noteikums bija viens – nofotografēt vietu vai ēku ar 

Igaunijas karodziņu.  

Skolas pēdējā dienā apbalvojām čaklākos un centīgākos. Viscītīgākie vietu meklētāji izrādījās Arno Āboliņš ar 

vecākiem, iesūtot visvairāk fotogrāfiju. Prieks bija arī par Gillu ģimeni, kura orientēšanās pasākumā piedalījās visi kopā, 

izmanotojot velosipēdus. Apbalvoto vidū arī Raivis Martinsons un Sofija Berzinska. Paldies!                        

 Skolotāja Aiva 

Orienēšanās uzdevumi, bet pa Atgāzeni, notika arī Erasmus + projekta ietvaros. Maijā 7.klases skolēni sagatavoja 

mūsu skolas skolēniem foto orientēšanās uzdevumus “Iepazīsti mūsu skolu un Atgāzenes ielu”. Tajā piedalījās skolēni no 

4.līdz 8.klasei. Dažādus uzdevumus veicot, varēja uzzināt skolas dižkoku nosaukumu, atrast ar vēsturi saistītas vietas un 

kopā ar klasesbiedriem jautri pavadīt laiku. Paldies 7.klasei par jauko iespēju gūt jaunas zināšanas! 

Skolotāja Ivika 

KONCERTS MĀMIŅĀM 
Maijā aicinājām uz skolu savas mīļās māmiņas. Viņām veltījām 

koncertu „Tā notiek skolā“. Izspēlējām ainiņas dzejā, dejās un 

dziesmās par notikumiem skolas dzīvē. Tajā parasti notiek dažādi 

nenopietni atgadījumi, par kuriem ne vienmēr sanāk laika pastāstīt 

mājās. Tāpēc vienojāmies kopīgās kora dziesmās un tautas dejās, kā 

arī asprātīgos stāstos. Daudzas klases pēc koncerta sveica savas 

māmiņas klasē, kopīgi pasēžot un baudot bērnu sagatavoto cienastu. 

Māmiņām par godu  katru gadu skolā rīkojam audzēkņu radošo 

darbu izstādi. Šajā mācību gadā tā tapa īpaši krāšņa un skaista. 

Skolēni bija centušies un radošo darbu sanāca ļoti daudz. Acis 

priecēja skolēnu zīmējumi, gleznojumi un rokdarbi no koka, dzijas un 

papīra. Īpaši uzteicami bija koka darinājumi. 

PĒDĒJAIS ZVANS 9.KLASĒ 
 

18. maijā skolā atzīmējām mūsu 9.klases pēdējo mācību dienu. Kā jau 

katru gadu, arī šoreiz, katra klase sagatavoja nelielu apsveikumu skolas 

beidzējiem. Kolāžas, krustvārdu mīklas, vēlējumi un daudz kas cits bija 

sarūpēts, lai pārsteigtu un iepriecinātu 9.klasi. Pasākuma beigās viņus 

sagaidījām pašu klases telpā ar cienastu, baloniem un baltu limuzīnu. Pie skolas 

tika arī iestādīts 

rododendrs un ar 

gaišām domām gaisā 

palaisti baloni. Vēlreiz 

novēlam 9.klasei 

panākumus, laimi un 

izturību turpmākajā 

dzīvē! 

8.klases 

meitenes 



MEŽA ABC 

Kādā maija dienā trīs mūsu skolas klases sasēdās milzīgā divstāvu autobusā un devās ceļā uz Kuldīgu, lai 

mācītos mežā. Meža konsultantu biedrība 1.,2.a un 5.a klasi bija uzaicinājusi uz lielu ikgadēju pasākumu, kur 

pulcējās meža draugi no visas Latvijas.  

Mūsu uzdevums četru stundu laikā bija iziet 10 kontrolpunktus un uzzināt kaut ko jaunu priekš sevis. 

Katra klase ar skolotāju devās ceļā patstāvīgi ar karti rokās. Cilvēku bija ļoti daudz! Pasākumu apmeklēja arī 

Valsts prezidents, kuru gan diemžēl neredzējām, pamanījām vien viņa sudrabaino mašīnu.  

Uzdevumi meža takās bija interesanti un aizraujoši. Redzējām gan meža tehniku, gan iepazinām meža 

augus un dzīvniekus, varējām veikt dažādus uzdevumus. Visa noslēgumā krāsojām līdzpaņemtos kociņus, 

kurus izlikām meža mandalā. 

Pasākuma noslēgumā mūs gaidīja vēl kāds priecīgs un negaidīts notikums - 1.klase ieguva balvu par 

veiksmīgu mājās pagatavoto darbu - plakātu „Mēs mīlam Latvijas mežu“! 

Skolotāja Aiva 

CEĻOJUMS SKOLU VĒSTURĒ 
 

Maija vidū skolēnu pašpārvaldes meitenes no 8.un 9.klases Klaudija, 

Enia un Ieva kopā ar skolotāju Aiva devās uz Rīgas Skolēnu pili, lai piedalītos 

skolu muzeja jaunās izstādes atklāšanā „Rīgas skolu vēsture”. Pasākums 

šķita gana interesants, jo izstādē, protams, meklējām informāciju par mūsu 

skolu. Un atradām arī! Ielūkojāmies arī vēstures daļas telpās no viduslaiku 

skolas līdz padomju laikiem.  

Tā kā izstāde bija gana saistoša un interesanta, tad informāciju par to 

nodevām citām klasēm. 

Tāpēc 28.maijā nu jau 5.b un 4. klases skolēni devās uz Rīgas Skolēnu pili, lai apmeklētu Rīgas Skolu 

muzeju un ielūkotos skolu vēsturē. Piecās ekspozīciju zālēs bija iespējams iepazīties ar skolu no 13.gadsimta 

līdz mūsdienām un pabūt skolēna 

lomā – tupēt uz zirņiem, rakstīt ar 

grifelēm, ielūkoties (vai pat lasīt) 

kādā vecā gotu burtiem rakstītā 

grāmatā.  

 Paldies muzeja gidam Jāzepa 

kungam par interesanto stāstījumu! 

Skolotājas Aiva un Inita 

 



MAIJS 2.B KLASĒ 
Siltais un saulainais maijs aicināt aicināja doties 

laukā un ieraudzīt interesantas, skaistas vietas, izzināt 
tuvāko apkārtni, uzzināt daudz jauna un vērtīga. 

3. maijā uzklājām balto galdautu, sanesām 
dažādus gardumus, skatījāmies latviešu režisoru 
multiplikācijas filmas un cienājāmies svētku gaidās. 

Maijā devāmies gar Bieriņgrāvi uz Mārupīti 
aplūkojot upes krastus, vērojot augus un dzīvniekus, 
pārrunājot no kurienes iztek un, kur ietek Mārupīte. 
Mārupītes krastos vērojām tēlnieku darbus, 
aplūkojām I.Rankas akmens skulptūru dārzu. 
Novērtējām formu, krāsu, faktūru, neiztikām arī bez 
rotaļām. 

15.maijā Džimba mūs gaidīja savā mājā Cieceres 
ielā. Atraktīvi un interesanti tikām iepazīstināti ar 
drošības noteikumiem. Vilciens pasažierus aizveda uz 
dažādām stacijām - kādā izspēlējām skeču paši 
būdami aktieri, kādā stacijā uzzinājām, kā rīkoties 
dažādās dzīves situācijās. Varējām nopelnīt Džimbas 
naudiņu, par ko veikaliņā iepirkām lietas, kas pašiem 
patika visvairāk. Cienastu baudījām Džimbas 
kafejnīcā. Pa ceļam piestājām Arkādijas parkā, 

priecājāmies par skaisto ainavu, Mārupīti, augiem un 
putniem. Vērojām Māras dīķa plašumu. 

21.maijā Dace mūs laipni sagaidīja Zoodārzā. 
Viņas vadībā mācību ekskursija bija jauka un izzinoša. 
Varējām iepazīties un pat noglāstīt ļoti dažādus 
dzīvnieciņus. Uzzināt daudz interesanta par putniem, 
žirafēm, nīlzirgiem,roņiem. Pikniks Ķīšezera krastā 
bija kā labs nobeigums jaukai dienai. 

Labo vārdu nekad nav par daudz, tā arī skolēni 
saņem liecības, diplomus par labi padarītiem darbiem 
-mācībās, uzvedību un centību dažādās skolas un 
klases aktivitātēs.Zelta diplomus mūsu klasē ieguva- 
Paula, Matīss, Madara, Tīna un Ance. Lielākais 
grāmatu lasītājs mūsu klasē ir Ēriks, deviņos mēnešos 
viņš izlasīja 32 grāmatas. Vai vēl kāds tā var? 
Rūpīgāko un kārtīgāko burtnīcu īpašnieces ir Sabīne, 
Ance, Tīna, Paula. Paldies vecākiem par atbalstu un 
ieguldīto darbu. Paldies par aktivitāti izzinot vietas 
Rīgā, kuras saistās ar igauņiem. Paldies 
veločempionāta aktīvajiem dalībniekiem.   

 
Mācību gadu noslēdzām ar ļoti gaidīto 

ekskursiju uz Igauniju. Rīta agrumā sākās mūsu 
ceļojums, kurā devāmies uz Satiksmes pilsētiņu un 
Raganu ciematiņu. Satiksmes pilsētiņā mācījāmies 
ieliet degvielu, dejojām diskotēkā, atkārtojām 
noteikumus gan gājējiem, gan mašīnu vadītājiem. Nu 
ļoti, ļoti patika izbraukumi ar mašīnām. Viesojoties 
pie raganiņām, laidāmies jautrā dejā un sacentāmies 
raganu slotu tālmešanā. Varējām rotaļāties, 
iepirkties, gardi panašķoties. 

Lai jauka, saulaina un interesanta vasara! Uz 
tikšanos 1. septembrī! 

 

Skolotāja Gunta 



  

STUNDA BIBLIOTĒKĀ 
Maija mēnesis šajā mācību gadā bija gana karsts, 

tāpēc klases solos sēdēt negribējās itin nemaz. 

1.klase mēģināja mācīties arī tuvākajā pilsētas 

bibliotēkā „Zemgale“. Tur mūs sagaidīja ļoti jauka un 

laipna bibliotekāre. Kopā ar viņu iepazinām dzīvi 

bibliotēkā, redzējām daudzas jo daudzas grāmatas. 

No vislielākajām un vismazākajām grāmatām 

būvējām kopīgu torni, kas smbolizēja mūsu 

Nacionālo bibliotēku. Bibliotēkas telpās arī 

dziedājām, dejojām un zīmējām! Mūsu krāsinie 

zīmējumi tagad rotā pilsētas bibliotēkas sienu. 

Skolotāja Aiva 

EKSKURSIJAS 
SATIKSMES PILSĒTIŅA –ŠĪ GADA VISIECIENĪTĀKAIS GALAMĒRĶIS 
31.mail sõitsime 2.a ja 2.b klassiga Eestimaa suurimasse liikluslinna, et proovida liiklemist mängulinnakus. 

Meid võeti sõbralikult vastu ja räägiti liiklusohutusest ja liiklemiskultuurist. Kõik saime proovida sõitmist 

mootorratta ja autoga. Tore oli, et Katrina, kes muidu peab liikuma ratastoolis ja sellelaadset sõitmist pole 

teinud, sai samuti autosõitu proovida ja see oli tema jaoks väga suur rõõm. Aeg lendas liikluslinnas kiirelt ja 

peagi suundusime Nõiariiki. Peanõid võttis meid toreda nõiatantsuga vastu ning tema ustav sõber rääkis meile 

Nõiariigi tegemistest. Proovisime luuaviskamist ja õppisime tundma taimi. Alustades kodusõitu kohtasime teel 

ka 1.klassi ja 5.a klassi, sest kogu kooliga olime sel päeval Eestimaad avastamas ja see sai igati põnev päev 

olema meile kõigile!                                                                                                                                         Õpetaja Ivika 

Arī 1.klase devās uz Satiksmes pilsētiņu. Tas bija mūsu pirmais ceļojums uz Igauniju. Tā kā autobusā nosēdēt 

tālus ceļus vēl ir pagrūti, tad pa ceļam apskatījām skaistākās Latvijas vietas. Pabijām pie Sietiņieža, kur 

izstaigājām Gaujas krastus pa kāpnītēm un ieturējām pikniku. Vēl tuvumā apskatījām lielāko kadiķi Baltijas 

valstīs. Tas bija Rietekļa kadiķis, kurš lauka vidū aug nu jau 200 gadus. Savā mūžā daudz pieredzējis, tāpēc 

kļuvis gana vecs, un lai to taisni noturētu, vajadzīgas lielas stutes. Protams, visvairāk gaidījām Satiksmes 

pilsētiņu un Raganu valstību. Nu ļoti jau patika pašiem braukt ar mašīnītēm, motocikliem, kas izskatījās kā īsti, 

tikai mazāki izmēros. Jauka ekskursija. Noteikti brauksim vēl!                                                              Skolotāja Aiva 



PĒRNAVĀ PIE JŪRAS 
8.klase devās ekskursijā uz Pērnavu. Izbraucām jau 7:00 no rīta un Pērnavā 

ieradāmies plkst. 10:00. Pirmais, ko apskatījām, bija Pērnavas vēstures muzejs, 

kur redzējām Igauniju dažādos gadsimtos. Tad gājām cauri vecpilsētai uz jūru, 

kur pavadījām lielāko daļu dienas. Spēlējām volejbolu, peldējāmies, 

sauļojāmies, šūpojāmies un jauki pavadījām laiku ar klasi. Pēc tam gar jūras 

krastu aizgājām līdz molam, kur pa akmeņainu zemi aizgājām līdz mazai bākai. 

Tur nedaudz atpūtāmies, pirms devāmies atpakaļ uz pilsētu. Ap plkst.19:00 

vakarā kāpām autobusā un pus desmitos vakarā atgriezāmies Rīgā. 

8.klases meitenes 

KOHTLA-NÕMME RAKTUVĒS 
5.b, 6.un 

7.klases ekskursija 

un mācību gada 

noslēguma diena 

sākās agri – 

plkst.6:00 

devāmies ceļā. 

Kaut ceļš tāls, 

skolēni bija modri, 

enerģiski un gaidu 

pilni par to, kādus 

pārsteigumus un 

emocijas sagādās 

Raktuvju muzejs 

un visa diena kopumā.  

Laika apstākļi lutināja, līdz ar to gan safari 

brauciens, gan orientēšanās-šķēršļu piedzīvojums bija 

izdevies. Protams, pozitīvām emocijām bagātākais 

bija safari brauciens – tas tik bija piedzīvojums! Kaut 

arī orientēšanās uzdevumos abas grupas pieļāva 

kļūdas, tās finišēja veiksmīgi un laikā. Šeit liels paldies 

jāsaka mūsu lieliskajam gidam, kurš zvanīja un 

interesējās, kur mēs esam un vai viss kārtībā. Neiztika 

bez nelielām traumām, bet muzeja komanda bija 

profesionāla, un viņu pareizās un atbildīgās darbības 

rezultātā jutāmies droši un varējām baudīt ekskursiju 

un tās aktivitātes pilnībā. Pēc tam sekoja ekskursija 

pazemes raktuvēs. Vispirms bija video un gida 

stāstījums, tad mēs uzvilkām ķiveres un aizsargtērpu, 

jo pazemē vēss un mitrs. Paldies Nilam par tulkošanu! 

Ēdām arī kalnraču pusdienas – biešu zupa, 

rupjmaize un dzēriens. Mm, garšīgi! Klausījāmies gida 

stāstījumā un vērojām raktuvju darbarīkus un 

aprīkojumu, izbraucām ar raktuvju vilcieniņu. 

Interesanti! Secinājums bija viens – tas ir smags darbs 

apgrūtinātos apstākļos. Mūsu ikdiena un darbavieta 

šķita īsta paradīze. 

Atpakaļceļā 

mūsu transportam 

gadījās tehnikas 

problēmas, bet 

autobusa šoferi bija 

ne tikai saprotoši 

pret skolēniem un 

humora pilni cilvēki, 

bet arī lieliski 

tehniķi un savas 

profesijas meistari – 

pašu spēkiem 

viņiem izdevās 

novērst tehniskās 

ķibeles, un mēs visi 

varējām turpināt ceļu mājup. Paši gan nodomājām – 

lūk, kā mūs vēl patur visus kopā pirms došanās 

brīvlaikā! Rīgā ieripojām ļoti vēlā nakts stundā. 

Paldies visiem par kopā būšanu! Paldies 

skolotājai Triin par palīdzīgu roku ekskursijas 

organizēšanā! 

Skolotāja Ilze 

 

Kur devās 2.,3. un 5.a klase, lai paliek noslēpums, gan jau uz Igauniju! Bet 9.klasei kopīga ekskursija vēl 

priekšā. Jautrā  laivu braucienā mūsu devītkasnieki laidīsies tikai pēc eksāmeniem. 

 

 



PIE BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA KĀJĀM 
Kā pateicība par padarīto darbu, 

Rīgas Skolu muzeju apvienība 

piedāvāja četriem mūsu skolas 

pārstāvjiem viesoties Brīvības 

pieminekļa iekšpusē. Pēdējā skolas 

dienā kopā ar skolotājām Aivu un Triin 

turp bevās 9.klases skolēni Klaudija un 

Maksimilians. Pavisam mēs bijām 

divdesmit piecu cilvēku grupa no 

dažādām Rīgas skolām. 

Iesākumā tikām iepazīstināti ar 

pieminekļa vēsturi. Tad pa šaurām 

metāla kāpnēm, kas kļuva arvien 

šaurākas, ceļš mūs uzveda augšup. Tur pie Brībības tēla kājām paveras neparasts skats uz Rīgu. Neparasts 

tādēļ, ka ne visiem tas ir pieejams un tāpēc neredzēts. Pieminekļa pakājē savukārt uz 3 tonnas smaga akmens 

bluķa atrodas Brīvības pieminekļa viesu grāmata. Tajā parakstījāmies arī mēs.  

Lai piepildās Maksimiliana ierakstītais: „Saules mūžu Latvijai un saticību visām tautām!“ 

Skolotāja Aiva 

DZIEDAM! 
Maijā astoņas 1.klases meitenes pārstāvēja 

Igauņu skolu divos pasākumos.  

Pirmais bija labdarības koncerts, kas notika 

Strazdumuižas internātvidusskolā, kurā mācās bērni 

ar redzes traucējumiem. Koncertā uzstājās dažādi 

bērni, kuri skaitīja dzejoļus, spēlēja teātri un dziedāja. 

Otrais pasākums bija veltīts starptautiskai 

bērnu zīmējumu izstādei Rīgas Centrālajā bibliotēkā. 

Tajā kopā ar mūsu skolu uzstājās arī lietuviešu un 

ukraiņu bērni, kā arī Ziemeļvalstu ģimnāzija un 

mūzikas skolas mežradznieki. Katrs uzstājāmies savā 

valodā, jo arī zīmējumus bija zīmējuši bērni no dažādām valstīm. Šoreiz, lai igauņu dziesmas būtu skanīgākas, 

talkā ņēmām arī Annu no 5.a klases, kas dziedāja solo. 

PAVASARA VELOČEMPIONĀTS 
Jau tradicionāli skolā notiek 

pavasara veločempionāts. Tajā skolēni 

cīnās par labākiem rezultātiem skolas 

mērogā un savās klasēs. Protams, 

visintriģējošākais ir, kurš saņems ceļojošo 

kausu „Sportiski aktīvākā klase”. Šoreiz 

kauss jau trešo reizi paliek 1.klasē. Lūk, ko 

var panākt paši, vecāki un liela griba. 

Šoreiz jāsaka arī paldies pagarinātās 

grupas skolotājai Marikai, kura aktīvi iesaistīja bērnus riteņbraukšanā. 



SPORTA AKTIVITĀTES MAIJĀ 

10.maijā četrpadsmit trešās un ceturtās klase skolēni piedalījās Bērnu un jaunatnes centra “Laimiņa” 

organizētajās vieglatlētikas sacensībās Sarkandaugavā. Trešās klases komanda (A.Eklone, N.Glindziņš, 

E.Kalniņa, L.Meldere, O.Opelts, E.Skeranskis, M,Kūle), izpildot sešus vingrinājumus, visu komandu konkurencē 

ierindojās pirmajā vietā. Ceturtās klases skolēnu komanda (A.Pedčenko, A.Dubava, E.Gaujenietis, E.Klodāne, 

L.Krūmiņa, Ģ.Putniņš, K.Utkina) izcīnīja trešo vietu. 

20. maijā desmit skolas skolēni piedalījās Lattelecom Rīgas maratonā “Latvijas skolu kauss” izcīņas 

sacensībās, noskrienot 6 km distanci. (Ģ.Putniņš, A.Pedčenko, T.Trence, R.Skurba, P.Līvmanis, D.Pušpurs. 

J.Lejniece, R.Banga, K.Utkina, D.Vārpiņa). Vairāki skolas skolēni pasākumā piedalījās kopā ar saviem vecākiem. 

29. maijā skolā notika sporta un veselības dienā. Skola atsaucās Latvijas Tautas sporta asociācijas 

aicinājumam iekļauties veselības nedēļas projektā. Skolas sporta dienā aktīvi piedalījās skolēni no pirmās līdz 

sestajai klasei, pavisam kopā 149 skolēni. Toties 7.,8.klase iejutās tiesnešu lomā. Skolēni varēja izvēlēties un 

izmēģināt 19 dažādās sportiskas aktivitātēs. Sporta dienas organizēšanā piedalījās skolas septīto un astoto 

klašu skolēni. Jaunā mācību gada sākumā trīs klašu grupās (1. -2., 3.-4., 5.-6.) tiks apbalvotas aktīvākā klases ar 

kausiem.                                                                                                                                                       Sporta skolotājs 

SKOLOTĀJI ATPŪTĀ 
Pēc nogurdinoša mācību gada Igauņu skolas skolotāji devās 

izbraukumā, kuru organizēja Latvijas Valsts meži. Kur mēs bijām, var 

tikai minēt, bet pavisam noteikti laiku pavadījām sev neierasti un 

jautri. 

Vēlam visiem saulainu vasaru, jauku atpūtu, daudz 

piedzīvojumu un priecīgu atkalredzēšanos 

septembrī! 


