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SKOLOTĀJU DIENA
4.oktobris – Skolotāju diena. Lai
visiem prieks un jautrība, to svinam
nevis svētdienā, bet gan piektdienā.
Agri no rīta skolēnu pašpārvalde
visus skolas pedagogus aicināja uz
mūzikas klasi. Tur gaidīja
pārsteigumi, kuriem skolēni
gatavojās jau iepriekš. Dienu pirms
svētku dienas mājturības klasē
pašrocīgi tapa gardi šokolādes un

vaniļas mafini ar nelieliem
apsveikuma karodziņiem. Skolēnu
pašpārvaldes meitenes bija
parūpējušās arī par glītu galda
klājumu. Tomēr visa centrā –
septītās klases Emīlijas ceptā
šokolādes siera torte. Liela un
garda! Emīlija bija patiešām
centusies. Skolotāji priecājās arī par
Lelū deklamēto sirsnīgo dzejoli un

Edvarda ģitāras spēli. Kā jautra
odziņa visam – otrklasnieka
Aleksandra dziedātā “Maziņš esmu
es” un astotklasnieka Emīla saldais
sveiciens visiem skolotājiem.
Pie skolotāju istabas pedagogus
apstāties aicināja 9. klases meiteņu
plakāts ar garum garu dzejoli.
Paldies visiem skolas audzēkņiem
par rudenīgajiem ziediem!

RUDENĪ
Rudens ir dāsns ar savām dārza veltēm. Tāpēc arī stundās mācāmies, kur un kā
dārzā izaudzētos labumus likt lietā un kā sakrāt vitamīnu rezervi ziemai.
Iepazinām, mazgājām, griezām, sakārtojām uz šķīvjiem un, protams, ka ēdām.
Mājturības stundā pārliecinājāmies, ka veselīgs var būt arī ļoti garšīgs! Lai cieņā
dārzeņi!
Kopā ar otrīšiem bija skolotāja Gunta

LABO DARBU NEDĒĻA

5.-9.oktobrī Latvijā tika izsludināta par Labo darbu
nedēļu. Tajā piedalījāmies arī mēs. Šī gada kopīgais labais
darbs – palīdzēt patversmei “Dzīvnieku draugs”
Pārdaugavā. Tajā mīt tikai kaķīši, tāpēc aicinājām visus
skolēnus ziedot sedziņas, paladziņus, kaķu barību,
smiltis, arī nagu asināmos, avīzes, rotaļlietas un citu
kaķīšu dzīvei nepieciešamo.
Lai vairāk un draudzīgāk, tad kopā ar mums pievienojās
arī bērnudārza “Dzērvenīte” mazie audzēkņi. Pa visiem
kopā mums izdevās! Visu saziedoto bagātību līdz
patversmei mums palīdzēja aizvest Elīzas Rubenes tētis.
No dzīvnieku patversmes saņēmām video sveicienu un
arī pateicības vēstuli:

Visas patversmes komandas un kaķīšu vārdā
pateicamies skolas bērniņiem, viņu vecākiem un
skolotājām par ziedojumu mūsu patversmes
iemītniekiem. Esam līdz asarām aizkustināti.
Lai visiem Jums izturība šajā grūtajā laikā un
ceram, ka varēsim drīz bērniņus satikt arī klātienē
pie mums, apciemojot kaķīšus.
Ar sveicieniem –
Patversmes “Dzīvnieku Draugs” kolektīvs un
četrkājainie murrātāji

NOFILMĒ SAVU FILMU
15. oktobrī mūsu skolā projekta
“Latvijas skolas soma” ietvaros
viesojās producente Marta Bite. Viņas
vadītajā nodarbībā “Nofilmē savu
filmu”, kas ilga divas mācību stundas,
piedalījās trīs klases – 5.a, 5.b un 6.
Nodarbības laikā katras klases
skolēniem bija iespēja iejusties gan
režisoru, gan aktieru lomās. Ar zaļā
ekrāna palīdzību skolēni “pabija”
Londonā, Parīzē, ziņu studijā un pat
uz Mēness! Katra klase izpaudās pēc
sirds patikas. 5.a klase izveidoja gan
īsu video par divu draudzeņu

piedalīšanos modes skatē, gan ziņu
speciālizlaidumu ar pavisam īpašām
reportāžām, gan divus ceļojumu
video, kuru abu noslēgumā skolēni
attapās uz Mēness. 5.b
klase arī labprāt iejutās
ziņu diktoru lomā,
veidoja zinātniskās
fantastikas cienīgu
stāstu, kā arī radoši
izpaudās talantu šovā.
Savukārt 6.klase veidoja
video par Latvijas
dibināšanu un iejutās

ziņu diktoru un ekspertu tēlos, lai
amizantā veidā atspoguļotu pēdējo
dienu notikumus.
Skolotāja Katrīna

FILMAS DIENA
Septembrī un oktobrī 6.-9.klasēs
Katoļu ģimnāzijas skolnieki rādīja
pašu izveidoto un uzņemto filmu
“Ietekmēt” par pusaudžu mobingu
Es nekad neesmu
saskārusies vai redzējusi
mobingu īstajā dzīvē. Mūsu
klasē mobinga nav.

un būlingu. Pirms seansa filmas autori sniedza nelielu ieskatu, kā un kāpēc
viņiem radās doma veidot šo darbu.
Pēc filmas noskatīšanās septītās klases skolēni dalījās savās pārdomās par
redzēto.
Šī tēma, par kuru bija filma, ir Esmu redzējis mobingu gan filmā, gan
ļoti smaga un par to ir jārunā.
īstajā dzīvē. Šī tēma ir ļoti svarīga,
Tiem, kuri ar to ir saskārušies,
bet cilvēki bieži par to aizmirst.
ir jāpalīdz.

Filma lika aizdomāties par citiem Domāju, ka es tādā situācijā
cilvēkiem, kā viņi jūtas, nonākot šādā nebūšu. Filma neko jaunu
situācijā.
neiemācīja, jo visi stāsta, lai
nedarītu pāri citiem un tas nav
Šī tēma ir ļoti smaga. Par to ir nekas jauns.
jārunā,

un

tiem,

kuri

ir

piedzīvojuši mobingu, jāpalīdz.

Negribētu piedzīvot mobingu. Man ļoti žēl
cilvēku, kuri ir saskārušies ar to. Ja varētu,
censtos palīdzēt ikvienam. To arī no šīs
filmas iemācījos. Sapratu, ka par mobingu
jārunā ar vecākiem, skolotājiem un uzticības
iestāžu darbiniekiem. Mūsu klasē, domāju,
arī skolā, mobinga nav.
Skolēnu pārdomas un viedokļus uzklausīja
un pierakstīja klases audzinātāja Helēna

PROJEKTA DIENA
Septembrī, oktobrī un novembrī
piedalāmies SIF projektā “Tautu
rakstu vijas”. Pandēmijas laiks ir
ieviesis savas korekcijas mūsu
kopīgajā darbā. Vairs nav iespējams
tikties ar citu skolu skolēniem
klātienē, tāpēc darbu nākas darīt
pašiem. Brīvlaika nedēļā čaklākie
skolēni kopā ar skolotājām Aivu, Iviku

un Ievu satikās skolā, lai izveidotu
savu ģimeņu tautību koku.
Sagatavojām arī katrai klasei un
skolotāju kolektīvam savu koku.
Katra ģimene ir unikāla ar savu
tautību rakstu vijumu pagātnē. Kādas
tik tautības katram no mums nav
ģimenēs! Ir gan latvieši, krievi, poļi,

igauņi, vācieši, arī līvi, ebreji un
baltkrievi. Tāpēc arī koku ornamenti ir
tik raibi – tajos savijas daudzas tautas
kopā. Tagad uzdevums katrai klasei –
izveidot savas klases tautību koku, lai
kopā iznāktu mūsu skolas tautību
koku rudenīgā galerija!
Skolotāja Aiva

SPORTA DIENA
Sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās
federācijas metodiķi un jaunatnes
daļas vadītāju Aigaru Vārnu 2. oktobrī
skolā notika sporta diena. Ar šo
pasākumu Rīgas Igauņu pamatskola

piedalījās Eiropas Skolu sporta dienas
projektā jau trešo gadu pēc kārtas.
Skolas sporta dienas programmā
šogad bija orientēšanās tēma.
A.Vārna bija sagatavojis atbilstošas

VELOČEMPIONĀTS
Oktobra sākumā skolā tradicionāli notiek rudens veločempionāts.
Skolēni, viņu vecāki un skolotāji var mēroties ātrbraukšanā
dažādās veloklasēs. Tiem, kam ātrums nav galvenais, bet
svarīgāka ir piedalīšanās, trasīti var mērot savā ikdienas
braukšanas manierē. Šī gada jaunums – lēnbraukšana, kas īpaši
piemērota tiem, kuriem nav savas ķiveres. Sacensības izdevās!

Labākie rezultāti:
BMX KLASĒ
zēniem Jēkabs Pētersons, Aleksandrs Grants, Krists Mazurs, Raivis
Martinsons
meitenēm Tīna Teiviša, Zuzanna Sofija Berzinska, Elizabete Marija
Neiberga, Madara Čaunāne
MINI MTB KLASĒ
zēniem Raivis Martinsons, Kristians Pušpurs, Jēkabs Pētersons
meitenēm Zuzanna Sofija Berzinska, Madara Čaunāne, Zane
Brikmane
MTB KLASĒ
Zēniem Roberts Čaunāns, Markuss Misa, Edgars Petuhovs,
meitenēm Tīna Teiviša, Paula Kauša, Madara Čaunāne

orientēšanās programmas un
uzdevumus trīs klašu grupām. Lielākai
skolēnu daļai tā bija pirmā
iepazīšanās ar orientēšanās sportu.
Sporta skolotājs Andris

