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ZIŅU BLUSA 
PRIVĀTĀ PAMATSKOLA „GAISMAS TILTS 97” 

Septembris 2021./2022.m.g. Šajā numurā lasi: 

Dzejas dienas 2.-6. lpp. 

Rudens ekskursija 10.-16. lpp. 

Meža ekspedīcija 9.lpp. 

Konkursi 1.lpp.  

Gada skolotājs 2020./21.m.g. 17.lpp. 

Klašu aktivitātes 7.-9.lpp. 

Brauciens uz Raiņa muzeju  

Zināmi Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursa 

"Raiņa dzejas vārdnīca" rezultāti! 

Apsveicam ar atzinības rakstiem: 

 Gabriēlu Seili (7.kl.) 

 Augustu Medni (6.kl.) 

 Amandu Maļinovsku (6.kl.) 

Paldies skolotājai Silvijai Zītarei! Iespaidos par balvas saņemšanu dalās Gabriela no 7. klases:  

              Ceļš uz Jasmuižu bija garš un rudenīgu krāsu pieliets, bet pastaigas Preiļu parkā visu ļoti, ļoti uzmundrināja. Lieliska 

iespēja bija ar gidi izstaigāt muzeju, redzēt rakstāmgaldu, uz kura atradās Raiņa skarta lapiņa ar viņa dzejoli un rokrakstu. 

Blakus stāvēja arī, iespējams, māsas Doras dāvināta tintnīca. Gaisotne bija patīkama. 

            Ekskursijas beigās mēs tikām cienāti ar tēju un torti, kā arī bija iespēja izmēģināt LED smilšu lampas. Kopumā bija 

brīnišķīgi pavadīts laiks, kā arī koši dzeltens diploms rokā! 

          Atgriežoties mājās, bija pozitīvs noskaņojums un bijām arī patīkami noguruši. 

Gabriēla Seile 7.2. klase 

Sveicam!               

I pakāpe 

 

Kristeram Milleram (7. kl.) 

Līvai Krjučkovai (8. kl.) 

Danielam Gucanam (9. kl.) 

Valsts skatuves runas video konkursā, gatavojoties XII Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkiem. 

Skola ar jums lepojas! 

Paldies skolotājai Silvijai Zītarei! 
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    5. septembris. Ļoti cītīgi mācījos 

dzejoli, trenējos izteiksmīgi lasīt. 

16. septembris. Diena, kad jārunā 

dzejolis. Katru starpbrīdi atkārtoju 

un atkārtoju, jo bija bail aizmirst 

kādu vārdu vai rindiņu. Visi sastājas 

rindā. Es pat īsti neklausījos citu 

dzejoļus, bet atkārtoju savu. Pienāk 

brīdis, kad man jāiet pie mikrofo-

na. Ļoti satraucos, ka mani varēs 

slikti dzirdēt vai no uztraukuma aiz-

mirsīšu kādu vārdu. Tad, kad biju 

jau norunājusi, biju ļoti priecīga, ka 

viss bija labi. Dzejoli ņēmu no Friča 

Bārdas grāmatas 'Lirika'.   

Elizabete Ruža  5. kl.  

       Es stāstīju Imanta Ziedoņa dzejo-

ļi, ko izvēlējos, jautājot māsai. Mā-

cīties nebija grūti, tikai iemācīties 

pareizi izrunu. Tad, kad bija jāstāsta, 

bija stress, bet es saņēmos un to iz-

darīju. Man pašam dzejolis patika, 

jo izklausījās skaisti.  

Ernests P. 5. kl. 

        Es runāju dzejoli 16. septembrī. 

Biju ļoti satraucies un, lai neaizmir-

stu, visu laiku atkārtoju pirms uzstā-

šanās. Es pamodos 5:30 un atkārto-

ju, lai neizmirstu. Beigās es biju vai-

rāk satraucies malā, mazāk - uz ska-

tuves. Es norunāju ne tik labi, kā 

gribēju , bet priecājos par to , ka 

es nestomījos. Tas ir viss. Paldies 

par klausīšanos.           Jēkabs 5. kl. 

    Es izvēlējos dzejoli par sēnēm, 

tādēļ ka tagad ir sēņu laiks. Šo dze-

joli runāju savai ģimenei, lai labāk 

iemācītos. Man bija ļoti liels uztrau-

kums pirms uzstāšanās. Dzejolis ir 

par sēņu bailēm. Man ļoti patika 

klausīties citus. It īpaši 7. klasi. Mā-

coties šo dzejoli, es to aizmirsu, jo 

neatkārtoju vienu dienu. Man ļoti 

patika mans dzejolis un pašas Dze-

jas dienas!              Luīze 5. kl. 

Dzejas dienas 

2021 mūsu skolā 

Iespaidos dalās 

5.klase: 

   Pirms uzstāšanās es mazliet uztraucos par savu dzejoli, jo  nomainīju  

veco dzejoli pret jaunu. Pa abām dienām nebiju saticis literāro skolotā-

ju, lai viņai to parādītu. Kad sāku runāt, dzejolī sajaucu liepu ar apsi. 

Man to vietu vajadzēja vairāk  atkārtot. Es domāju, ka norunāju tīri la-

bi. Man bija svarīgi norunāt izcili, lai dabūtu labu atzīmi. Ak, vēl viena 

lieta! Nezinu, kāpēc, bet, kad runāju dzejoļus, es nedomāju par dzejoli, 

bet man vārdi birst no mutes ārā.  

Pauls 5. kl. 
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Dzejas dienai izvēlējos diezgan vieglu dzejoli “Vasariņa atvadās” un 

arī ļoti ātri to iemācījos no galvas. No sākuma man bija bail runāt 

mikrofonā, bet, kad sāku, nebija nemaz tik traki. Man ļoti patika šī 

gada Dzejas diena. Manuprāt, no 5.-9.klases skolēniem visiem sanā-

ca diezgan labi norunāt. Protams, ka dažiem sanāca labāk, dažiem 

sliktāk. Un dažus skolēnus varēja ļoti slikti dzirdēt. Es jau nevaru 

sagaidīt nākamā gada Dzejas dienu. Raina 5.kl. 

Man ļoti patika Dzejas dienas, jo varēja dzirdēt daudz jaunu dzejoļu. 

Kad runāju dzejoli, man beigās piemirsās par ziemas greznajiem uz-

valkiem. Bet tad es atcerējos. Un tiku līdz galam. Man liekas, ka sa-

nāca ļoti labi. Man visvairāk patika klausīties Ričarda Ķeikuļa dzejo-

li. Un Luīzes Starķes izteiksmi. Ričards K. 5. kl. 

Mūsu klasei vajadzēja mācīties dzejoli Dzejas dienai. Kad uzdeva, 

likās, ka bija jāmācās uz piektdienu, bet izrādījās - uz nākamās nedē-

ļas ceturtdienu. Iemācīties nebija grūti, jo izvēlējos pietiekami vieg-

lu, bet garu dzejoli. Man vienīgi nepatika, ka Dzejas dienas notika 

ārā, jo bija auksts laiks. Roberts 5.kl. 

Dzejas dienas 2021 mūsu skolā  

Iespaidos dalās 5.klase:  

Dzejas dienas 1. klasē pie Doles Tautas nama un Ķekavas 

parkā ar dzejoļu runāšanu, zīmēšanu uz asfalta.  

Krāsu pilna diena!  

Dzejas dienu patronese latviešu valodas 

un literatūras skolotāja Silvija ZĪtare 
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Mūsu skolā šī gada Dzejas dienas sākās pirmdien. Katrai kla-

sei bija noteikta diena, kad būs jārunā dzejolis. Mūsu klasei tā 

bija trešdiena. Bija aizraujoši klausīties citu bērnu runātos 

dzejoļus. Katras Dzejas dienas sākumā latviešu valodas skolo-

tājas Silvija Zītare un Ilze Millere sacīja ievadrunu.  

Es izvēlējos latviešu rakstnieka Jāzepa Osmaņa dzejoli 

‘’Dzejolis’’ no dzejoļu krājuma ‘’Kāpēc – tāpēc’’. Interesanti 

bija tas, ka šī grāmata tika izdota 1990.gadā, no kura dzejoļus 

mācījās arī mana mamma.  

Pienāca trešdiena. Biju mazliet uztraukusies, jo domāju, ka 

sajaukšu dzejoli. Kad to norunāju, biju priecīga par sevi, un 

viss bija kārtībā. Šķiet, ka arī pārējie klases bērni bija priecīgi 

par savu paveikto darbu, jo runāt dzejoli visas skolas priekšā 

ir satraucoši.  

Man ļoti patika, kā runāja 7. un 5.klases skolēni. Kopumā 

Dzejas dienas bija liels, jauks piedzīvojums, ko ieteiktu vis-

iem nepalaist garām. Man bija iespēja noklausīties dažādus 

dzejoļus, kādus nekad iepriekš  nebiju dzirdējusi. Kā arī bija 

bērni, kuru uzstāšanās man īpaši patika, un es noteikti ņemšu 

piemēru nākamajā reizē. Amanda  

Dzejas dienas mūsu skolā notiek jau vairākus gadus. Viena 

lieta nav mainījusies, un tas ir dzejas dienas moto: “Kurš cits, 

ja ne es?”  

Dzejas dienas norisinās no 11.septembra - 17.septembrim. 

Redzot, kā lielākas klases stāsta dzejoļus, tas izskatījās viegli! 

Bet tā likās tikai skatītājiem. Pienāca 3.stunda, bija laiks uzzi-

nāt, ka tas nav tik viegli. Es cerēju, ka man klāsies labāk. Kad 

tu stāvi pie mikrofona skolas priekšā, vairs neesi tik pašpārliecināts. Citiem gāja labāk par mani. Diemžēl cetur-

tdien es uz Dzejas dienām nebiju. Šajā dienā dzejoļus runāja 5.klase, un es domāju, ka viņiem sanāca labi! 

 No savām kļūdām ir jāmācās. Tāpēc es vairāk gatavošos, lai nākamgad man izdodas labāk.  Amēlija  

Es šogad lasīju Aspazijas dzejoli „Vienu pašu”. Es  no sākuma izvēlējos 5 dzejoļus, no kuriem es mācījos šo dze-

joli divas dienas.  

Iemācījos no galvas, bet lielā uztraukuma dēļ dzejolis vienkārši aizmirsās, un ļoti lielu daļu lasīju. Cerams - nā-

kamreiz sanāks labāk. Augusts  

Kā katru gadu, tā šogad visiem par prieku mūsu skolā norisinājās Dzejas dienas. Ik gadu man ir interesanti klausī-

ties dzejoļus, ko runā citas un mana klase. Šis pasākums norisinājās 5 dienas. Katru dienu mēs visi pulcējāmies 

skolas pagalmā. Šoreiz Dzejas dienas man kā 6. klases skolniecei bija īpašas, jo es runāju dzejoli visu skolasbied-

ru priekšā. Šajā pasākumā es biju nedaudz satraukusies. Jutu, ka mani klasesbiedri arī. 

 Manuprāt, 5. klase savus dzejoļus norunāja vislabāk un visizteiksmīgāk. Īpaši man atmiņā palika Luīzes dzejoļa 

stāstījums. Fiona    

Šogad Dzejas dienās es izvēlējos Ojāra Vācieša dzejoli ‘’Divi’’ no dzejoļu krājuma ‘’Astoņi kustoņi’’. Tas man 

ļoti patika, un to nebija grūti iemācīties, jo tajā ir daudz atskaņu. Tas stāsta par diviem brašiem zēniem - skolnie-

kiem. Pirmajam zēnam viss notiek labi, otram visu laiku gadās kādas problēmas. 

Es katru gadu izvēlos Ojāra Vācieša dzejoļus, jo tie ir jautri, interesanti un domāti bērniem. Jānis  

Es runāju Dzejas dienās skolā...  Iespaidos dalās 6.klase:  



5 

 

Dzejas dienas skolā 2021  
     Man patika tā lielā uzmanība, jo sportā ir bijuši arī gadījumi, kad visa spēles uzmanībā ir man, protams, tajā brīdī 

bija arī neliels uztraukums. Es šim uznācienam gatavojos kārtīgi un cītīgi. Tas mani nepievīla, un uzstāšanās laikā ne-

aizmirsu vārdus. Manuprāt, norunāju dzejoli saprotami, skaidri un no galvas, varēja arī mazliet izteiksmīgāk. No ma-

nas klases vislabāk patika Valtera uzstāšanās,  jo bija garš dzejolis un zināja no galvas. 

   Man nav kauns uzstāties visas skolas priekšā, ja arī kaut ko sajaucu, nekas, jāturpina un jāpabeidz! Pēc tam pārdzī-

vos, nav jāizrāda uzstāšanās brīdī, ka kaut kas nogāja greizi, jo neviens nezina, kā tieši bija jābūt. Kristers  

    Paši pēdējie bija 5.klases skolnieki, kuri man patika visvairāk, jo bērni dzejoļus runāja priecīgā noskaņojumā, un 

izskatījās, ka viņiem patika viss notiekošais un viņi uzstājās no visas sirds.  

   Kad pienāca mana kārta, es biju ļoti nobijusies un satraukusies, likās, ka pēkšņi neatceros vairs neko. Man bija pani-

kas lēkmes sajūta. Mans novērojums – visvairāk bija Imanta Ziedoņa dzejoļu.  

   Man patīk šādi notikumi, kaut arī tie rada lielu satraukumu, ir patīkami, ka varam sanākt visa skola kopā. Luīza  

Es izvēlējos F. Bārdas dzejoli. Kad pienāca mana kārta, es sāku ļoti satraukties, jo man nepatīk runāt publikā. Bet pēc 

tam saņēmos. Man šķiet, ka mani pārējie klases biedri diezgan labi runāja savus dzejoļus.  

    Nākamgad es vēlētos labāk zināt savu dzejoli un būt vairāk pašpārliecināta par sevi. Un tāpat novēlu veiksmi pārē-

jiem! Paula  

   Manuprāt, mums neiznāca tik labi, lielākajai daļai vajadzēja ieskatīties lapā, jo nebija pārliecināti par savām pras-

mēm. Es vērtēju, ka 5. klasei izdevās vislabāk. Visi bija iemācījušies, dzejoļi nebija īsi. Tā jau labi, ka šie svētki tiek 

svinēti. Dzejoļus ir labi mācīties, jo mēs uzzinām jaunus vārdus, papildinām mūsu vārdu krājumu. Tāpēc arī ir svarīgi 

rīkot šādus pasākumus.  

   Dzejas dienas parasti rīko septembrī. Tā ir kā ieskaņa rudenim. Man patika, ka dzejoļi tika runāti ar izteiksmi. Ikdie-

nā mēs šādus darbus reti lasām. Valters  

    Katru gadu notiek Dzejas diena, un pārsvarā dzejoļus runāja tikai daži cilvēki no klases, bet šogad - visa klase. Uz-

reiz, izdzirdot par dzejoļiem, man sākās panika! Kā lai atrod perfektu pantiņu, ja nav ne tēmas, ne nojausmas. Ko lai 

dara?  

   Nu es ātri skrēju līdz savam lielajam grāmatu plauktam un paņēmu visbiezāko, platāko un smagāko dzejoļu grāmatu 

no visām. Plaši to vēru vaļā un lasīju ikvienu no sākuma līdz beigām! Pārlasīju katru no četri simti sešdesmit pilnām 

lapām ar daudziem, daudziem pantiem. Beigu beigās izvēlējos to vienu labāko. Stundām sēdēju uz gultas malas lasot 

un pārlasot, lai iekaltu to galvā, bet tik un tā nekas nesanāk! Ūdeni padzēru, vakariņas paēdu, gāju atkal uz gultas pie-

sēst, lasīju vēlreiz, un beidzot galvā iekšā ir! 

    Nu, brīnums, ka  no rīta uz skolu eju gatava runāt visiem priekšā! Ir laiks stāties rindā un gaidīt savu kārtu. Pēc Kat-

rīnas ir jāuzstājas man, pieeju pie mikrofona, rokas trīc un mute vāji plātās. Uzsākot runāt savu atradumu,  domāju - 

“gandrīz jau galā,” bet pēkšņi pakrītu aiz rindiņas, un viss putrā! Nu ko lai dara, jāturpina tālāk. Ar kaunu beidzu,   

nezinu, ko lai dara!? Bet nu vismaz ir miers.  Tā arī klausījos visus pārējos, labi viņiem iznāca! Citi tāpat kā es aizķē-

rās,  nekas, visiem gadās. Bija jauki paklausīties, ko citi ir izmakšķerējuši no mūsu gudrajām grāmatām. Raila  

   Dzejas dienām izvēlējos Antona Bārdas dzejoli “Es brīnos”. Kāpēc tieši šo dzejoli? Izlasīju un nodomāju: 

”Skolotājai Zītarei patiks!”  

   Dzejoli mācījos, sēžot vannā – ar apģērbu mugurā. Nez ko par to padomātu autors? Mūsu mājās vanna bez ūdens 

kalpo ne tikai lai nomazgātos vai mācītos dzejoļus, bet arī lai apdomātos. Vannā nebju viena, blakus uz grīdas sēdēja 

mamma, kas palīdzēja mācīties, un mans mazais brālis, kas mums traucēja. Māsai ar brālēnu, kurš bija atnācis ciemos, 

protams, arī bija jāielūr un jāpatraucē. Dzejoļa panti man nez kāpēc juka, un katrā pamanījos iejaukt vārdus 

“blāzmainā mirdzumā”. Šķita, ka nākamreiz, kad pateikšu “blāzmainā mirdzumā”, mamma sajuks prātā vai, labākajā 

gadījumā, viņai pumpas uzmetīsies.  

    Dzejas dienām paredzēto dzejoli mācījos es divas dienas, bet uztraucos tikai vienā no tām – kad bija jāuzstājas.  

Man patīk runāt dzeju. Savu priekšnesumu vērtēju diezgan zemu – nepatika, ka raustījos un visu neatcerējos no galvas. 

Bet tomēr esmu priecīga, jo pretējā gadījumā nebūtu gandarījuma par izdarīto. Cerams, ka Antonam Bārdam nebūtu 

iebildumu. Katrīna  

Iespaidos dalās 6.klase:  
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Dzejas dienas skolā 2021  
Laureāti mūsu skolā 

Grand Prix 

Pauls (5.kl.) 

 

Līva (8.kl.) 

 

Visa 5. un 7. klase 

 

No 9. klases: 

Daniels, Lazars, Hugo 

 

No 8. klases: 

Ketrina, Tīna, Deins, Māra 

 

No 7. klases: 

Evelīna, Kristers, Jānis, Viktorija, Dainis 

 

No 6. klases: 

Jānis, Kristers, Valters, Katrīna 

 

No 5. klases: 

Ralfs, Elizabete, Eduards, Anna, Roberts 

Dzejas dienās  

uzstājas 7., 8. un 9. 
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Eiropas Mobilitātes nedēļa  
Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros 

1.klase piedalās Sporta aģentūras rīko-
tajā zīmējumu konkursā “Tavs sapņu 

velosipēds” 

1.oktobrī pie mums viesojās Ķekavas 

Sporta aģentūras pārstāvji un pasnie-

dza mums paldies balvas par piedalīša-

nos konkursā “Uzzīmē Tavu sapņu velo-

sipēdu”. 1.1. grupā žūrija par veiksmī-

gāko darbu atzina  

Martas Zinkevičas darbu, bet  

1.2. grupā Leilas Spigēnas darbu. 

Topa skaisti mākslas darbi, labi dizainiski 
piedāvājumi kādam no velo ražotājiem 
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    2021.gada 14.septembrī mūsu klasei bija iespēja doties Latvijas 

Valsts mežu rīkotajā meža ekspedīcijā. Tas bija ļoti aizraujoši. Mūsu 

klase bija vienīgā no skolas, jo tā arī bija paredzēta tikai sestajām kla-

sēm. Mums bija jāveic dažādi uzdevumi. Kopā bija 10 meža izziņas 

pieturas. Man patika tas, ka katrā bija kāds uzdevums. Jauki bija, ka pie 

katras bija mežzinis, kas paskaidroja visu ļoti saprotami un skaidri.  

Vēl mēs iepazināmies ar koku sugām, mācījāmies skaitīt koku vecumu, 

uzzinājām par dažādiem koku kaitēkļiem. Kā arī veidojām tiltu pāri 

grāvim, neizmantojot naglas. Un, protams, safotografējām skaistas bil-

des ar dažiem meža iemītniekiem. Ekspedīcijas noslēgumā mums bija 

pikniks ar pašu līdzi paņemtajiem gardumiem. Diena bija ļoti interesan-

ta un izdevusies. Domāju, ka man visa iegūtā informācija noderēs dabas zinību stundās, man būs vieglāk izprast mācību vie-

lu par meža un dabas tēmām. Pielikumā pievienoju dažas fotogrāfijas no ekspedīcijas. Amanda  

   Kā Jūs zināt- šie meži pieder KATRAM no mums. Tāpēc, ja kaut ko atnes, tad arī aiznes. Diemžēl Covid dēļ atkritumi tur 

tiek atstāti vēl vairāk.Latvijas valsts mežu darbinieki mums gan pastāstīja par mežu, gan lika justies kā meža kopējam, gan 

arī kā meža cirtējam.  Izpildot 10 uzdevumus, mēs ļoti labi sapratām, kas mežam ir labi, kas slikti. Tāpat sapratām arī lietas, 

kuras  NEDRĪKST darīt mežā. Liekas skarbi - 2h pastaiga pa mežu, bet nav tik traki, ja šis ceļš ir pilns ar piedzīvojumiem! 

Mans favorīts bija uzdevums, kurā mums vajadzēja uztaisīt tiltu, lai gan smago darbu izdarīja puiši - tas bija vislabākais 

punkts šajā pastaigā. Lai gan ne visi uzdevumi patīk visiem, diena kopumā bija fantastiska. Es noteikti ieteiktu uz šo mežu 

aizbraukt. Jūsu diena būs piedzīvojumiem pilna! Amēlija  

Mēs, 6. klase, devāmies uz Tomes mežiem, kur notika gan izglītošana, gan rotaļas, gan jaunu faktu uzzināšana. 

Man vispatīkamākie mirkļi bija tad, kad mēs skrējām kāpā, mums stāstīja, kā vieglāk skaitīt koku stādus 1 ha platībā, ka no 

3000 iestādītu koku stādu vēlāk paliek tikai 400. Nodarbības laikā būvējām nelielu tiltu.  Pasākums bija aizraujošs, tādēļ 

gribējās, lai ekskursija notiktu ilgāk, bet bija laiks doties mājās. Augusts 

Visas dienas garumā mēs gājām pa mežu: mērījām koka garumu, noteicām vecumu, skaitījām kokus, iepazinām meža zināt-

ni, atklājām koksnes produktus, atpūtāmies dabā un būvējām tiltu. Interesantākais, ko uzzināju, - ziepju burbuļos tiek izman-

tots koks.  Šīs bija ļoti labi pavadīts laiks dabā kopā ar klasi. Fiona  

Devāmies 2 kilometru garā pārgājienā, kura maršrutā bija izveidotas dažādas darba stacijas. Katrā varēja iegūt vērtīgu infor-

māciju par mežu, mežizstrādi, meža kopšanu un aizsardzību. 

Man visvairāk patika pēdējā ar nosaukumu ‘’Būvējam zaļi!’’. Mums iedeva daudz vienāda garuma koka dēļu un instrukciju, 

kā uztaisīt tiltu. Tiltu būvēja tikai klases zēni. Uzdevumu izpildījām piecās minūtēs. Pār šo tiltu pārgāja visi skolēni, ieskai-

tot mūsu klases audzinātāju. 

Man ļoti patika šī meža ekspedīcija, un es to ieteiktu visiem, kas vēl nav bijuši. Jānis  

 Man patika, mežs bija kluss un mierīgs.  Un bija interesanti vērot apkārtni, klausīties 

par dabu. 

Atmiņā palika pirmais uzdevums, kur bija jāsašķiro dažādi produkti, piemēram, burbu-

ļu pūšamais, cukura aizstājējs, granulas. Izrādās, ka burbuļu pūšamajā ir koka sastāvda-

ļa! 

Zināju, kā senāk no priedēm noņēma sveķus, un to, ka pēc tam paliek skaists raksts uz 

koka. Uzzināju, kā mēra koku augstumu un vecumu. Vienā uzdevumā bija jāsavāc 30 

pudeles. Mēs sadalījāmies komandās un sacentāmies to lasīšanā. 

 Redzēju ļoti skaistu augu - tas bija spilgti oranžs un izskatījās kā stobriņš ar tādu kā 

ovālu augšpusē. Vislabāk laikam patika uzdevums, kur mums kopīgi bija jābūvē tilts 

tikai no koka dēļiem pēc instrukcijas. Visi arī tam pārgājām pāri, lai gan dažus klases-

biedrus vajadzēja mazliet iedrošināt. 

Iesaku arī skolas biedriem veselīgi pastaigāt un pasalt, paelpot svaigu meža gaisu un 

izzināt dabu. Katrīna 6. kl. 

Meža ekspedīcijā  Tomes mežos dodas 6. klase  

Tiltiņš, kas tapis bez nevienas naglas 

Kļava mežā nav bieži sastopama 
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Gājām pie jauno iestādīto koku skaitītāja. Uzzinājām, lai to atzītu par jaunaudzi,  bija jābūt iestādītiem 3000 ko-

kiem 1 hektārā. 

Uzzinājām, cik vecs ir koks/koki - kokā izurbām nelielu caurumu un ar instrumenta palīdzību izvilkām mazu spi-

rālīti, un izskaitījām līnijas, jo tās ir koka gadskārtas. Protams, kā tad meža ekskursijā bez atkritumu savākšanas - 

bija izbērtas pudeles, un tās visas bija jāsalasa. 

Mums stāstīja par atkritumu izmešanu un ugunsgrēku rašanos, interesanti, ka 85% no ugunsgrēkiem mežā ir iz-

raisījis cilvēks. Stāstīja arī jau par mazliet vecākiem kokiem, kurš koks ir labāks un jāatstāj, kurš jāzāģē nost, jo 

traucēt labākiem kokiem.  

Visinteresantākais uzdevums ekskursijā bija tilta būvēšana pēc pamācības. Sākumā likās neiespējami tādam vis-

pār iet pāri, jo izskatījās bīstams, bet uzbūvējām ideāli, un neviens necieta! 

Noslēgumā bija lieliska piknika vieta ar ugunskuru, kurā uzsildījām līdzi paņemtās desu maizes un uzņēmām 

spēkus. Iesaku izmantot iespēju, bija tā vērts! Kristers 

 Mans mīļākais uzdevums bija, kur divās kastēs bija salikti visādi priekšmeti, un mums vajadzēja tos paņemt un 

izdomāt, vai šī lieta ir taisīta no koka vai ne. Visvairāk mani pārsteidza, ka arī zālēs ir arī koks. Luīza  

Izejot visas stacijas, sapratu ļoti dažādas lietas, bet vislabāk atceros, kā var saprast, kur piezemēsies koks, ja tas 

kritīs uz manu pusi. Paula  

Uzsākot šo mācību gadu es biju ļoti priecīga, ka skolai ir iespēja mums nodrošināt ekskursijas. Man ļoti patīk būt 

dabā, un ir jauki, ka atgriežoties skolā ir šī iespēja kaut  kur  aizbraukt. Mums paveicās, jo bija brīnišķīgs laiks, 

un arī visu paspējām apskatīt. 

 Uzzinājām, kā jāizkārto koki, lai tie nesaspiežas un var augt gari un skaisti,  kā izrēķināt to vecumu. Tomēr da-

žās stacijās bija nedaudz garlaicīgi, jo ķīmiskās vielas, kas tur bija, mēs vēl nepazīstam. Pa ceļam, protams, sati-

kām kādas sēnes, puķes, un pat arī ķirzaku! 

Iesaku aizbraukt, bet, manuprāt, interesantāk te būtu no 7., 8. klases, jo tad viņi varētu labāk visu apgūt un saprast 

ķīmiskās vielas. Var aizbraukt, būs interesanti, tomēr otro reizi nebrauktu. Raila  

Kad izdarījām uzdevumu, darbinieks, kurš to uzdeva, norādīja, kur tālāk jādodas. Kopā bija 10 uzdevumu izpil-

des punkti. Visvairāk atmiņā man palika pēdējais uzdevums. Mums vajadzēja uzbūvēt mazu tiltu. Dēļu tilts bija 

tikai 1,5 metrus garš.  

Man patika aktīvi izkustēties kopā ar klasesbiedriem. Es ilgu laiku nebiju mērojis garas pastaigas mežā. Tas bija 

jautri! Valters  

Meža ekspedīcijā  Tomes mežos dodas 6. klase  

Uzdevums veikts- sastapti neparasti meža iemītnieki 
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Skolas Rudens ekskursija   

 

24. septembrī 

Skolas rudens ekskursija, pārgājiens, diena dabā —katras klases improvizācija  
1. klase - Ķeipenes kino muzejs 
2. klase - "Lāču maize" 
3. klase - Daugavas muzejs Doles salā 
4. klase - Pārgājiens Doles salā. Zoodārzs un atpūtas komplekss "Rezidence" 
5. klase -"Konfelāde"; pārgājiens  "Ķekavas vēsturiskās vietas" 
6. klase - Rīgas Zoodārzs 
7. klase - "Konfelāde" 
8. un 9. klase - Rīga, Stūra māja - bijušās LPSR Drošības komitejas galvenā mītne; Okupācijas muzeja veidotā izstāde 

Attēli no sākumskolas klašu ekskursijām 
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Rudens ekskursija  pa Ķekavu  . Iespaidos dalās 5. klase  

      Mūsu ekskursija sākās ar tirdzniecības centra "Dālderi"apmeklējumu. Tur 

atrodas konfekšu ražotne GiLine. Es uzzināju daudz ko jaunu par konfekšu un citu 

saldumu ražošanu. Tālāk devāmies uz Doles Tautas namu, kur mums pastāstīja par 

Ķekavas vēsturi un tās infrastruktūru. Pēc tam gājām uz biohumusa ražotni, kur 

izgatavo ļoti retu mēslojumu augiem. To veido Kalifornijas sarkanās hibrīdsliekas. 

Vēl apmeklējām Brāļu kapus, kuros ir apglabāti karavīri, kas piedalījās Otrajā pa-

saules karā. Pēdējā vieta, kur bijām, ir golfa laukums. Tur jautri pavadījām atlikušo 

laiku. Adrians 5. kl.  

    Ekskursija sastāvēja no 9 pieturām.1. pietura bija Konfekšu ražotne. Tur mums 

stāstīja kā ražo konfektes, un mēs varējām uztaisīt mūsu pašu konfekti. 2. pieturā 

par godu Dzejas dienām pie bibliotēkas top katra mīļākā dzejoļa ilustrācija. 3. pietu-

ra - vēsturiskie Ķekavas objekti. 4. pietura -biohumusa ražotne. 5. pietura - avotiņš. 

6. pietura - klusuma brīdis; kā kāds no bērniem teica - tur bija jānāk ar laipnu sirdi. 

7. pietura - minigolfs. 8. pietura - vakariņas.  

   Es domāju, ka vislabākā un visinteresantākā pietura bija Konfekšu ražotne, jo tur 

es uzzināju, ka vajag skatīties, kas ir rakstīts uz paciņas, pirms nopērc to, un kā 

veidot pašam savas konfektes, un cik tas ir grūti. 

Es ceru, ka nākamgad arī būs rudens ekskursija! Amelia 5. kl. 

    Rudens ekskursija bija ļoti interesanta.  Man ļoti patika, kā es uzzīmēju savu 

Dzejas dienu dzejoli. Muzejā mums pastāstīja, kā Ķekava izskatījās kādreiz. Bija 

ļoti interesanti.  Gājām uz baznīcu un redzējām, kā baznīcas sienā ir iestrēgusi lode. 

Dažiem no mūsu klases bija bail, ka uzsprāgs.  

      Šī diena bija ļoti interesanta, un ceru, ka visai klasei arī patika. Anna 5. kl. 

     “Konfelāde” ir maziņš ģimenes uzņēmums un ražo veselīgās konfektes un 

sīrupus. Biohummusa ražotne ir uzņēmums, kas audzē sliekas, lai dabūtu mēsloju-

mu un pārdotu sliekas.   Ekskursijā man patika taisīt veselīgo konču un spēlēt golfu. 

Un vēl redzēt, kā sliekas ražo mēslojumu. Man patika ekskursija līdz pat beigām. 

Eduards 5. kl. 

    Ekskursija sākās ar konfelādes darbnīcu. Mēs uztaisījām gardus saldumus! 

 Nākamā vieta bija Doles Tautas nams, kam ir tradīcija - kad ir pienākušas Dzejas 

dienas, bērni ar krītiņiem uzraksta sava dzejoļa rindiņu vai to uzzīmē, un to mēs arī 

darījām.  Man ekskursija ļoti patika - bija jautri pavadīt laiku ar klasi. Elza  

    Šī diena iesākās labi, jo varēja celties, kad grib. Un pēc tam izvedu pastaigā savu 

suni Hārliju. Paēdu brokastis, un tad biju gatava dienas labākajai daļai, kas bija 

klases ekskursija.  

    Konfekšu fabrikā interesanti bija uzzināt, ka tās ir taisītas no dabīgām sulām. 

Doles muzejā man visvairāk patika ekspozīcija par karu Nāves salā. 

    Slieku audzētavā mums pastāstīja, ka tur atrodas viena tonna ar sliekām. Man 

pašai ir bail no sliekām.  

Tad mēs apciemojām Brāļu kapus. 

Daudziem karavīriem, kas tur apglabāti, 

nav zināmi vārdi. 

 Lai gan diena bija aizņemta un vakarā 

jutos piekususi, biju priecīga par labi 

pavadīto laiku. Lote  
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Rudens ekskursija Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Iespaidos dalās 6. klase  

Tas bija ļoti aizraujoši. Bija lieliska iespēja redzēt dažādus dzīvniekus, piemēram, ēzeļus, kamieļus, alpakas, tīģerus, pāvus, 

mērkaķus, daudz dažādas zivis, zirnekļus u.c.  

No dzīvniekiem, kuri bija ārā, man ļoti patika trusīšu mazuļi - tie bija ļoti mīlīgi. Kamieļi arī bija interesanti, īpaši, kad ska-

tījāmies uz viņiem, tie sāka vārtīties pa zemi. Iekšā apskatījām vardes, krupjus, krokodilus, pat redzējām bruņurupuču, kas 

peldēja, zivis, zirnekļus, čūskas u.c. 

Kopumā ekskursija bija ļoti jautra un izdevusies! No sākuma likās, ka varbūt mēs esam nedaudz izauguši no vecuma, lai 

brauktu uz zoodārzu, taču laikam tomēr ne. Noteikti iesaku kādai citai klasei doties šādā ekskursijā. Amanda  

 

Šogad mēs, 6. klase, braucām rudens ekskursijā uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Brauciens bija aizraujošs. Zoodārzā 

kopā ar ģimeni biju bijis šīs vasaras beigās, bet ar klasi bija vēl jautrāk.  

 Visvairāk atmiņā man palika mirklis, kad es varēju pieskarties un noglaudīt aitiņas. Kaut gan daļu vasaras es katru gadu 

pavadu zemnieku saimniecībā pie radiem un dzīvniekus pazīstu labi, tomēr pirmoreiz glaudīju aitiņas. Zoodārzā diemžēl 

neredzējām tīģeri Augustu un mazos lauvēnus. Iepriekšējā apmeklējuma laikā es vēroju, gan kā tīģeris Augusts spēlējās ar 

lielu plastmasas tvertni, gan redzēju lauvu mammu ar abiem mazuļiem. Arī lūšu mazuļi gulējā līdzās saviem vecākiem. Biju 

izbrīnīts, ka nebija ne lāča, ne ziloņa. Es saprotu, ka ziloni ir grūti atrast un atvest uz Rīgu, bet lācim noteikti vajadzēja būt, 

vismaz brūnajam lācim. Ja gribēšu apskatīt lāci, tad man vajadzēs doties uz Līgatnes dabas takām. Tur dzīvo lācene Ilzīte 

un citi brūnie ķepaiņi.  

Ekskursija man ļoti patika. Iesaku turp doties visiem. Ja pēc tam jums vēl ir laiks apskatīt Mežaparku, tad iesaku doties uz 

Mežaparka estrādi. Mums diemžēl pietrūka laika. Augusts 

Tā bija viena no labākajām darba dienām šonedēļ, jo skolām bija jābūt tikai 12:30 . Mēs vispirms parakstījāmies uz lapas, 

ka ievērosim noteikumus un bijām gatavi iešanai.  

Pirmais apskates punkts bija uzņēmumā Konfelāde, kur mēs gatavojām paši savas konfektes. Varējām arī iegādāties jau 

gatavas konfektes. Šo uzņēmumu jau es zināju, jo biju jau apmeklējusi to iepriekš, esot vasaras nometnē. 

 Otrais apskates objekts atradās pie Doles Tautas nama. Tur vajadzēja ilustrēt savus Dzejas dienas dzejoļus ar krītiņiem. 

Es uzzīmēju profesoru Kaķīti Laķīti. Pēc tam mēs gājām uz muzeju un runājām par 5 Ķekavas objektiem, kurus vēlāk 

gājām aplūkot, - Brāļu kapi, avotiņš, humuss ražotne, baznīca. Man visvairāk patika humusa ražotne. Es nezināju, ka 

sliekas rada auglīgu zemi. 

 Tā bija neparasta ekskursija, jo daudz ko jaunu varēja piedzīvot tepat Ķekavā, nebraucot nekur tālu. Gundega 

Pirmo reizi es biju konfelādē, man ļoti patika, mēs taisījām paši savas konfektes un daudz runājām. 

Vēl mēs aizgājām uz Ķekavas Novadpētniecības muzeju. Es tur biju sesto reizi, bija ļoti interesanti. Aizgājām uz Ķekavas 

dzirnavām,  mums skolotāja pastāstīja daudz interesanta par seniem laikiem sakarā ar šīm dzirnavām. 

Man ļoti patika šī ekskursija, it īpaši minigolfs un spēles skolā. Ralfs  

Klāt bija ekskursijas diena, un mēs, 5.klase, tikāmies pusvienos, lai kopā dotos izzināt Ķekavu. 

Ekskursija sākās ar marmelādes ražotni ‘’Gi line’’ apmeklējumu, tur mums izstāstīja, kā notiek ražošanas process, kādas 

profesijas piedalās marmelādes ražošanā, un ļāva degustēt 4 garšas. Visvairāk man garšoja aroniju. Mēs arī paši uz-

taisījām marmelādi.  

 Laiks mūs lutināja  un ļāva kopā ar klasesbiedriem uzspēlēt minigolfu Ķekavas minigolfa laukumā, netālu no skolas. At-

griežoties skolā, laiks atpūtai un ceptiem zefīriem. Roberts  

Rudens ekskursija  pa Ķekavu  . Iespaidos dalās 5. klase  
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Rudens ekskursija Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Iespaidos dalās 6. klase  

 

    Visur apkārt lūkodamies, pirmo satikām ēzeli, un tā, ejot uz priekšu, 

sastapām gan vistas, gan kamieļus, gan lūšus, gan buļļus, kā arī daudz citu 

gan savvaļas, gan mājas dzīvnieku. Kā arī apmeklējām rāpuļu un zivju mā-

ju. Visvairāk man patika apskatīt lauvu, zebru, un bruņurupučus! Kad sa-

sniedzām bērnu laukumiņu, tad meitenes, ieskaitot mani, uzrāpāmies līdz 

pašai laukumiņa augšai, tā, ka pusi no zoodārza redzēt varēja! Kopumā 

ieraudzījām ļoti daudz dzīvo radību, arī kaut ko jaunu iemācījāmies, es 

dažus pat nezināju. Nekas, ja es te jau esmu bijusi kādas trīs reizes, tāpat 

par sliktu nenāks! Raila 

    Katru gadu septembrī ir skolas tradīcija doties ekskursijās. Tomēr šogad 

katra klase devās atsevišķi uz saviem izvēlētiem galamērķiem. Kopā atpūsties un izklaidēties devāmies uz Rīgas Nacionālo 

zooloģisko dārzu. Visa klase gribēja apmeklēt šo vietu, tāpēc mēs arī tā darījām. Varējām pamīļot kazas. Pēc tam mūsu 

ceļš veda pie žirafēm un pērtiķiem. Pērtiķi bija skaļi, daži pat sāka strīdēties. Mums sanāca redzēt tikai lauvu tēviņu, mazie 

lauvēni un lauvu mamma ārā no savas mājas neiznāca. Tālāk mēs iegājām apskatīt dažas zivis. Tur bija piraijas, kuras bija 

manas mīļākās zivis. Pirms mēs gājām uz mūsu autobusu, pievērsām savus skatus roņiem, kuri lēni un mierīgi peldējās. 

Man patika diena bez mācībām. Zoodārzā nebiju sen bijis. To noteikti ieteiktu apmeklēt visiem. Bija jautri skatīties, kā 

dzīvnieki dzīvo savā vidē. Valters  

   Sen nebiju bijusi zoodārzā. Dzīvnieki tur ir drūmi un bēdīgi, žēl kļūst. Vienmēr iedomājos, cik garlaicīgi ir sēdēt vienā un 

tajā pašā būrī un skatīties, kā cilvēki ar pirkstu uz tevi rāda un dusmojas, ka nekusties. Nekad nebiju redzējusi, kā pērtiķi 

kaujas, tie bija ļoti trokšņaini, lēca apkārt un mērkaķojās - tas man mazliet atgādināja kaķu cīņas. Ar Amēliju tikām nobie-

dētas, skatījāmies kas aiz stikla, un pēkšņi mums priekšā lido sikspārnis. Pārbijāmies. Reiz, satiekot savu bērnības draugu, 

kas pašlaik ir 9. klasē, viņš nosauca mani par žirafi, jo esmu garāka par viņu, tādēļ aizsūtīju viņam bildi ar to un uzrakstīju: 

“Sveicieni no manas māsas!” Tropu mājā man vienmēr patīk no stikla gatavotie mākslas darbi ar ūdens un mazs, bet, kad 

kļūsti lielāks, bieži aizdomājies, ko dzīvnieki jūt. Domāju, ka neatgriezīšos tur drīzumā. Katrīna 6. kl.  

   Zoodārzā ir jauki, kad esi Vispirms mēs apskatījām strausu, kurš skraidīja un ložņāja pa krūmiem. Lauku mājā redzējām 

trušus, jūras cūciņas, vistas, cāļus, gaiļus un aitas. Tālāk skatījāmies, kā kamieļi vārtījās pa zemi un sildījās saulē, kamēr 

lūsis sēdēja ēnā. Vēlāk vērojām daudz un dažādus putnus.  Ļoti interesanta bija lapsa, kurai bija ļoti garas kājas. Tropu mā-

jā bija vairāk kā 50 dažādu kukaiņu sugu, rāpuļi un citi eksotiski dzīvnieki, kā čūskas un krokodili. Akvārijā es uzfilmēju 

video ar zelta zivtiņu un nosūtīju to saviem radiniekiem. Video filmēju, jo zivtiņa bija smieklīga un mēģināja apēst manu 

pirkstu cauri stiklam. Vislabāk man patika Savannas teritorija, kur mērkaķiem bija strīds savā starpā ar barvedi. Man ļoti 

patika šī ekskursija. Jānis  

    Gājām garām tīģerim, kurš tajā dienā bija iekšā mājā, un mums viņu diemžēl neizdevās redzēt. Manuprāt, lielākā zoolo-

ģiskā dārza jautrība bija tropu mājā! Tajā varēja redzēt daudz bruņurupuču, gan lielus, gan mazus krokodilus, vardes, ķirza-

kas un čūskas. Man vislabāk patika čūskas!  Vēl  redzējām lauvas [redzējām tikai tēvu], nīlzirgus un roņus, kas smuki viens 

pēc otra peldēja. Kristers  

    Es nekad agrāk nebiju kārtīgi izstaigājusi pilnīgi visu Zooloģisko dārzu. Biju ļoti pārsteigta, kad ieraudzīju lauvas. Kad 

pavasarī biju atbraukusi ar ģimeni uz šejieni, tropu māja bija ciet valstī noteiktās epidemioloģiskās situācijas dēļ.  Man bija 

liels prieks, kad uzzināju, ka tā tagad ir vaļā, jo tropu māja vienmēr ir bijusi mana mīļākā daļa no Zooloģiskā dārza. 

Man patika šī ekskursija, jo labi pavadīju laiku ar klasi, visi kārtīgi izsmējāmies un vēl vairāk sadraudzējāmies. Ļoti pietrū-

ka šādu pasākumu 5.klasē, tāpēc vēl jo vairāk visi izbaudījām ekskursiju. Luīza  

   Piektdiena, 24.septembris. Es un mana klase braucām uz Rīgas zooloģisko dārzu. Ļoti paveicās, jo piektdiena bija viena 

no siltākajām septembra dienām. Šis ceļojums sākās 9:00. Zooloģiskajā dārzā bija daudz ko redzēt, kaut gan visi dzīvnieki 

sākumā vēl nebija pamodušies - bija agrs. Roņi, pērtiķi un lauvas man patika vislabāk. Tīģeri diemžēl nevarēja redzēt, jo 

viņa žoga stikli tika laboti.  Man likās ļoti interesanti, ka bija uztaisīts būris, kurā varēja ieiet. Kad es izlasīju aprakstu, tur 

bija rakstīts: “Cilvēks.” Vietā, kur jābūt dzīvnieka attēlam, viss, ko varēja redzēt, bija spogulis. Man tas likās ļoti atjautīgi.  

Zooloģiskā dārza apmeklējums mums aizņēma 3 stundas, precīzāk, 3 interesantas stundas. Šī ekskursija man likās aizraujo-

ša, un gaidu vēl citus tikpat labus klases ceļojumus. Es jums ieteiktu aizbraukt uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Jūs nenožēlo-

siet! Amēlija  
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Rudens ekskursijā mēs bijām vietējā konfekšu veikalā, ko sauc 

“Konfolāde”. Veikals nebija īsti redzams, jo tas neizskatijās pēc 

veikala - tā bija darbnīca, kurā arī pārdeva produktus: augļu konfektes, 

sīrupus. Visu gatavo uz vietas no augļiem.  

Gi line ir konfekšu kompānija, kura gatavo konfektes un sīrupus tikai 

no augļiem. Kompānijas izveidotājs sāka darbu savu vecāku mājas, un 

viņu palūdza aiziet no mājas smakas dēl. Tad viņš nopirka pagrabu 

“Dālderos”. Sākumā pastāstīja par tām profesijām, kuras ir vajadzīgas, 

lai vispār ir iespējams pārdot veikalos konfektes. Tad mums bija iespēja iejusties degustatoru vietā, jo bija jāapēd konfekte 

un jāpasaka, no kā tas ir. Kopā bija 4 konfekte,s kuras mēs nogaršojām, un man visvairāk garšoja rabarberu. Mums bija arī 

iespēja uztaisīt savu konfekti ar vienu formiņu un pūdercukuru. Man patika ļoti ekskursija, jo bija daudz informācijas īsā 

laika posmā un bija interesanti pašam taisīt konfektes. Dainis 7. kl. 

 Katru gadu ap šo skaisto, rudenīgo laiku, kad lapas sāk dzeltēt, ārā kļūst vēsāks un lietaināks, visi ir atgriezušies no 

saulainā vasaras brīvlaika un sākuši pierast pie jaunajiem dienas plāniem. Tad mūsu skolai ir rudens ekskursija. Šogad  noti-

ka katrai klasei citādāk.  Viss sākās jau ar patīkamu atklājumu, ka ekskursija nesākas agri. Tāpēc varēju ilgāk no rīta 

pagulēt un būt enerģijas pilna. Vispirms visi draudzīgi no rīta satikāmies pie skolas vārtiem. Tad reizē devāmies uz kon-

fekšu ražotni. Mums skolotāja neatklāja atrašanās vietu līdz brīdim, kad nonācām tur. Tas bija labs pārsteigums! Biju iz-

brīnīta, ieraugot saldo vietiņu tik, tik tuvu mūsu skoliņai. Tā atradās klasiskā, neuzkrītošā ēkā. 

    Bija jādodas lejā pa āra kāpnītēm uz puspagrabstāvu. Telpas nebija lielas, mājīgas un kārtīgas. Dodoties iekšā, varēja 

redzēt vairākus garus galdus ar plastmasas šķīvīšiem. Netālu arī atradās maza tāfelīte, uz kuras bija rakstīti fakti par uz-

ņēmuma darbību. Sākumā iepazināmies ar lāga vīru, kurš mums pastāstīja par konfelāžu ražotni GI line. Izrādās, viņš 

sākotnēji bija mehāniķis un tad izlēmis mainīt savu darbavietu, pamazām radot šo ģimenes uzņēmumu, ekspermentējot sa-

vas mājas virtuvē. Vēlāk īrēja telpas un devās uz tirdziņiem. Cilvēkiem iegaršojās konfelādes, un uzņēmumam sāka veik-

ties.  Mums arī bija iespēja degustēt konfektes. To sastāvā bija maz cukura, tādēļ tās bija labi baudāmas. Viss norisinājās tik 

strauji, ka es pat nepaspēju izbaudīt garšu līdz galam. Paspēju tikai ātri atzīt, ka aroniju konfekte man liekas visgardākā. 

Mīļāko garšu arī pierakstījām uz lapiņas un piedalījāmies loterijā. Tajā paveicās manai draudzenītei un klasesbiedrenei 

Melānijai. Viņa laimēja interesantu spēli. Turpmāk, iegriežoties veikalā, konfekšu plauktos pazīšu šo ražotāju. Jauki, in-

teresanti pavadījām laiku. Vēlu veiksmi šim ģimenes uzņēmumam arī nākotnē! Gabriēla Seile 

    Gi Line strādā vīrs, kurš gatavo marmelādes, un sieva, kura taisa sīrupus. Mums pašiem bija iespēja nogaršot katru mar-

melādes garšu un analizēt, no kā tā ir taisīta.Tad  nogaršojām vienu no sīrupiem. Tas bija ar ābolu un dzērveņu sulu,  kanēli.        

Tas atgādināja Ziemassvētkus un smarža - ābolu pīrāgu ar kanēļu pildījumu. 

Pēdēja aktivitāte bija ir loterija. Onkulis parādīja spēli ,,Apceļo Pierīgu’’ un tad no burkas vilka lapiņu, ko bijām uz-

rakstījuši, un izvilka manu lapiņu. Es ieguvu šo balvu. Nākamais bija maciņš ar uzrakstu,,Gi Line’’, un to vinnēja Reinis.  

Man ļoti patika ši diena, tikai gribējas mazliet ilgāku ekskursiju, jo tā ilga tikai 1 stundu, bet pārējiem ļoti patik, ka tik ātri 

beidzas stundas.  Melānija  

   Man ļoti patika nedoties tālu no Ķekavas, jo es teiktu - Ķekavā ir bijis daudz interesantāk nekā citās vietās, un mēs at-

balstām vietējo biznesu. Reinis  

   Gluži kā katru gadu košajā, vēsajā rudenī katra no klasēm dodas ekskursijā.  Nekad nebūtu domājusi, ka tepat Ķekavā, 

gluži rokas stiepiena attālumā, atrodas šāda konfekšu ražotne. Pieļauju domu, ka pati esmu vismaz simt reižu pagājusi 

garām ieejas durvīm. Sākot ekskursiju uzreiz varēja nojaust, ka ekskursijas vadītājam ir bieži nācies stāstīt par savu uz-

ņēmumu mana vecuma bērniem, jo viņš paredzēja katru mūsu nākamo soli un vēlēšanos.  

Un tā notika vairākas reizes, jo vienmēr mūsu ziņkārīgos degunus viņš nolika savā vietā. Manuprāt, pirmo reizi šajā mācību 

gadā visa klase bija pilnīgi mierīga un patiesi ieklausījās tajā, ko mums stāstīja. 

Man tiešām ši ekskursija paliks kā viena no vismīļākajām, jo tajā es uzzināju daudz ko jaunu gan par profesijām, gan mar-

melāžu tapšanas sarežģījumiem. Mums arī lika tēlot degustatorus un minēt, no kādas Latvijas augu sulas tika pagatavota 

konkrētā konfekte, kā arī es un mani klasesbiedri katrs pabeidzām gatavot konfelādes čupa – čupu, to iesaiņojām un 

drīkstējām ņemt sev līdzi. Ekskursijas noslēgumā ražotnes īpašnieks izlozēja trīs laimīgos, kas saņēma balvas. Jā, šī burvīgā 

diena man noteikti paliks atmiņā. Viktorija Litauniece 

Šoruden mūsu klasei bija plānots izbrauciens ar velosipēdiem. Tas nenotika, jo laika prognozē bija rakstīts, ka būs lietus.  

Man bija interesanti uzzināt kaut ko jaunu par Ķekavu un profesijām. Es domāju, ka, arī braucot ar divriteņiem, 7. klase 

varēja labi pavadīt laiku un uzzināt par jaunām vietām. Marmelādes bija garšīgas, bet pārāk saldas. Man ļoti patika rudens 

ekskursija. Monta 

7. klases Rudens ekskursija Ķekavā  
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Diemžēl šogad jauno valsts noteikumu dēļ nenotika skolas kopējā rudens ekskursija. Bet katra klase 

varēja izvēlēties, kur braukt. Mēs, 9. klase un 8. klase, devāmies uz Stūra māju.  

Šajā ēkā no 1940. gada līdz 1991. gadam atradās PSRS Drošības komiteja jeb Čeka. Šī organizācija 

bija PSRS valdības daļa, kas nodrošināja, ka Padomju Savienības ieviestā sistēma nesabrūk. Stūra 

mājā ierīkotajā cietumā nekad netika ieslodzīti noziedznieki vai slepkavas, bet gan nevainīgi cilvēki, 

kuri izrādīja kaut nelielu nepatiku pret valdošo varu - viņi  tika uzskatīti par PSRS pretiniekiem. 

Es nekad nebiju par šo interesējies, tāpēc tas man bija liels šoks, kad uzzināju, ko vajadzēja pārciest 

tiem, kas bija pret Padomju Savienības režīmu. Ekskursijas laikā mēs izstaigājām visu pirmo stāvu, 

kur atradās desmitiem kameru, tā sauktās “suņu būdas”, pratināšanas istaba,  izeja uz mazu ēkas da-

ļu ārienē, pat šautuve, un arī apskatījām virtuvi, kura atradās pagrabā. Visu laiku man bija smaga 

sajūta. Kas varēja iedomāties, ka tik šausmīgas lietas notika šādā parasta izskata ēkā, tepat Rīgas 

centrā. 

Izstaigājot šo iestādi un dzirdot visus baisos stāstus, vienīgi var cerēt, ka nekas šāds vairs nenotiks, 

ka mēs nepieļausim neko tādu savā valstī. Daniels  

Man visvairāk patika apskatīties pratināšanas telpu, kameras, kur cietumniekus ielika, vietu, kur  izveda pastaigāt, un šautu-

vi. Man likās interesanti uzzināt, par ko varēja ielikt cietumā tajos laikos, veidus, kā viņi spīdzināja cietumniekus, un stāsts, 

kā čekisti nomainīja septīto nacistu ģenerāli pret parastu cilvēku, kad ģenerāļus vajadzēja pakārt. 

Es ieteiktu apmeklēt šo muzeju tiem, kam patīk vēsturiski notikumi, un tiem, kuri grib vairāk uzzināt kaut ko par Latviju. 

Hugo  

Tur varēja nonākt, ja tu pasaki kādu joku par Staļinu vai klausoties ārzemju mūziku, vai arī lasot grāmatu, kura ir aizliegta, 

vai arī pārkāpjot citus noteikumus. Ja kāds kaut ko tādu bija izdarijis, tad viņu pa kluso nolaupīja, tā, lai neviens cits to nere-

dzētu. Šo cilvēku varēja nolaupīt jebkur, kur vien viņš atradās (darbā, mājās vai bibliotēkā). Tad viņus aizveda uz Stūra māju 

un pilnībā  pārmeklēja, un pat lika izģērbties. Pēc pārmeklēšanas viņus sāka pratināt un, ja kāds neatzinās, sāka spīdzināt. 

Pēc tam, ja tu atzinies, tad tev piesprieda nāves sodu, bet tiem, kuri ilgi pretojās un neatzinās, lika dzīvot Stūra mājā, un viņi 

visu laiku tika spīdzināti, lai atzītos. Cilvēkus aizsūtīja uz Sibīriju un lika tur dzīvot 20 gadus, un, ja kāds izdzīvoja, tad viņš 

varēja pēc Sibīrijas atgriezties mājās.  

Ekskursija šķita ļoti interesanta, jo es uzzināju daudz jauna par Stūra māju un par to, kas tur bija noticis. Kristiāns  

Muzeju sauc “Latvijas Okupācijas muzejs”. Tā vieta ir cietums, kur agrāk lika nevainīgus cilvēkus, kuri par savu viedokli 

pret PSRS vai pat par aizliegtu literatūru tika ieslodzīti vai pat nogalināti. Kad es šo dzirdēju, es biju ļoti šokēts, jo, redzot, 

kādos apstākļos viņiem vajadzēja dzīvot, man kļuva slikti. Cietumniekiem vajadzēja dzīvot mazā cietuma kamerā, kura bija 

ļoti karsta, ar 20+ cilvēkiem, un, lai atbrīvotos, viņiem bija viens spainis. Ēdiens arī viņiem nebija labs, visi dārzeņi bija 

sapuvuši.  

Šis muzejs man atvēra acis, jo es nezināju, ka agrāk bija tik šausmīgi cilvēki, kuri par neko ieslēdza cits citu un par to neda-

būja vēlāk nekādu sodu. Es iesaku aiziet vairāk jauniešiem uz to muzeju, lai viņi arī uzzina, cik agrāk bija grūti. Kristofers  

Mēs braucām uz Latvijas okupācijas muzeju “Stūra māja”.Ēka man likās diezgan labā stāvoklī, ja nav renovējuši to. 

 Mūsu gide ļoti labi stāstīja un runāja. Izveda mūs caur daudzām telpām, stāstīja, kā cilvēki tur mēģināja izdzīvot. Man likās, 

ka signalizācijas poga, kas bija iebūvēta dēlī pie sienas,  bija ļoti interesanta ideja. Redzējām, kur tie cilvēki gāja ārā. Bija 

diezgan interesants fakts, kā ar viņiem manipulēja/spīdzināja - izlaiž ārā un redz, ko viņi ir zaudējuši, protams, slikta lieta, 

bet man likās interesanti. Mūs aizveda uz virtuvi, kur taisīja ēst. Kad dzirdēju, ka taisa dārzeņu zupu, man likās, ka ēdiens 

nebija tik slikts, bet tad pateica, ka sapuvušus dārzeņus lika tajā zupā. Rādīja arī, kur tika izpildīti nāves sodi. Man likās inte-

resanti, ka mēs stāvam, kur pirms gadu desmitiem cilvēkus šāva. 

Man ļoti patīk vēsturiski muzeji, tāpēc šis, manuprāt, bija labs, lai man nepazustu interese. Lazars  

 

Latvijas vēstures traģiskās lappuses Stūra māja  

8. un 9. klase  
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Latvijas vēstures traģiskās lappuses Stūra māja  

Šogad rudens ekskursijā mums bija ļoti ekskluzīva 

iespēja apmeklēt Stūra māju. Ekskursija bija infor-

matīva un aizraujoša, taču ne tik jautra un jauka kā 

visas iepriekšējās. Bēdīgi slavenā Stūra māja sā-

kotnēji ir bijusi Tetera nams, tajā čaloja cilvēku 

balsis, ritēja cilvēku ikdienas gaitas, taču pēc Lat-

vijas okupācijas ēkas liktenis mainījās - tā kļuva 

par jaunās un nežēlīgās “čekas” mītni. 

Stūra mājā diemžēl nācās nonākt un pārciest prati-

nāšanu un mocīšanu ļoti daudziem nevainīgiem 

Latvijas pilsoņiem tikai tādēļ, ka viņiem bija savs 

viedoklis par jauno sistēmu. Man visinteresantāk 

likās klusie veidi, kā miliči apcietināja un aizveda, 

viņuprāt, vainīgas personas uz  Stūra māju. 

 Es domāju, ka līdz šim šī ir tiešām bijusi viena no 

interesantākajam ekskursijām, bija ļoti vērtīgi uz-

zināt ko jaunu par Latvijas vēsturi. Bija arī tādi 

momenti, kad bija ļoti bēdīgi klausīties, jo tiešām 

tās visas amatpersonu izdarības bija ļoti nožēloja-

mas un nepieļaujamas. 

Pēc  tam devāmies uz McDonald’s restorānu, kur 

pavadījām labi laiku , uzēdām un apspriedām, iz-

runājām visu dzirdētu un redzēto. Tā bija viena 

superīga diena! Markuss  

Šī gada rudens ekskursijā es ar savu klasi devos uz 

Stūra māju. Stūra māja ir bijusī PSRS Valsts dro-

šības komitejas ēka, celta 1911. gadā. Darbojās kā 

ieslodzījuma vieta Latvijas pilsoņiem, kurus oku-

pācijas režīms uzskatīja par pretiniekiem.  

Gide mums pastāstīja par visu, kas tajā laikā šeit 

notika un ko darīja ar ieslodzītajiem. Sākumā 

mums parādīja telpu, kurā pieņēma un pārbaudīja 

ieslodzītos. Pēc tam parādīja liftu, kuru izmantoja, 

lai ieslodzītos nogādātu uz nepieciešamo stāvu. 

Paskaidroja, kā tas bija nodalīts, lai ieslodzītais 

nevarētu uzbrukt sargam. Tālāk mums parādīja 

ieslodzīto kameras, kuras bija dažādos izmēros, 

sākot ar tādām, kurās varēja būt viens cietum-

nieks, un pat tādas, kurās ieslodzīja līdz pat div-

desmit cilvēkiem. Tad parādīja ēdamtelpu, kurā 

baroja ieslodzītos. Ēdiens bija ļoti zemas kvalitā-

tes. Pēc tam mūs izveda pagalmā, kur ieslodzītie 

varēja paelpot svaigu gaisu. Un kā pēdējo mums 

parādīja vietu, kur tika nogalināti ieslodzītie. Tur 

vēl tiek pētīts, bet zināms, ka esot nogalināti dau-

dzi.  

Man patika šī ekskursija. Uzzināju daudz ko jaunu 

par šo ēku un par to, cik nežēlīgi šeit rīkojās ar 

ieslodzītajiem. Renārs  
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Gada skolotājs  

privātajā pamatskolā 

„Gaismas tilts 97” 

ILZE LATIŠA 

2020./21.mācību gadā  

Intervija ar skolotāju 

Ilzi 2021. gada maijā. 

Intervē tobrīd 9. 

klases skolēni 

Kam jūs dodat priekšroku, vadīt stundas nedēļas sākumā vai beigās un kāpēc? 

Nedēļas sākumā, jo visiem ir vairāk enerģijas. 

 Ar kuru klasi attālinātajā mācību procesā Jums bija visgrūtāk strādāt? Kāpēc? 

Ar mazajām klasītem - 1. klasīti. Ar citām klasēm strādājot, man vienīgi pietrūkst tāfeles, uz kuras rakstīt kopā ar skolēniem. 

 Ērtāk ir mācīt lielākās klasēs vai tomēr mazākās? Labāk, ka ir ģimeniska saikne ar skolēniem vai tomēr pamatā ir 

tikai mācību process? 

Es noteikti dodu priekšroku mazākām grupām un ģimenei līdzīgām attiecībām, vienlaikus saglabājot nelielu attālumu. 

 Es domāju, ka šī skola ir tuvu ideālam modelim. 

 Vai Jūs mūsu vecumā kādreiz domājāt, ka strādāsiet par skolotāju? Kā dzīves līkloči atveda uz skolu? Tas uz-

skatāms par dzīves aicinājumu? 

Vidusskolā ( praktiski jūsu vecumā) es ļoti skaidri zināju, ka nekad negribētu būt skolotāja! Man nebija skaidrs, kā var 

savaldīt 20 un vairāk bērnu, kur nu vēl kaut ko mācīt ! Dzīve izlēma mazliet citādāk - studēju angļu valodu, kas tajā laikā 

bija prestiži, bet pēc 4. kursa beigšanas manā dzimtajā skolā ( Auces vidusskola) ļoti vajadzēja  6-gadīgo skolotāju ( !) ... es 

riskēju, sāku mācīt bērniem lasīt(!). Neklātienē pabeidzu pēdējo gadu universitātē, un izrādījās, ka tikpat ļoti skolai vajag 

angļu valodas skolotāju...Nostrādāju 13 gadus, tad vairāk strādāju par tulku biznesā, bet skola vienmēr bija kā blakus darbs. 

Tā īsti no skolas un skolēniem laikam nekad neesmu aizgājusi, bet darbs ar jums un jūsu skola bija īpašs piedzīvojums - ļoti 

jauks, bet arī pavisam atšķirīgs no parastajām skolām. 

Kā jūs raksturotu mūsu skolas kultūru, skolēnu savstarpējās attiecības, skolotāju? 

Domāju, ka savsarpējās attiecības ir ļoti ieturētas, rezervētas, lietišķas- tā tam arī būtu jābūt jebkurā darba kolektīvā.Ir 

savtarpēja cieņa, tas atšķir skolu no daudzām citām. 

Ko jūs domājat par mūsu skolas tradīcijām? Kura jums šķiet visīpatnākā? 

Ļoti jauka bija Skolotāju dienas tradīcija, mīļi un nepārspīlēti. Lielā Mamma ir arī ir īpašs pasākums, ļoti pozitīvs. Diemžēl 

Covidlaiks īsti neļāva pamanīt pārējās. 

 Ko jūs esat iemācījusies no mūsu skolotājiem? Augstu darba kultūru. 

 Kā jūs novērtējat savu ietekmi uz skolas dzīvi? 

Es biju tikai Māceklis, kas skatās , mācās un mēģina saprast savu lomu un vietu. 

Ko jūs esat iemācījušies no mūsu skolēniem? 

Skolēni daudz var un zina, prieks, ka vecākajās klasēs ir arī savs viedoklis par lietām. Gada laikā sapratu, ka šīs skolas 

skolēniem jādod vairāk nekā standarta zināšanas. 

 Ko jūs gribētu piebilst, ja nav pajautāts? 

Bija prieks iepazīt faktiski jaunu izglītības šūniņu, kas noteikti ir ļoti nepieciešama šajā straujajā , mainīgajā pasaulē – 

ģimenisku, labu skolu. 

Kādas izmaiņas jūs vēlētos veikt mūsu skolā? Ja vēlaties, protams. 

Skola ir patiešām perfekta. Biju pārsteigta, ka kaut kas tāds ir iespējams! 

 Kāpēc izvēlējāties kļūt par skolotāju? 

Es to nedarīju. Es joprojām nezinu, vai esmu skolotājs ... Es nejūtos kā tāds. 

 Kādas klases jūs vēlētos mūsu skolā, vai to ir pietiekami daudz? 

Man jau pietiek. Ja skola kļūst lielāka, tā var zaudēt savu šarmu. 

 Šis gads tālmācības ziņā bija īpašs, kā jūs vispār jūtaties, vai ir grūti mācīt šādos apstākļos? 

Esmu pieradusi mācīt attālināti, tāpēc tas nebija pārāk slikti, bet junioru klasēs tas ir gandrīz neiespējami. 

Kādi bija pirmie iespaidi par pirmajām nodarbībām? 

Priecājos, ka esmu klasē, priecājos redzēt cilvēkus, kuri vēlas mācīties un sasniegt lielus mērķus - tas ir raksturīgi skolai. 

Tagad jūs gadu esat mums mācījusi, cik ilgi plānojat palikt šajā darbā? 

Es esmu pārliecināta, ka skolai vajadzīgi jauni un perspektīvi skolotāji. 

Vai varat iedomāties kaut ko interesantu, kas notika skolā šī gada laikā? 

Jā, personības, ar kurām esmu iepazinies šajā jaukajā periodā. 

 Kādu pasākumu jūs vēlētos vadīt nākamajā mācību gadā? 
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   Tu jau manīji, ka augusts ne tuvu vairs nebija vasaras mēnesis. Kaut 

pēdējais, protams, bet tomēr… nekā. 26. jūnijā 

Tu priecājies, ka ir rožu un jūras laiks, 29. jūnijā 

– ka nozīme ir “puķiskiem” sveicieniem, kuros 

strāvo jūtas, bet “daimondiem ir cifru “ vērtība. 

Ka šovasar nakšu īsti nav. Ir viena liela baltā 

nakts … 

   29. jūlijā rakstīji, ka “septembris jau ar vienu 

aci mirkšķina” un lai mēs, tāpat kā Tu, tam atbil-

dīgi gatavojamies, “grupējoties” ar to “čiks”. Sig-

ne, mēs lielākoties atbildīgi arī “sagrupējāmies”. 

Un tagad jau septembris, paldies Dievam, būs 

nostrādāts klātienē – tptu, tptu, tptu! Baidījāmies 

gan, kā būs 1. septembrī, vai laiks atļaus būt kopā 

mūsu bruģa laukumiņā. Viss kārtībā, tik uz pus-

dienlaiku tāds smalciņš lietutiņš atgādināja - , re, 

kā es jūs sapratu un pasaudzēju. Mēs sākām Jauno gadu, kā Tu dažkārt teici par 1. septembri, Tevi pieminot, skanēja Dona 

dziesma - viņš bija Tavs dziedātājs, vai ne? 

    Un tad mēs teicām visiem, ka Tu noteikti vēlētos, lai šo dienu neaizēno tik skumjas un lai vairāk gaišuma, vairāk cerību, 

vairāk prieka. Tam Tu noteikti piekristu. Redzi, ko nozīmē 24 kopā pavadīti gadi – sapratne ir tikpat kā absolūta. 

   Kaut arī septembris ir pamatīgi noskopojies ar siltām dienām, bērni starpbrīžos skraida pa mūsu dārzu, jo zālājs ir jau ie-

audzies pēc vasaras remontiem skolas priekšpusē. Tu noteikti redzēji patiešām skaisti bruģēto lielo ceļu un mazos celiņus 

gar ābelēm. Tad nu tagad mēs tur dzīvojamies … Tavi trešklasnieki ir labās rokās (skolotāju sauc Linda) – Tu vari būt mie-

rīga. Un “zaķēni” nav neko piemirsuši – rakstu darbiņā “Ko es gribētu satikt”, nu, mini trīsreiz, par ko viņi rakstīja? Jā, Sig-

ņuk, jā, jā … Tā kā Tevis nu nav sagatavošanas grupiņā, tad Agnese teica, ka bez Tevis viņa justos kā pazaudējusies, un nu 

darbu tur pārņēmušas Anniņa un Evija. 

   Tava ideja un lolojums - Baskāju taka – bērnus vilina katru mīļu dienu, bet tās piekopšana pagaidām gaida. Jo dienas 

ritms patlaban ar klašu vēdināšanām un bērnu pieskatīšanu ir vairāk nekā dinamisks. Taču Tu jau zini – kad ķeramies kam 

klāt, viss notiek. 

Zālīte aug zaļa, zaļa un atgādina par Tevi. Kā? Kad Tu rakstīji mūsu čatiņā “Dulls kas dulls”, tad lēji upītes ūdeni uz savās 

zaļās parūkas – un tas bij’ 7. martā. Bet 6. februāra baltajā sniegā Tu biji draiski skaista zaļajā peldkostīmā. Mēs izbrīna 

pilnas Tevi mazliet apskaudām … Matemātikas stundas ierosināšanas daļā (Tu vai tik nebiji pirmā, kura attālināto mācību 

laikā 2020. gada 2. aprīlī veidoji video stundu!) filmējies zaļajā parūkā. Brīnums, ka bildē ar Sandru, kad abas, kā teici, 

“esam ārā”, pabeidzot 2-gadīgo mācīšanās maratonu LU Pedagoģijas fakultātē, Tu melnās cepurītes vietā neuzliki zaļu … 

   Skolotājs un viņa dzīvesveids. Skolotāja profesija – kā zīmogs. Labi, ka tā? Gribas atzīt, ka, atceroties un atceroties, un 

atceroties Tevi, uzplaiksnī doma – Tu gudri vilki robežas. “Varu, kur vajag. Kaut uz skolas jumta pa metāla kāpnītēm,” tā 

Tu rakstīji, kad plānojām 9-to Pēdējā zvana dienu. Nopietnajā skolotāju zoom sanāksmē Tu priecīgi iespurdzi puķotā cepu-

rītē. Svētku reizē mūsu acis tā vien stājās pie Tavām Madeiras ziedu kurpītēm. “Visas lietas, kas ir skaistas…” Un mīļas. 

Andas dzimšanas dienā pienāk foto, kurā Kārlēnam ir gadi trīs četri. Nuja, Tev tāds foto ir, jo kļuvi par tā ķipara pirmo sko-

lotāju. Silvijās - 2. klases “Pūpoliņu” dziesma, Vitas klases logi -tulpēm rotāti, Daces vārda dienā bērnu apsveikuma vārdi 

kā pumpuri plaukst… Kuldīgas pilsētas svētku atskaņas, Carnikavas nēģu baudas, Ziemupes magoņu lauks, Lieldienu olas 

jūras krastā… 

   Droši vien tāpēc Tu biji ne-parasta skolotāja. Tu smēlies. Un visu atdevi. Un aicināji arī mūs augt “nākamajā līmenī”. 

Jēgpilni. “Brīnišķīgi bērni un brīnišķīgi vecāki,” priecīga vēsts no Tevis. Jā gan. Ja ir tāda klases audzinātāja. Tavus viedos 

vārdus “Ja mīl darbu, ir izcili rezultāti”, kuros Tu novērtēji vasarā mūsu  olimpiešus, Tu pati esi pelnījusi pilnā mērā. 

Mēs turpinām strādāt un atcerēties Tevi. Šis atmiņu gaišums no Tevis, Signe. 

Skolotāju Signi pieminot.... 
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BE ACTIVE  

Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” 

Nākotnes iela 3, Ķekava LV-2123 

www.gt97.lv                      gt97@gt97.lv 

Idejas, rakstus iesniegt skolēnu pašpārvaldei 

Izdevuma redaktore Silvija Zītare  

Datorsalikums Anda Knospiņa 

BE ACTIVE nedēļas ietvaros 1.-4.kl. 

skolēni kopā ar skolotāju Ivettu skolas 

pagalmā izdejo labi zināmās un jaunie-

mācītās deju soļu kombinācijas. Sejās 

prieks, vaigos sārtums un milzīga enerģi-

ja. Būt aktīviem vienmēr!  


