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Skolas tradīcija, kura dzīvo jau vairākus gadus mūsu 

skolā. Uzdevumi bija ļoti jautri. Visvairāk man patika, ka 

šogad punkti ar uzdevumiem bija izklāstīti skolas apkār-

tnē. Aizskriet uz vienu Ķekavas galu un atpakaļ - tas bija 

kārtīgs treniņš. Kad mēs bijām pusi trases izskrējuši, 

skolotāja padevās, bet mēs ne. Visinteresantākais uzde-

vums bija, kurā vajadzēja visai klasei uzzīmēt rudens 

ainavu, bet nedrīkstēja runāt. Trīs vārdi... Tā bija katas-

trofa! Tomēr jautra katastrofa. 

Beigās saņēmām balvu kā visatjautīgākā komanda. Ko-

pumā laiku es pavadīju jautri. Nākamgad rīko mana kla-

se. Cerams, ka viss izdosies burvīgi. Daniels  

Mēs darījām visu, lai uzvarētu - darbojāmies komandā, 

pildījām uzdevumus, viens otru atbalstījām. Man bija uzdevums izdomāt dziesmu par rudeni. 7. 

klases krāsa bija dzeltena. Dzeltenā krāsa nav mana mīļākā krāsa, bet man nācās ar to sadraudzē-

ties.  

Daniels labi pazīst Ķekavu. Mēs uzticējām viņam, lai rāda ceļu. Daži klasesbiedri neklausījās un rī-

kojās citādāk. Kādi palaidņi! Vēlāk, kad spēle beidzās, zēni bija klāt.  

Man pasākums patika, un es gaidu jau nākamo gadu, jo mēs rīkosim šo pasākumu.  

Marta Marija 

Tumsas sagaidīšana pie Lielās mammas 

Paldies pasākuma rīkotājiem -  

4. klasei un bērnu vecākiem, un  

skolotājām Agnesei un Dacei! 

Organizatori - 4. klase 

Nominācijas: 

1. klase - DRAISKĀKIE 

2. klase - VEIKLĀKIE 

3.1. klase - ĀTRĀKIE 

3.2. klase - RADOŠĀKIE 

5.1. klase - LITERĀRĀKIE 

5.2. klase - SKANĪGĀKIE 

6. klase - ATTAPĪGĀKIE 

7. klase - ATJAUTĪGĀKIE 

8. klase - SPORTISKĀKIE 

9. klase - DRAUDZĪGĀKIE 

KRĀSAINĀ LIELĀ MAMMA 

GRAND PRIX 

9. klase!!! 

Nākamā gada rīkotāji -  

7. klase! 

Lielā mamma 7. klases atmiņās 
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No paša sākuma pie visām 

klases skolotājām pienāca 

tāds groziņš, no kura vaja-

dzēja izlozēt krāsu, par ku-

ru jātaisa priekšnesums vi-

sai klasei. Skolotāja Anda 

izlozēja dzelteno. Mēs iz-

domājām, ka visiem būs 

dzelteni krekli un jānosaka, 

kāpēc dzeltenā krāsa ir la-

bākā. Pēc priekšnesuma bija orientēšanās. Bija vairāki punkti, pie kura bija uzdevums. Pēc 7. uzde-

vuma Lazars, Hugo un Markuss bija noklīduši, un klasei vajadzēja pabeigt bez viņiem.  

Tā man patika viss šis pasākums, jo man patīk staigāt pa Ķekavu. Dzintars  

Šī gada tumsas sagaidīšana man likās diezgan interesanta, jo šogad bija labāki uzdevumi. Man pa-

tika, ka bija mazliet arī orientēšanās, nevis bija vienkārši jāskrien liels aplis. Šajā gadā arī bija vairāk 

grupu darbs, nevis katrs pats par sevi un interesantākas uzstāšanās nekā iepriekšējā gadā. Man 

visvairāk patika 8. klases uzstāšanās. Bija labi atkal satikt absolventu Ralfu. 

Šajā pasākumā man patika ideja par to, ka vecāki stāvēja gandrīz pie katra uzdevuma un vērtēja 

to. Es ceru, ka nākamajā gadā būs vēl interesantāk. Hugo  

Šogad notika orientēšanās. Man liekas, ka tā ir laba pārmaiņa. Mums iedeva karti, un katrā punktā 

bija cits uzdevums. Liekas - jaunajiem klases biedriem pasākums bija interesants. Nākamgad ceru, 

ka visiem patiks. Lazars 

Man ļoti patika šis pasākums, jo bija ļoti interesantas aktivitātes. Mums bija jāskrien un jāmeklē uz 

kartes punkti, un punktos mūs sagaidīja cilvēks, kurš lika veikt uzdevumu. Man visvairāk patika pu-

deles mešana un skriešanas stafete. Vakarā mēs gājām atpakaļ uz skolu. Pēc atpūšanās paziņoja 

uzvarētājus. Mēs, 7. klase, bijām atjautīgākie. Man šis pasākums ļoti patika. Markuss  

“Krāsainais rudens” 

Lielās mammas lomu šoreiz bija ieņēmuši mūsu skolas 4tie. Un es ar nepacietību gaidīju, ko tad 

viņi būs izdomājuši, jo, manuprāt, šis pasākums visvairāk saliedē klasi un liek just komandas garu. 

Šogad diemžēl no klases bijām tikai 7. Priekšnesumā meitenēm bija zilas parūkas, un puišiem uz-

krāsojām zilu aci un zilus matus. Tas mums izdevās ļoti labi, un skolotāja arī bija sajūsmā.  

Manas mīļākās aktivitātes bija pudeļu mešana, kurā mūsu klase uzstādīja rekordu un uzmeta trīs 

pudeles tā, lai tās nenokristu un 

stāvētu uz pudeles apakšas. Vēl 

interesants bija pēdējais kontrol-

punkts, kur minūtes laikā bija 

jāizdomā dziesma par rudeni, un 

mēs to izdarījām ļoti ātri un raiti.  

Pateicos skolai, ka turpina tradī-

cijas un rīko šādus aktīvus un 

jautrus pasākumus! Katrīna  

 Rozā 5.2. klase 

8. klase domā šādi... 

Dzeltenā 7. klase 
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Šis gads bija pirmais gads, kad es nebiju sacensībās un 

nekavēju sākumu. Ir jau pulkstenis pusseši, un ir ieradušies tikai 2 zēni. Sākām grimēt sev zilas acis 

un krāsojām zilus matus. Atnāca vēl 

viens 15 minūtes pirms sākuma. Ko-

pīgiem spēkiem sakrāsojām viņu. Mi-

nūti pirms sākuma ieradās klases-

biedrs, kurš negribēja sev neko uz-

krāsot. Uzvedums, par laimi, izdevās. 

Bija dažādi uzdevumi. Visinteresantā-

kais bija dzejoļu rakstīšana.  

Kārlis T. 

Manuprāt, 4.klasei lieliski izdevās, jo 

viņi ieviesa kaut ko jaunu, bet atstāja 

arī vecās tradīcijas. Mūsu klasei tika 

iedalīta zilā krāsa, tāpēc meitenes vilka smieklīgas, zilas parūkas un puiši uzkrā-

soja sev zilu aci. Izskatījāmies ļoti jocīgi, bet bija jautri. 

Atšķirībā no citām reizēm, kurās visi uzdevumi atradās stadionā, šoreiz tie bija 

pa visu Ķekavu. Man ļoti patika šīs izmaiņas, jo bija interesanti meklēt pun-

ktus kartē un pastaigāties. Ļoti izbaudīju šo “Lielo mammu”, un, lai gan negā-

jām uz uzvarām, bijām priecīgi par ''Sportiskākās klases'' diplomu. Marta  

Skolas tradīcija bija tāda, ka katrs “Lielās mammas” uzvarētājs rīko nākamajā ga-

dā, bet šoreiz mums paziņoja, ka katru nākamo pasākumu rīkos 8. klase. Mūsu klase 

vispār nav organizējusi šo pasākumu, bet mēs esam priecīgi. 

Kā jau teicu, šī gada pasākums bija citādāks, jo tas notika pa nelielu daļu Ķekavas, nevis mazajā 

stadionā – kā citus gadus. Man tas vairāk patīk, nekā, kad visi ir mazā teritorijā saspiesti.  

Nedrīkst aizmirst arī katras klases uzstāšanos pirms pasākuma. Tas ir jādara katru gadu, un tam ir 

tēma. Šajā gadā vajadzēja stāstīt un 

izcelt konkrētu krāsu. Man īsti nepatīk 

uzstāties, tāpēc laikam es nedaudz ie-

gāzu klasi. Man šis pasākums ļoti pati-

ka, un ceru, ka būs vēl kas tamlīdzīgs 

un pat interesantāks. Mans mīļākais 

uzdevums bija bumbas mešana pala-

gā. Mārtiņš  

Man pārmaiņas patika. Varēja labi iz-

kustēties un patusēt ar klasesbiedriem. 

Visi stafešu laikā arī labi sadarbojās un 

nestrīdējās, un nekliedza viens uz otru 

kā iepriekšējos pasākumos. ZZ čem-

pionāts tiešām mūsu klasi saveda tuvāk un palīdzēja mums labāk saprasties.  

Man mīļākā aktivitāte visā vakarā bija lidojošo šķīvīšu mešana. Tur labi sadarbojāmies un bija jaut-

ri. Šoreiz necentāmies dabūt kādu vietu vai apbalvojumu. Vairāk izbaudījām vakaru un brīnišķīgo 

pasākumu. Liels paldies 4. klasei. Mūsu klase laikam būs pirmā, kas nekad nebūs rīkojusi ‘’Lielo 

mammu, un mēs esam diezgan priecīgi par to. Alise 

 

Tumsas sagaidīšana pie Lielās mammas 

Gaiši zaļā 1. klase 

Tumši zilā 8. klase 
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Pēc priekšnesuma es stei-

dzos visu nomazgāt, jo 

tādā izskatā man bija 

kauns rādīties citiem 

skolniekiem acīs.  

Visvairāk man patika 

kontrolpunkts, kurā 

vajadzēja pamest gaisā 

pudeli tā, lai viņa piezemējo-

ties paliktu stāvus. Bija uzdevumi, kuros skrē-

jām starp šķēršļiem, ķērām bumbu palagā, 

likām puzli, metām aplī šķīvjus.  

Man patika, ka šajā gadā sacensības notika 

ārpus stadiona, kur bija maz vietas un komandas viena otrai traucēja. Bija arī interesanti pēc kartes 

meklēt kontrolpunktus. Vispār man pasākums patika. Nepatika tikai tā sejas un matu krāsošana. 

Artūrs  

Jau ceturtais „Lielās Mammas” pasākums, kuru esmu piedzīvojis šajā skolā. 

Man šogad sanāca nokavēt klašu priekšnesumus, bet uz svarīgāko sportisko daļu es paspēju. 

Uzdevumi bija dažādi un interesanti, bet man vislabāk patika tas, kurā vienam dalībniekam bija 

jāmet atmuguriski bumba, bet pārējiem ar palagu jānoķer. Tas bija jautri! 1. klases skolēni šo pa-

sākumu piedzīvo pirmo reizi, un varēja redzēt, ka viņi ar lielu prieku visur piedalās. 

Jauki redzēt, ka uz šo pasākumu nāk skolas absolventi. Bija prieks viņus satikt. Mārcis 

Šī gada “Tumsas sagaidīšanu” rīkoja 

sk. Agneses klase. Bija ļoti interesanti, 

jo šoreiz bija pa visu Ķekavu, ne tikai 

stadionā.  

Mūsu klase dabūja “Sportiskākās kla-

ses” titulu. Bija ļoti jautri. Man vien-

mēr ir paticis šis pasākums, noteikti 

pietrūks, kad beigšu šo skolu. Megija 

Viens no labākajiem mūsu skolas pa-

sākumiem. Šogad man patika visvai-

rāk, jo reti izdodas pastaigāt ar klasi 

pa Ķekavu, un uzdevumi bija diezgan 

interesanti. 

Es biju patīkami noguris un priecīgs par tik brīnišķīgu vakaru. Paldies!  

Ričards  

Visvairāk man patika trīs stacijas, kur bija jāuzmet pudele, jo tur mums bija re-

kords sešās sekundēs, stacija ar bumbas mešanu atmuguriski segā, jo mēs 

noķērām visus metienus, un šķīvīšu mešana arī mums labi sanāca. 

Šāda veida formāts man patika daudz labāk nekā sportošana stadionā. Es 

ceru, ka nākamie astotie noorganizēs tikpat jautru, sportisku un atraktīvu 

‘’Lielo mammu’’. Kārlis G. 

“Krāsainais rudens” 

3. klase uzdevumā 

7. klase uzdevumā 
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Komandas prezentācijai mums bija vairāki varianti, bet beigās izvēlējāmies 

vislabāko. Pa 2. stāva logiem uzlīmējām vārdu "violets". 

Pirmo reizi 8 gadu laikā pasākuma stacijas bija izvietotas nevis stadionā, bet 

gan pa Ķekavu. Bija 

interesanti izmantot 

karti un meklēt ne-

pieciešamos punktus. Tajos, manuprāt, 

uzdevumi bija diezgan viegli - veidoti 

tā, lai visas klases gūtu prieku. 

Kad atgriezāmies skolā un sagaidījām 

apbalvošanu, biju priecīgs, izdzirdot, ka 

saņēmām vienu no tituliem. Bet pēc mi-

nūtes vēlreiz izdzirdēju mūsu vārdu, šo-

reiz kā Grand Prix ieguvējus. Tas bija 

diezgan pārsteidzoši, ņemot vērā, ka 

nemaz tik ļoti necentāmies uzvarēt, jo 

zinājām, ka pasākumu rīkot vairs nevarēsim. Atmiņā atausa mūsu uzvara 6. klasē. Bijām ļoti priecī-

gi, un ar nepacietību toreiz gaidījām pasākuma dienu, kuru nācās pārcelt vairākas reizes. Nākam-

gad organizēs 8. klase. Vēlu viņiem veiksmi, un domāju, ka noteikti atnāksim kā absolventi. Paldies 

4. klasei un viņu vecākiem par šo vakaru. Kalvis  

Šī gada “Lielā mamma”, iespējams, bija visinteresantākā visu 9 gadu laikā. Man patika, ka uzdevu-

mi vairs nenotika tikai stadionā, bet gan visā skolas apkārtnē, tie bija arī ļoti interesanti un dažādi, 

un tēma bija arī interesanta – visa klase dabūja krāsot violetus matus, lidināt violetas papīra lidma-

šīnas, kā arī netīšām (tāpat kā 6. klasē) uzvarēt, jo uzdevumos negribot centāmies un ieguvām 

augstākos rezultātus.  

Tikai žēl, ka šī jau ir pēdējā Tumsas sagaidīšana kā skolēnam, vairs nekad man nebūs iespēja kā 

skolēnam izbaudīt šo pasākumu, protams, varēšu atnākt kā absolvents, bet tas jau būs kas cits. Šis 

vakars bija aizsākums vienam trakam pēdējam gadam šeit – Gaismas tiltā. Kārlis K. Man patika 

ideja par krāsām - katrai klasei sava krā-

sa. 

Kopumā 4.klasei viss izdevās ļoti labi, es 

īsti neticēju, ka viss sanāks. 

Man ļoti patīk šie  

pasākumi, un noteikti  

pēc devītās klases  

absolvēšanas došos  

uz katru  

“Lielo mammu”.  

Matīss  

 

 

Tumsas sagaidīšana pie Lielās mammas 

9. klase priecājas un mazliet arī skumst 

Uzdevums stadionā 

Violetā 9. klase 
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“Krāsainais rudens” 

Lielā mamma jau no pirmajiem 

gadiem šajā skolā man ir dikti pa-

tikusi. Ir skumji apzināties, ka šo-

gad tā bija pēdējā, taču tieši tāpat 

mēs varam teikt par katru dienu 

šajā skolā. 

Kad ierodas bijušie skolasbiedri, 

kas jau beiguši mūsu skolu, es 

aizdomājos par to, ka drīz vien tā 

būšu arī es – “Gaismas tilta” absolvente. Būs liels prieks un gandarījums par visu 

iegūto un paveikto šajā skolā. “Tumsas sagaidīšanā” allaž ir tikšanās mums vis-

iem, kad aprunājamies par jaunajām gaitām lielajās skolās. 

Bija liels prieks par 4. klases skolēnu un vecāku ieguldīto darbu šajā pasāku-

mā. Paldies jums, jūs esat malači! Noteikti jāmin tas, ka mēs, devītie, jau otro 

reizi savā skolas dzīvē ieguvām Grand Prix! Kad sākām iet trasi un pildīt uzdevumus, 

norunājām, ka varam pat necensties, jo uzvarēt mēs ne gribam, ne varam. Uzdevumu 

gaitā azarts auga, un visi kopā vēlējāmies pārējos pārspēt. Sapratām, ka mēs negribot cenšamies 

uzvarēt. Un te nu ir! Protams, es domāju, ka mūsu klase bija vislabāk ģērbtā, un violetā krāsa ir 

ārkārtīgi skaista. Vakara zvaigzne pilnīgi ne-

apšaubāmi bija skolotāja Silvija, jo viņas vi-

oleto frizūru nekas nepārspēja. 

Kā jau minēju, ir skumjas par to, ka nekā tā-

da mums vairs nebūs. Ir grūti apzināties, ka 

mēs, klasesbiedri, iesim katrs savu ceļu un 

uzsāksim jaunu dzīves posmu. Tomēr nevē-

los šo visu pataisīt par vienu lielu bēdu, tā-

pēc priecāšos par to, ka tas notika! Līna 

Kopumā šī bija viena no jautrākajām 

“Tumsas sagaidīšanām”, kurā esmu piedalī-

jies, bet tomēr pēdējā kā šīs skolas skolē-

niem. Protams, ja iespējams, mēģināšu ap-

meklēt šo pasākumu citus gadus absolventu komandā. Kārlis E.  

Šī gada “Lielā mamma” man likās diezgan izdevusies, kaut gan sākumā likās - 

būs bērnišķīga, ņemot vērā to, ka pasākumu rīkoja 4.klase.  

Man mūsu priekšnesums likās ļoti labs, es jutos ļoti svarīgs tajā. Man patika ideja 

par lidmašīnām, kaut gan manējā nekur tālu neaizlidoja, un cerams tiem, kas noķēra, 

patiešām būs veiksme līdz pat Ziemassvētkiem. Matu krāsošana likās kaut kas pārstei-

dzošs, kaut gan man nevarēja īpaši redzēt, bet, piemēram, Doma, ka jāstaigā pa Ķekavu, 

man arī likās ļoti interesanta. Jau pašā sākumā mēs bijām diezgan pārliecināti, ka visās sacensībās 

uzvarēs 8-tie, tāpēc nolēmām vienkārši visu darīt ne uzvaras, bet sava prieka pēc, bet, kad nosau-

ca mūsu klasi kā uzvarētājus, manuprāt, mēs visi bijām dikti pārsteigti. Arī pēc vietu nosaukšanas 

bija labi pavadīt laiku klasē ar Artūru un Danielu. Manuprāt, pozitīva ir ideja, ka šos pasākumus 

gatavos 8. klase. Orests  

Pie našķu galda 

9. klase uzdevumā 
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Krāsainā Lielā mamma 

„Tumsas sagaidīšana 

pie Lielās mammas” 

jeb mūsu gadījumā 

„…pie Lielās violetās 

mammas” ir skolas 

ikgadējs pasākums. 

Šogad tēma bija 

„Spilgtais rudens”, 

kur katrai klasei bija 

sava krāsa. Mums, 

devītajiem, laimīgā kārtā tika violetā.  

Lielā mamma, protams, ir sporta spēļu pasā-

kums, bet man vislabāk vienmēr ir patikusi 

tieši gatavošanās. Kaut arī sākumā palikām 

atplestām mutēm, uzzinot par tērpšanos 

violetajos toņos un priekšnesumu  

sasaisti ar tiem, viss izdevās, es pat teiktu, labāk kā  

lieliski. Bijām no galvas līdz kājām ietērpti šajā krāsā. No lillā matiem līdz pat zeķubiksēm. Nevar 

nepieminēt galvas apsējus un krāšņās, garās bizes.  

Domājot, ka, būdami devītā klase, uzvarēt tāpat vairs nevaram, lēnā garā un dziedādami, kas ir 

diezgan neraksturīgi un pat pārsteidzoši, gājām uz uzdevumu veikšanas vietām.  Sākumā bijām 

nolēmuši īpaši neiespringt, taču tāpat jau pēc otrā kontrolpunkta bija skaidrs, ka tā tas neturpinā-

sies. Mēģinājām visur pārspēt 8. klases rezultātu. Skrējām, lecām, metām šķīvīšus un šķirojām 

bumbiņas, sacerējām četrrindi un likām puzli. Skaļi atbalsta, prieka un satraukuma saucieni arī ne-

izpalika. Vienīgi mūsu „abstraktās mākslas” zīmējumu gan neviens nesaprata. Visjautrāk gāja pē-

dējā stacijā – saldējuma konusa nešanā.  

Apbalvošanā ieguvām nomināciju „Draudzīgākā klase”, kas šoreiz, manuprāt, tā arī patiešām bija. 

Par to, ka ieguvām Grand Prix, gan bijām pārsteigti.  

„Negribot centāmies” – tā mēs paši smejamies par uzvaru.  

Grūti aptvert to, ka šī bija pēdējā Lielā mamma kā „Gaismas tilts 97” skolēniem. 

Vienmēr šis pasākums ir licies tik pašsaprotams. Tāpēc šoreiz kopā ar lielo 

prieku un sajūsmu bija arī ļoti, ļoti skumji. Noteikti jau nāksim kā absolventi - 

tas gan būs 

tomēr citādi. 

4-tie bija pa-

centušies, 

viss bija izci-

li. Man no-

teikti bija 

ierastā, mīļā 

Lielās mam-

mas sajūta.  

Elizabete  

 

Tumsas sagaidīšana pie Lielās mammas 

Ciemos absolventi 
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Krāsainā Lielā mamma 
Tā bija ilgi gaidīta ceturtdiena, kura ļoti ātri pienāca. Ša-

jā pasākumā var labi pavadīt laiku ar draugiem un klasesbiedriem.  

Šogad katrai klasei bija dota kāda specifiska krāsa, kurā jātērpjas, kā arī saistībā ar to jāveido 

priekšnesums. Mūsu krāsa bija violetā. 

Man šī krāsa nav mīļākā, jo par to sanāk diezgan bieži strīdēties, kāda krāsa ir patiesi violeta – sa-

jaukums starp lillā un rozā vai rozā un tumši sarkanu? 

Kad sākās pasākums, bija liels prieks 

aprunāties ar absolventiem, jo “Lielā 

mamma” ir arī absolventu saiets. Kad 

viss bija izrunāts, sākās priekšnesumu 

rādīšana, un mēs bijām pirmie. Mums 

bija īsi, kodolīgi, un neko vairāk neva-

jadzēja. 

Visos pieturas punktos gāja diezgan 

gludi, manuprāt, vissarežģītākais bija 

sacerēt dzejoli (četrrindīti) par savu 

krāsu. Es izdomāju pirmās divas rindi-

ņas, kā arī pēdējo. Kad viss bija izda-

rīts, mēs gājām uz skolu lēnām un sapratām, ka neviena cita klase te nav. Nodomājām, ka varbūt 

kaut kur ganās. Tad mēs paši “paganījāmies”, līdz tika pasludināti rezultāti. 

Sākumā dabūjām titulu “Draudzīgākā klase”. Tad pēkšņi no nekā, zila gaisa, par GRAND PRIX ie-

guvējiem tikām pasludināti mēs, 9-tie, violetie. Tas visiem bija brīnums - negaidīts, bet patīkams. 

Tieši pēc tam tika izveidots jauns noteikums – katru gadu “Tumsas sagaidīšanu pie Lielās mam-

mas” organizēs 8. klase. Artūrs  

 

“Krāsainais rudens” 

GRAND PRIX - 9. klase 

8. klase Zooloģiskajā dārzā 

Šis ir Latvijā lielākais zvērudārzs. Mūsu mērķis bija nokļūt tur, lai dzīvē iepazītos ar dzīvniekiem, 

kurus pašlaik māca bioloģijā. 

Es Zooloģiskajā dārzā sen nebiju bijis. Tas tagad likās mazāks nekā kādreiz. Mums bija gide, kura 

interesanti stāstīja un uzdeva dažādus jautājumus. Šī mācību ekskursija bija interesantāka, kā do-

māju, jo gide bija interesanta un uzzināju daudz jauna. Mārtiņš 

Šodien, 24. septembrī, bijām ar klasi uz Rīgas Zoo. Es ļoti gaidīju šo ekskursiju, jo man likās, ka pa-

staigāt ar draugiem pa Zoodārzu būs ļoti interesanti un jautri. 

Kad ekskursija beidzās, izstaigājām vēl dažus neapskatītus objektus, visinteresantākā bija tropu 

māja ar krokodiliem, čūskām, kukaiņiem, zirnekļiem. 

Tad gājām uz Mežaparku, braukājām tur ar skūteriem pa kalniņiem, un to darīja arī skolotāja Sol-

vita! Biju noguris, bet priecīgs par pavadīto dienu. Ričards  

Šogad mūsu klases audzinātāja Solvita iecerēja mācību stundu zoodārzā. Es tur nebiju bijusi vairā-

kus gadus, tādēļ par dažiem dzīvniekiem pirmo reizi uzzināju tikai šīs ekskursijas laikā.  

Vislabāk man patika terārijs, kur varējām aplūkot čūskas, bruņurupučus, papagaiļus, surikātus un 

citus dzīvniekus. Mūsu klasesbiedrus ļoti uzjautrināja tieši surikāti, jo tie bija draudzīgi un smieklī-

gi. Atmiņā palika arī lūši, pūces, kā arī roņi un nīlzirgi. Mani iedvesmoja stāsti par ziloņiem, jo tie 

vairs nav sastopami Latvijas zoodārzā, bet, manuprāt, stāsti par viņiem paliks ilgi mūsu atmiņā. 

Pateicos gan gidei, gan skolotājai par iespēju uzzināt kaut ko vairāk par dzīvniekiem un to dzīves 

apstākļiem! Katrīna  
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Mēs redzējām roņus, čūskas, vardes, krokodilus, pūces, 

žirafes, kā arī vaļa, ziloņa, čūskas un vardes skeletus. 

Mums ļāva pieskarties nīlzirga nolauztam zobam, pūces kājai, čūskas olām. 

Tad bija arī uzdevumi: iedeva pūces spalvu un teica, lai mēs atrodam, kurai 

tā pieder. Beigās izrādījās, ka visas spalvas bija tikai no vienas pūces. 

Šī klases ekskursija bija ļoti interesanta. Es labi pavadīju laiku ar saviem 

klasesbiedriem. Megija  

Šo gadu sākām par dzīvniekiem bioloģijas stundās. Atbalstot skolotājas ideju, aizbraucām 

uz zoodārzu. Ar gidu un skolotājas papildinājumiem apskatījām dzīvniekus. Fokusējāmies uz zīdī-

tājiem un to pielāgošanos dabas apstākļiem. Man liekas, ka visiem visvairāk patika lūšu ģimene.  

Beidzām apmeklējumu ar skrituļošanu pa Mežaparka gludo asfaltu. Mājupceļā nodomājām ie-

griezties klases iecienītajā restorānā ar lielu, dzeltenu M burta emblēmu. Pēc našķošanās  braucām 

uz mājām. Kārlis T. 

Šī bija pirmā reize, kad mēs bijām zoodārzā 

kopā. Pirmos apskatījām roņus Puiku un Kris-

tu. Diemžēl viņi apmeklētājus ar priekšnesu-

mu iepriecina tikai vasarā. Ilgu laiku pavadī-

jām pie lūšiem, jo pavasarī tiem piedzima ma-

zuļi, un visiem tie ļoti patika. Nīlzirgus mēs 

neredzējām, jo to baseins tika tīrīts.  

Devāmies arī uz rāpuļu māju, kas man vien-

mēr ir patikusi, jo tur var apskatīt ļoti intere-

santus dzīvniekus un kukaiņus, kā, piemēram, 

zarkukaini, kurš izskatās pēc zara, vai arī skor-

pionus, kuri spīd, kad uz tiem tiek spīdināta 

ultravioletā gaisma.  

Zoodārzu ieteiktu apmeklēt vasarā, jo tad lie-

lākā daļa dzīvnieku ir ārā, kā arī var redzēt, kā 

tos baro. Markuss  

Atšķirībā no citām reizēm, kurās tikai apskatīju dzīvniekus, šoreiz līdzi nāca gide, kura pastāstīja 

daudz interesantu faktu. Piemēram, ka šim muzejam būs jau 107 gadi, ka lūšiem nepatīk kaķi, žira-

fes astes kušķis nes veiksmi un čūskām ir trīs ķermeņa daļas. Viņa parādīja arī eksponātus – pūces 

kāju, brieža ragus, kamieļa vilnu un daudz citu. Spēlējām spēli, kurā katram iedeva spalvu, un 

mums bija jāizdomā, kurai pūcei tā pieder. Visi piegāja pie dažādu šķirņu pūcēm. Izrādījās, ka visas 

spalvas piederēja tikai vienai.  

Man ļoti patika šī ekskursija, jo bija interesanti un uzzināju daudz ko jaunu. Do-

māju, ka, apskatot šos dzīvniekus, būs vieglāk par tiem mācīties bioloģijā. Marta  

Zooloģiskajā dārzā es sen nebiju bijis, kaut gan bērnībā man tur ļoti patika un 

bieži to apmeklēju. Tur ir daudz kas mainījies. 

Pirmo reizi es biju Zooloģiskajā dārzā ar gidu. Tas bija nepierasti, bet interesanti. 

Uzzināju, piemēram, to, ka roņiem ir ļoti svarīgi viņu kopēji, bet citi cilvēki vi-

ņiem ir vienaldzīgi. Brīnījos, ka žirafēm šādā laikā nav auksti, jo viņas dzīvojās pa 

āru.  

Es labi pavadīju laiku ar klasesbiedriem. Mārcis 

8.klase Rīgas Zooloģiskajā dārzā 
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3. klases aktivitātes 

Uzdevums „Piepildi  

burciņu ar vasaru” 
Maija beigās nākamie 3. klases skolēni saņēma 
uzdevumu – ne vien veikt vasaras dienasgrāma-
tas ierakstus, bet arī radoši un ar izdomu piepildīt 
burciņu ar vasaru. Vasara pagājusi, katram no 
mums tā bijusi dažādiem iespaidiem un notiku-
miem pilna, tāpēc pienācis laiks prezentēt savu 
veikumu. Ļoti iepriecināja tas, ka nebija divu vie-
nādu burciņu, ka bērni uzdevumu bija veikuši, 
liekot lietā fantāziju.  
Vienā burciņā atradām lieliski pavadītās siltās va-
saras dienas un neaizmirstamos saulrietus pie jū-
ras. 
Citā burciņā savukārt atradās atmiņas no ceļojuma 
pa Eiropu.  
Vēl kādās burciņās bija apkopoti teju visi vasarā noti-
kušie piedzīvojumi un izjūtas. Tur bija tik daudz sīku 
un mīļu lietiņu, pat fotogrāfijas! 
Vēl kāda burciņa stāstīja par gardajām mellenēm un 
zemenēm, kas tika ēstas visu vasaru. 
Bija burciņa, kas stāstīja par Vidusjūras zilzaļo ūdeni 
un skaistajiem gliemežvākiem.  
Bija burciņa, kur bija pa kārumam katram klasesbied-
ram un pat uzdevumi krustvārdu mīklas veidā. 
Burciņā atradās pat akmeņi ar fosīlijām, litra burciņa 
bija piepildīta ar medaļām, kas sapelnītas šajā vasarā. 
Bija burciņa, kurā atradās dažādi priekšmeti un vielas, kuri tikuši izmantoti, veicot fizikas eksperi-
mentus. 
Vislielākajā burciņā smaržoja pēc Baltijas jūras un skaistām brīvdienām kopā ar ģimeni. 
Paldies visiem par lielisko veikumu! Varbūt ir vērts „iespundēt” vasaru burciņā un pēc tam izsmar-
žot tās atmiņas tumšos rudens vakaros! 

Jau pirmajā konkursa uzdevumā “Pārģērb savu klases biedru par Drako un nofotografējies” mēs, 
3.klase, metāmies ar lielu interesi un sparu. Nolēmām, ka foto attēlos mūsu dalību Olimpiskajā 
dienā, kā arī pierādīs, ka šāds pasākums rosina uz draudzīgāku un jautrāku kopā būšanu. Viss iz-
devās lieliski! Vēl lielāku prieku sagādāja ziņa, ka jau konkursa pirmajā kārtā esam to skolu skaitā, 
kas ieguvušas balvas no Drako. Paldies Gundegas mammai par konkursa informāciju, visiem par 
iesaisti! Nu visu oktobri ēdīsim Drako konfektes 
un atcerēsimies jauko piedzīvojumu. 

Konkurss “Pārsteidz Drako!” 

3. klases vārdā sk. Sandra 

Ar vasaras burciņām 

Konfektes no Drako 

Konkursa foto 
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Šajā nedēļā es ar savu tēti, mammu un mehāniķi 

devāmies uz Itālijas pilsētu Lonato pie Gardas, 

kur norisinājās Pasaules čempionāts kartingā 

klasēm kz, kz2 un akadēmijai, kur piedalos es. 

Ceļā mēs pavadījām divas dienas, jo mēs brau-

cām ar mašīnu. Pirmajā dienā bija reģistrēšanās 

un tehnikas saņemšana, un medicīniskā prog-

ramma. Otrajā dienā bija visi trīs treniņi, kas bija 

divdesmit minūtes gari. Tas ir ļoti maz, jo šī tra-

se ir tehniski grūta un es tur biju pirmo reizi. Pa-

šā vakarā bija arī kvalifikācija, kur sakarā ar to, 

ka ir maz treniņi es nobraucu 43 no 46. Nākamajā dienā bija divas priekšsacīkstes. pirmajās 

priekšsacīkstēs es baidījos apdzīt sakarā ar to, ka trase ir ļoti ātra un man bija bail avarēt, jo ie-

priekšējā posmā somu braucējs manā priekšā uzmeta kūleni. Taisnes galā bija 130kmh un vidējais 

ātrums 94kmh. Pirmo piekšsacīksti es nobraucu 22 no 23 savā grupā. Otrajā priekšsacīkstē es sa-

ņēmos, saliku kopā visas savas prasmes 

un jau labi cīnījos ar pasaules līmeņa brau-

cējiem. Otrajā priekšsacīkstē es nobraucu 

15 no 24. Nākamajā dienā bija pēdējā, iz-

šķirošā priekšsacīkste par tikšanu finālā. 

Sākumā es braucu piesardzīgi, jo visi pārē-

jie gāja uz pilnu banku, kas ir ļoti nepare-

dzami. Trešajās priekšsacīkstēs es beigas 

biju 17 no 23. Es pēc brauciena biju ļoti 

bēdīgs, jo domāju, ka es netikšu finālā, jo 

es arī iepriekšējā posmā netiku finālā. Tā 

bēdīgs es vācos un gatavojos mājup ceļam. Vēlāk es ar mammu taisījos iet uz veikalu, kas bija no 

trases 1km pāri kukurūzas laukam, bet tad mans tētis pazvanīja un smejo-

ties teica, ka es tomēr esmu finālā un startēšu no 33 no 34 mēs ar mammu 

pasmējāmies un gājām uz boksiem, pat mans mehāniķis bija jau paspējis 

izņemt motoru un satīrīt kartingu. Pirms fināla bija atklāšanas parāde, kur 

visi finālisti sastājas garā rindā un visiem pasniedza medaļas Cik Fia kartin-

ga komisijas prezidents Felipe Masa, kas ir izbijušais F1 Ferrari braucējs. 

Tagad es tā vienmēr darīšu - pirms fināla ir jānofotografējas  ar starta mei-

teni, jo ja tā neizdara, tad brauciens būs neveiksmīgs. Man pašam tā atga-

dījās 1. posmā Vācijā, kad es nenofočējos, un otrajā līkumā man pāri pār-

brauca ķīnietis. Fināls sākās labi bija cīņa bet pēc tam man sāka slīdēt un 

man nodila bremzes. Finālu es nobraucu 29 no 34, bet kopumā es biju 29 

no 46 pasaulē jau atpazīstamiem braucējiem.  

Man vis šis pasākums deva ļoti labu pieredzi, es ieguvu jaunus draugus no 

visas pasaules - Francijas, Luksemburgas, Spānijas, Korejas, Grieķijas, Indo-

nēzijas - un ceru, ka man vēl būs šāda iespēja piedalīties šādās pat sacen-

sībās nākamgad. Kārlis G. 8. kl. 

Pasaules čempionāts kartingā 
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Dzejas dienas 2019 

DZEJAS DIENAS 2019 
SKATĪTĀJU SIMPĀTIJA 

5. 1 klase 
Kristers Millers 

Lita Kovisare 
Evelīna Broka 

5. 2 klase 
Reinis Miķelsons 
Beāte Apšeniece 

Gabriēla Seile 
Viktorija Litauniece 
Mārtiņš Lamberts 

6. klase 
Gustavs Kurzeme 

Līva Krjučkova 
Umārs Valijevs 

7. klase 
Daniels Gucans 

Marta Marija Aglinska 
8. klase  

Megija Osovska 
Ričards Kļaviņš 
Katrīna Millere 
Kārlis Tomsons 

9. klase 
Līna Valijeva 

Elizabete Līva Puzule 
Orests Pastars 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dzejas dienu pasākums Ķekavas bibliotēkā 

9. klases runātāji 

Šogad dzejoļi bija jāizvēlas 

no “Dzejas rata1919”, kurā 

visi dzejoļi bija no 1919. ga-

da, tāpēc izvēlēties bija 

daudz vienkāršāk nekā citus 

gadus. Tā ir saistība ar Latvi-

jas Nacionālās bibliotēkas 

100-gadi. Es runāju Raiņa 

“Spēlmanīti”. 

Šīs Dzejas dienas nebija tās 

labākās, jo skolā bija atgrie-

zušās bulciņas, un daļa sko-

lēnu devās pirkt bulciņas, 

nevis nāca klausīties, kā viņu 

skolasbiedri uzstājas. Bet 

nevar teikt, ka tās bija slik-

tas, jo šajā mācību gadā mū-

su skolai piebiedrojās dau-

dzi jauni skolēni, un bija in-

teresanti klausīties viņus uz-

stājamies. Ceru, ka nākam-

gad Dzejas dienas būs labā-

kas. Markuss 8.kl. 
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5.1. klase 
Ernests Ļegājevs (12min 23sek) 
Lita Kovisare (14min 31sek) 
5.2. klase 
Gustavs Akmens (12min 12sek) 
Madara Gaile (12min 47sek) 
6. klase 
Dāvids Osovskis (11min 48sek) 
Ketrīna Alksne (13min 8sek) 
7. klase 
Renārs Māris Ripa (10min 30sek) 
Marta Marija Aglinska (14min 32sek) 
8. klase 
Markuss Jansons (15min 26sek) 
Katrīna Kate Millere (15min 31sek) 

 

02.10. Skolas rudens  

  ekskursija 

04.10. Skolotāju diena 2019 

11.10. Novada Skolotāju  

      diena. Gada skolotājs 

07.-13.10. Labo darbu nedēļa 

”Piepildi sapni Ķekavas sociālā 

centra iemītniekiem” 

17.10. Mūzikas lektorijs   

  (5.-9. kl.) 

 7. klase “Līvu akvaparkā” 

21.-25.10. Rudens brīvlaiks 

 

Ķekavas novadu skolu kauss 

 “Piedzīvojumu skrējiens” 

Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” 

Ķekava, Nākotnes iela 3 LV-2123 

www.gt97.lv  gt97@gt97.lv 

Idejas un rakstus iesniegt skolēnu pašpārvaldei  

Izdevuma redaktore Silvija Zītare 

Datorsalikums Kārlis Knospiņš 

Ātrākie klasēs 

9. klase vingrojot kopā ar bērnudārzu 

3. klase vingro 

5. klase trasē 

Izremontētie bioloģijas un 

mājturības kabineti 


