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13.janvāris 
Jura Babra leļļu teātra izrādē „Pasaka 
par pīlēnu” vērojām brīnišķīgas 
dekorācijas un  lelles, jo visiem 
zināms, ka varde ir zaļa un pīlēns ir 
dzeltens. Mūzikālo un sirsnīgo izrādi 
iztraucēja nepatīkams fakts, ka 
„pazuda” elektrība, bet atradām 
risinājumu, un tad jau 1.-4.klašu 
skolēni pārliecinājās, ka pīlēns Tims ir 
gan drosmīgs, gan līdzjūtīgs. 

Dir.v.G.Sīle 

14.janvāris. 
RTU studenti ieradušies pie mums- topošajiem studentiem ar savas mācību iestādes prezentāciju. 
Organizācija  „Jauniešu konsultācijas” vidusskolēniem sniedz sistēmiskas zināšanas par augstākās izglītības 
iespējām, īpaši popularizējot augstskolu „Turība”. 

Dir.v.G.Sīle 

17.janvāris 
Skolēniem apgūt zināšanas par tēmu „Kā realizēt 
savu personisko projektu?” savās nodarbībās piedāvā 
psiholoģe Kristīne Maka. Pirmajā tikšanās reizē 
pulcējas klašu vecākie un 5.a klases nebēdņi. Lai arī 
auditorija pulcējusies dažādu iemeslu vadīta, 
Kristīnei izdodas visus noskaņot uz vien aviļņa. 
Rodas netradicionālas domas, piemēram, ideja 
skolas projektu nedēļas izpētei „Kur skolā var 
skriet?” Nodarbības beigās vēl uzspēlējam „sunīšus” 
jeb „ķerinās”, bet kā? Cik tas bija īaši interesati, zina 
nodarbības dalībnieki. Piebiedrojaties! 

Dir.v.G.Sīle 
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Domu Pūces 2. kārta 
18. janvārī 5.-6. klasēm 
25. janvārī 7.-9. klasēm 
1. februārī 10.-12. klasēm 
 
Konkursa „Domu Pūce” otrajā kārtā klašu komandām tika dots uzdevums atpazīt dažādas slavenas 
personas. Vienkāršāk to paveikt bija 5.-6. klasēm, jo viņiem bez slavenības attēla tika doti vēl četri 
uzvedinoši (vai maldinoši) atbilžu varianti. Vecākajiem skolēniem gan – tikai attēls un lapa, kur 
izpausties. Tika gaidītas atbildes arī tādā formā, kā: „nu, tas WikiLeaks cilvēks” vai „tā sieviete no 
Saeimas, Ingrīda Āboltiņa, kā-viņu-tur-sauca”. Un, protams, par interesantu un pareizu 
papildinformāciju pienācās pluspunktiņi.  
Rezultāti gan bija pieticīgi, jo atpazīstamās personas, lai arī gana paveikušas, izcilas un nopelniem 
bagātas, skolēnam varbūt nebija sirdij tuvākās. Izņēmumi – pasaku varonis Vinnijs Pūks un 
vienkārši Čaks Noriss. Bet visi pēc konkursa aptaujātie dalībnieki – nudien, visi! – atzina, ka viegli 
nebija. Jaunākajā grupā līderos izvirzījās 5.b klase, vidējā visvairāk punktu sapelnīja 7.e, savukārt 
vidusskolas grupā tālu konkurentiem priekšā aizsteidzās 11.a klase. 

 
Bibliotekāre Agnese Andersone 

19. janvāris notika Ābeču svētki 1.a, 1.b, 1.c klasēm 
 

Buri, buri burtiņi 
Jā, jā, jā. 
Tās ir burvju durtiņas 
Pa kurām ieiet var grāmatā... 
 

Trešdienas pēcpusdienā norisinājās Ābeču svētki 1. klasēm. Skolēniem bija iespēja grupās 
veikt dažādus radošus uzdevumus. 

Klātienē mūs vēroja žūrija, pārbaudīja un vērtēja katra skolēna lasītprasmi, tās izaugsmi 
pirmā semestra laikā. 

Noslēgumā skolēni ieguva diplomus un nelielas veicināšana balviņas par visu 33 burtiņu 
zināšanu, pielietošanu ikdienas mācību procesā. 

Katram no skolēniem par šo pēcpusdienu bija gan uztraukums, gan prieks, gan atbildība, lai 
labi veiktu visu uzdoto! Kopā mums viss izdevās! 

Ābeču svētkus organizēja un vadīja: 
                                        E. Raboviča, I. Zamberga, D. Viļumsone. 


