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2020. gads
RĪGAS 1. PAMATSKOLA – ATTĪSTĪBAS CENTRS

ĢERTRŪDES ZIŅAS
SEPTEMBRIS - OKTOBRIS

Labdien!
Šis gads ir ierakstīts vēstures lapās. Un mēs arī, jo šādus notikumus,
saistībā ar vīrusa izraisīto pandēmiju ne Latvijā, ne visā pasaulē
neviens nav piedzīvojis.
Visi kopā pārvarējām attālinātās mācīšanās periodu. Pat nevar
pateikt, kam gāja grūtāk - skolēniem vai skolotājiem. ☺
Toties atkalredzēšanās prieks 1. septembrī ar klases biedriem un
skolotājiem bija daudz lielāks.
Vairs nenotiek iknedēļas tikšanās līnijā, kur pārrunājām ikmēneša
labos darbus. Mums kopā ir jāievēro drošības noteikumi.

Šķiet, šis bija gaidītākais mācību gada sākums visiem skolēniem. Tie, kas jau apmeklēja skolu un
iepriekšējo mācību gadu pabeidza attālināti, bija priecīgi satikt savus klases biedrus un skolotājus, kas
nebija redzēti klātienē veselus 5 mēnešus.

9.a klases skolēni ar klases audzinātāju Aiju Meijeri.

5.c klases skolēni ar klases audzinātāju
Mārīti Teivāni un skolotāju Ilzi Gūbeli.

2.a klases skolēni ar audzinātāju Ingrīdu Baranovsku. 6.a klases skolēni ar klases audzinātāju Aināru
Skangali.
Tāpēc nolēmām, ka pašpārvalde izdos skolas avīzi “Ģertrūdes
ziņas.”
Avīzē būs vairākas rubrikas - aktuālie notikumi, kuros varēsi
atcerēties un uzzināt, kādi notikumi ir bijuši mūsu skolā mēneša laikā
gan mācību, gan audzināšanas darbā. Sasniegumi kā mācībās, tā
ārpusstundu darbā.
Saistībā ar karjeras izglītību, veidosim rubriku “Profesijas skolā”,
kurās uzzināsi, kādu profesiju pārstāvji strādā skolā un kādi ir to
pienākumi.
Un viena no svarīgākajām rubrikām - mūsu skolas lepnums. Stāsti par
līdzcilvēkiem - skolotājiem, skolēniem un kolektīviem ar kuriem mēs
patiešām varam būt lepni.
Būs arī nelieli konkursi, kuros varēsi laimēt kādu balviņu .

1. septembris
Īpaši pirmo septembri gaidīja pirmklasnieki un viņu vecāki.
Šajā mācību gadā mūsu skolā ir divas pirmās klases.
1.a klases skolēni ar enerģisko klases audzinātāju
Elzu Pūci un skolotāja Sanita Kišuro.

Vēlamies visiem novēlēt veselību, veselību un vēlreiz
veselību, lai mācības klātienē netiktu pārtrauktas, un
mēs kopā varētu aizvadīt nedaudz ierobežotu, bet
veiksmīgu mācību gadu!

1.b klases sirsnīgā audzinātāja
Lolita Rubene.

VESELĪBU UN IZTURĪBU JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!
Ritma grupa ceturto reizi pēc kārtas kļuva par
vienu no 12 laureātiem.
Paldies par to skolotājai Ievai Altrofai un visai
viņu palīgu komandai par neatlaidīgo darbu!
Paldies skolotājai Inārai Puriņai, Alisei Tauniņa,
kā arī skolēnu vecākiem, kuri atbalsta, palīdz,
iedrošina un priecājās par savu bērnu
panākumiem!

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

“NĀC LĪDZĀS”
LIELKONCERTS
VEF KULTŪRAS PILĪ

20. septembrī notika festivāla “Nāc līdzās” koncerts. Mūsu skolu
festivālā pārstāvēja ritma grupa ar priekšnesumu “Cielava, baltgalve”
un 1. arodklases skolniece Sabīne Brēmere kopā ar draugiem no
skolas tautas deju kolektīva ’’Solītis’’ - ar priekšnesumu “Man
vienalga.”

LEPOJAMIES!

5.SEPTEMBRIS

18. SEPTEMBRIS

“Mēs varam”
Valmierā

“Olimpiskā diena’’

Jāsaka, ka skolas gaitas iesākās visai aktīvi. Jau 5.
septembrī skolas sporta organizators skolotājs Ainārs
Eidons ar mūsu skolas komandu piedalījās Valmierā
sporta spēlēs bērniem un jauniešiem ar speciālām
vajadzībām, kas notika jau trīspadsmito reizi .
Sporta sacensībās piedalījās 19 komandas no Latvijas
skolām.
Galvenais šajā pasākumā bija kopā būšanas prieks,
sacensību gars un iespēja iepazīties ar jauniem draugiem.

Skolotājs Ainārs Eidons laikam septembrī
nemaz neguļ.
Mūsu skolā jau par tradīciju ir kļuvusi Olimpiskā
diena ar dažādām stafetēm, vingrinājumiem un
pārsteigumiem. Un nav ļaunuma bez labuma pulcēšanas ierobežojumu dēļ šo pasākumu
nedrīkstēja organizēt skolā, tāpēc tas notika Centra
sporta kvartālā.
Pasākums izdevās grandiozs. Bija padomāts par
visu - gan par staciju izvietojumu un kustību
sadalījumu, gan par roku dezinficēšanas iespējām
un siltu tēju vai kafiju skolotājiem.
Olimpisko dienu svinīgi atklāja skolas direktore
Laila Lapiņa, pēc tam sekoja kopīga rīta
vingrošana ar mums jau pazīstamo treneri Kristīni
Kraukli. Kopā ar visiem vingroja arī Latvijas
izlases un NBA kluba Wašingtonas Wizards
basketbolists Anžejs Pasečniks, kurš pēc tam
vadīja basketbola staciju. Iesaistīti tika arī Rīgas
pašvaldības
policijas
mazgadīgo
nodaļas
darbinieki, kuri uzraudzīja, kā skolēni saliek
diezgan sarežģītu puzli un met bumbiņas mērķī.
Pēc pasākuma visi skolēni saņēma sertifikātu un
mazas dāvaniņas par piedalīšanos.
Paldies skolotājam Aināram Eidonam par izcili
noorganizētu pasākumu!

MŪSU SKOLĀ VALDA
SPORTISKS GARS!

Paldies par to!

Foto: Ainārs Eidons
Pašu dalībnieku domas par šo pasākumu:
Sintija (8.a klase): “Man vislabāk patika basketbola bumbas mešana grozā. Un skolotājs Ainārs ir foršs!”
Romāns (6.a klase): ”Man vislabāk patika skriešanas sacensības un basketbols.”
Markuss-Ādolfs(6.a klase): “Man vislabāk patika tāllēkšana. Gribētu, lai skolotājs Ainārs biežāk ved mūs uz šādiem
pasākumiem. ”
Markuss (6.a klase): ”Vislabāk patika skriešanas sacensības. Man ļoti patīk skolotājs Ainārs. Viņš ir foršs!”

KARJERAS IZGLĪTĪBA

Profesijas skolā
Tu zini, cik profesiju ir skolā? Skolā nebūt nav tikai skolotāji un direktore. Lai mūsu
skolu sauktu par labu, ar to vien nepietiek – nepieciešami sociālie aprūpētāji, pavāri,
elektriķis, kvalificēts strādnieks, galdnieks, virtuves darbinieki, medmāsas, masieri un
vēl citi darbinieki.
Tāpēc, sadarbībā ar pedagogu karjeras konsultantu Ilutu Apsīti, radās doma
iepazīstināt tevi ar to cilvēku darbu, kuri rūpējās, lai skolā būtu tīrs, visi justos paēduši,
drošībā un, cik iespējams, labi.
Kāds klasiķis ir teicis “Teātris sākas no garderobes” . Par mūsu skolu var teikt to
pašu. Jau daudzus gadus pirmais cilvēks, ko ierauga ienākot skolā ir Aija Zvirbule.
Vecāki un skolēni var nezināt skolotāju un citu darbinieku vārdus, bet to, kas ir Aijiņa,
zina visi. Tā kā Aiju noteikti var saukt arī par mūsu skolas seju, tad viņa ir pirmā skolas
darbiniece, kura stāstīs par savu profesiju, par garderobistes pienākumiem.
Lai arī varētu likties, ka darbs nav grūts, pēc manām domām, tas prasa daudz dažādas
iemaņas. Aija pazīst visus skolas skolēnus un viņu vecākus - vairāk nekā 300 cilvēku.
Viņa atceras, kāds ir katra mētelis, cepure vai apavu maisiņš, kāds katram ir garderobes
numuriņs utt. Tam ir nepieciešama pamatīga atmiņa, precizitāte un kārtības ievērošana!

BET KO PAR SAVU PROFESIJU SAKA AIJA ZVIRBULE?
Cik ilgi Jūs strādājat mūsu skolā?
Šis ir 28 gads. Šo skolu varu saukt par savu.
Kā jūs izvēlējāties šo profesiju?
Varētu teikt, ka profesija izvēlējās mani. Mana meita Sandra mācījās šajā skolā. Viņas klases
audzinātāja Sandra Dražņika piedāvāja parunāt ar toreizējo direktori Leiterti. Jo gaidot Sandru, es
tāpat staigāju pa tuvāko apkārtni vai gaidīju skolā
stundas beigas. Direktore piekrita. Tā arī sākās
manas darba gaitas šeit.
Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai varētu
tik ilgi strādāt šajā profesijā?
Vajadzīga stabila nervu sistēma. Laba atmiņa,
iecietība. Un galvenais - mīlestība pret bērniem.
Kādas prasmes vai zināšanas ir
nepieciešamas?
Noteikti jāprot atrast pieeju katram bērnam,
vecākiemm - ar vienu jārunā stingri, ar otru
maigāk. Cits jāpamudina. Nepieciešamas labas
komunikācijas prasmes un noteikti jābūt precīzam.
Kas ir tas, kas jums pašai vislabāk patīk savā
darbā?
Rīta tikšanās ar bērniem. Sarunas ar viņiem par
brīvdienu piedzīvojumiem. Liels gandarījums, ka
varu palīdzēt viņiem.
Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kas gribētu
izvēlēties šo profesiju?

VUJ! IZTURĪBU, IZTURĪBU UN
VĒLREIZ IZTURĪBU!

Es varu palīdzēt?
-

Tu nezini, ko darīt pēc skolas beigšanas?
Vēlies izprast sevi un pieņemt lēmumu?
Apzināt savas stiprās un vājās puses?
Uzzināt, kādas Latvijā ir izglītības iespējas?
Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus?
Skolā skolēniem individuālās konsultācijas karjeras jautājumos sniedz
pedagoģe, karjeras konsultante Iluta Apsīte
(individuālās konsultācijas tiek sniegtas, iepriekš saskaņojot ar vecākiem)

Jau vairākus gadus Skolotāju dienas svinību sagatavošanā aizrit viss
septembra mēnesis. Ir jau izveidojušās tradīcijas - rīta sagaidīšana,
video apsveikums. Šogad tas īpaši aizkustināja, jo skolotājiem
apsveikuma un pateicības vārdus sūtīja skolas bijušie skolēni. Viņi
pateicās par to, ka skolā apguvuši zināšanas un prasmes, kas noder
turpmākajā dzīvē. Absolventi pastāstīja, ar ko nodarbojas un kā rit viņu
ikdienas gaitas.

2. NOVEMBRIS

SKOLOTĀJU DIENA
Viens no pašpārvaldes pirmajiem uzdevumiem mācību gada sākumā ir gatavoties
Skolotāju dienai.
Šoreiz katra pašparvaldes dalībnieka uzdevums bija sagatavot piecus apsveikumus
skolotājiem, ko katrs darīja individuāli, bez skolotāja palīdzības - paši meklēja
apsveikuma vārdus, paši gatavoja kartītes. Slinkākie gan izvēlējās tās nopirkt.

Un protams - kafijas pauze pusdienu laikā. Paldies Raulam (8.a klase) un Anitai
(2.arodklase) par uzņēmību un cītību pildot šo svarīgo pienākumu. Gribētos šajā
mēnesī izcelt Anitu, kura vienmēr aktīvi piedalās visos pašpārvaldes pasākumos.
Arī šoreiz Anita sagatavoja ļoti skaistus apsveikumus, kā arī palīdzēja saklāt un
izdekorēt galdus.

Artis (9.a klase), Edgars (9.a klase)
un Kārlis (7.aklase )gatavo
apsveikumus skolotājiem.

Liels, paldies, Jēkabam (6.a klase), kas
ieradās Skolotāju dienas rītā plkst. 7.05 un
paziņoja, ka viņš sveiks skolotājus. (Kaut gan
tas nebija plānots lai izvairītos no
drūzmēšanās).

Paldies visiem vecāko klašu skolēniem, kuri pēc pirmās stundas devās pieskatīt
mazāko klašu skolēnus, lai skolotāji varētu izbaudīt svētku mirkli zālē.
Liels paldies Silvestram (1. arodklase), kurš palīdzēja Skolotāju dienas
organizēšanā.
Šī bija kārtējā reize, kad pārliecinājos,
ka mūsu skolā mācās fantastiski atsaucīgi
bērni.
PALDIES VISIEM PAR ATBALSTU!

Skolotāji bija iepriecināti par sporta āža pārmaiņām pie garderobes. Par godu
Skolotāju dienai āzītis bija ticis pie rožu vainaga.

DARBS INTERNĀTĀ

Ak, šie jaukie rudens vakari!
Ko dara tie skolēni, kas nakšņo internātā? Izrādās, ka viņi dara visādas interesantas
lietas. Piemēram, iet uz Ķīnu, brauc ar dzelzs riteni un kāpj klintīs.
Izklausās neticami? Nebūt nē, ja internāta grupas audzināšanu nodod sporta
skolotāja Aināra Skangaļa rokās. Šajā mācību gadā skolotājs Ainārs organizē
“Kāpšanas sporta nodarbības”, kas norisinās bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”.
Sintija (8.a klase) uz sienas. Laikam ir
baisi!
Pa ceļam uz “kāpšanu”

Ķīnas pilsētas JandŽou dāvana Rīgai
800. gadu jubilejā.
Tieši tādas nojumes ir bieži sastopamas
Ķīnā, bet pie mums - Strēlnieku parkā.

,,ZELTA PILDSPALVA 2020’’
VAI TU ZINI, KAS SKOLOTĀJIEM IR ZELTA PILDSPALVA?
Nē, tas nav rakstāmrīks no dārgmetāla. Tas ir viens
no augstākajiem apbalvojumiem, ko saņem
SKOLOTĀJS no Rīgas pašvaldības izglītības
departamenta.
Šogad mūsu skolas skolotāja Ināra Puriņa saņēma
šo apbalvojumu.
Sirsnīga, iejūtīga - dzīves gudrs CILVĒKS!
Jaunieši skolotāju uztver kā labāko draugu,
padomdevēju. Kā savējo. Bet tajā pašā laikā ciena un
respektē.
Inārā ir apbrīnojams miers, izturība, izdoma un
sapratne. Tieksme iet laikam līdzi - gūt pašai jaunas
zināšanas, bet jauniešiem tās sniegt ar praktisku
pieeju, veidojot padziļinātu interesi. Sauklis ‘’Viens
par visiem, visi par vienu!” - varētu būt skolotājas
Ināras moto. Skolotāja aktīvi līdzdarbojas, palīdz,
atbalsta to, kurš nokļuvis grūtībās. Ikkatrā atrodot,
pamanot to mazo, varbūt kādam nebūtisko, bet
mazajam cilvēkam tik svarīgo spēju
- būt
pamanītam, ieraudzītam un novērtētam.
Hobiji – lasa grāmatas, ada, klausās mūziku,
jūsmo par līdzcilvēku sasniegumiem. Viņas
mīlestība pret grāmatām ir ļoti ,,lipīga". Iemācījusi
mīlēt grāmatas ne tikai bērniem, bet arī kolēģiem.
Inārai vienmēr ir izdevniecības ,,liels un mazs’’
jaunākās grāmatas. Bijusi laba mentore daudziem
jaunajiem pedagogiem.
Uzticama – vienmēr paveiks visu, ko solījusi.
Kolektīvā - sirsnīga kolēģe, kas palīdzēs ar padomu
un dalīsies ar metodiskajiem materiāliem. Un,
protams, nevar nepieminēt viņas vadītās mācību
ekskursijas. Tajās izpaužas Ināras pozitīvā enerģija
un vēlme parādīt, ieinteresēt izglītojamos, saredzēt,
sajust, tvert bagāto, daudzveidīgo dzīvi. Līdzi
darbojoties, atbalstot savus bērnus labprāt iesaistās
izglītojamo vecāki.
No skolotājas Ināras var mācīties neapstāties,
pilnveidoties, augt.

Kad pajautāju, kā jūtās skolotājs, kurš ir nopelnījis šo apbalvojumu, saņēmu atbildi:
“Nav grūti nopelnīt Zelta pildspalvu, ja strādā zelta komandā.
Un ja strādā vietā, ko var noraksturot ar dzejnieka Jāņa Baltvilka vārdiem:

,,Gabaliņš Latvijas sakopts,
Nav kauns, ka debesis skatās.”

Viņa nepretojas jaunajam, bet ar
atvērtu sirdi ņem pretī un dod
jauniešiem, ko šis laiks sniedz!

Skolotājas Ināras zelta komandas kolēģi ar tikko saņemto balvu pie
Latvijas Nacionālā maklsas muzeja

LEPOJAMIES !

Audzināmās klases skolēni ar vecākiem

ESI ATJAUTĪGS!
Katrā avīzē būs neliels uzdevums, kuru atrisinot, jums būs iespēja tikt pie kādas jaukas balvas.
Šajā reizē tavs uzdevums ir izdomāt, kas ir iešifrēts šajā simbolu rakstā. Savu atbildi sūti man uz e-klases pastu, vai atnāc uz ģoeogrāfijas kabinetu un pasaki pareizo atbildi man –
skolotājai Ingai.
Ja pareizi atbildējuši būs vairāki, uzvarētāju noteiksim ar izlozes palīdzību.

Lai veicas!

8.oktobrī

PĀRSTEIGUMS
5.c klases skolēni devās plānotajā pastaigā – mācību ekskursijā uz rudenīgo
Esplanādes parku. Tur skolēniem bija sagatavots pārsteigums. Vispirms skolēni parkā
vēroja krāšņos, rudenīgos kokus un izstādi, kurā varēja apskatīt dažādu Latvijas mākslas
skolu audzēkņu zīmējumus.
Un tad lielais pārsteigums!
Mīļa un sirsnīga tikšanās ar klases audzinātāju Lindu Stukuli un viņas mazo dēliņu
Lukasu!
Katram skolēnam bija prieks un gods vizināt mazo Lukasu ratiņos.
Paldies skolotājai Lindai un Lukasam par pārsteigumu!

SKOLAS
NOTEIKUMI
Oktobra sākumā notika neplānota dienasgrāmatu un formu pārbaude.
Ar nožēlu jāsaka, ka bija ļoti daudz skolēnu, kuriem bija nesakārtotas
dienasgrāmatas. Tāpēc gribu atgādināt, ka dienasgrāmata ir saziņas līdzeklis ar
vecākiem, kam ir jābūt aizpildītam atbilstoši noteikumiem. Septembra laikā ir jāsakārto
dienasgrāmatas sākums - stundu saraksts, priekšmetu skolotāju vārdi un uzvārdi, un
stundu laiki. Tāpat obligāti skolēniem un vecākiem jāiepazīstas ar noteikumiem,
skolēniem un vecākiem ir jāparaksta drošības un kārtības noteikumi dienasgrāmatas
beigās.
Katru nedēļu dienasgrāmatā ir jāieraksta stundu saraksts, un ir jābūt vecāku un
skolotāju parakstiem.
Diezgan daudzi pēc attālinātās mācīšanās un vasaras brīvlaika ir aizmirsuši par
skolas formām. Pamatskolā un darba iemaņu klasēs tās ir vestes, arodklasēs - pelēkie un
violetie krekli.
Varu tikai vēlreiz atkārtot - skolas formas ir obligātas daudzās Rīgas skolās.
Pie tam skolēnu ģimenēm tās ir jāpērk par savu naudu. Vidēji viens skolas formas
komplekts izmaksā aptuveni 60 eiro (šajā mājas lapā varat apskatīt cenas, cik skolēniem
citās skolās ir jāmaksā par skolas formām https://skolenuformas.lv/productcategory/rigas-hanzas-vidusskola/) Mūsu skolā formas izsniedz par velti. Vienīgais
nosacījums - tām ir jābūt tīrām un tās ir jāvalkā.
Paldies visiem, kas dienasgrāmatas ir sakārtojuši un apzinīgi valkā skolas
formu!
Bet pārējie - saņemamies un izdarām!

Raksta autors: skolotāja Mārīte Teivāne

Lai visiem veselība, spēks un
izturība!
Izdevuma redaktore interešu izglītības pašpārvaldes vadītāja –
skolotāja Inga Taubenberga

