
Projekta “Skolas soma” ietvaros 

Ekskursija “Zanzibārija” 

30. septembris 

Sportiski izzinošas nodarbības svaigā gaisā 

Caur spēlēm, rotaļām un atraktīviem uzdevumiem skolēni izzināja latviskās tradīcijas – Miķeļus 

jeb apjumības. Skolēni izspēlēja latviskās rotaļas, caur tautas dziesmām noskaidroja Miķeļdienas 

paražas. Uzzināja ar Miķeļiem saistītos ticējumus. No dabas materiāliem veidoja latviskās zīmes. 

Minēja mīklas. 

Neizpalika arī sportiskās aktivitātes. 

      

 skolas soma 



1. un 2.klase 5.oktobrī devās mācību Ekskursija “Zanzibārija” 

Skolēni tika sadalīti komandās, bija jāpārvar dažādi izaicinājumi un jāsacenšas drosmē, ātrumā, 

veiklībā un atjautībā.  

Kopējā iztērētā summa 1. kl.- 126,00  Eiro; 2.kl.-77,00 Eiro 

5.-9. klase 15.12.2021.-22.12.2021. 

Attālināti skatīsimies katrs sava laikā un klasē. 

Mārtiņa Brauna rokoperu “Mauglis” 

BIJĀM IECERĒJUSI APMEKLET KLĀTIENĒ, bet dzīvē notiek arī tā… 

Daudzi skolēni šogad bija iecerējuši klātienē apmeklēt izcilā komponista Mārtiņa Brauna 70 

gadu jubilejai veltītās rokoperas “Mauglis” jauniestudējumu. Par pieminu un godu izcilajam 

komponista skatīsimies attālināti. 

Kopīgā summa 423,00 Eiro 

1.-9.klase 

Mūs uzrunāja video stāsts par to ka svin Ziemassvētkus visa pasaulē "Ziemassvētki apkārt 

pasaulei" 

Fragments no stāsta 

 Miljoniem bērnu visā pasaulē pazīst Santa Klausu jeb Ziemassvētku vecīti ar viņa sarkano uzvalku, 

melnajiem zābakiem, balto garo bārdu, lielo vēderu un sarkano degunu. Viņš vienmēr ierodas 

Ziemassvētku vakarā ar milzīgu dāvanu maisu. Viņš nolaižas uz katras mājas sniegotā jumta savās 

kamanās, kas mērojušas garo ceļu no paša Ziemeļpola. Ragavu priekšgalā atrodas piesiets visiem labi 

zināmais ziemeļbriedis Rūdolfs un citi viņam līdzīgie. Katra mājās viņš iekļūst ieslidinoties pa skursteni. 

Lai gan tradīcijas dažādās pasaules valstīs atšķiras, tomēr visur tas nozīmē vienu un to pašu – tie ir 

Kristus dzimšanas svētki. Itālijā bērni saņem dāvanas no labās raganas La Befanas, kas ir veca kā 

pasaule, sakumpusi un tērpusies melnā. La Befana bija atraitne, bez bērniem, kad trīs Karaļi tālajā ceļā, 

lai redzētu Kristus bērnu, viņu sastapa. Kad viņi jautāja viņai ceļu uz Betlēmi, viņa bija pārāk aizņemta ar 

mājas uzkopšanu un aizsūtīja tos prom. Saprotot savu kļūdu, viņa pameta visu un devās meklēt Jēzus 

bērna silīti. Pēc nostāstiem līdz pat šai dienai viņa joprojām meklē Kristus dzimšanas vietu. Viņa dodas no 

mājas uz māju, atstājot dāvanas labajiem bērniem. 

Kopīgā summa 119,00 Eiro 


