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A.Pumpura Rīgas 11. pamatskolas avīze. 2019. gada februāris  19. numurs

Šoreiz avīzē:
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Šī gada notikumi skolā
Projekts “Skolas soma”
Projektu nedēļas norise
Intervijas ar skolotājiem un skolēniem
Kendama mūsu skolā
Joki par skolu
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Skolas 120 gadu jubileja
Direktores sveiciens skolai jubilejā
(publikācija no skolas jubilejas žurnāla)

Man ir liels gods būt
daļiņai no šīs skolas vēstures.
Katra diena, ko pavadu šajā
skolā, nes pārsteigumu, prieku,
arī sarūgtinājuma brīžus, bet

saimnieciskā
personāla
darbiniekiem,
kā
arī
saprotošiem
un
gudriem
vecākiem.
Skola 120 gadu laikā ir
piedzīvojusi ne vienu vien
reformu
un
izglītības
pārmaiņas. Tā ir bijusi, ir un
būs! Laiks aizsteidzas, bet
skola paliek, paliek skolēnu
smaidi un čalas, skolotāju soļi
un balsis, gaisā virmojošā
enerģija
un
netveramais
pozitīvais lādiņš.
Ienākot šajā skolā kā 7
gadīga skolniece, nekad pat
sapņos nevarēju nosapņot, ka
būšu direktore, atjaunošu skolu
un sagaidīšu skolas 120 gadu
jubileju. Bija vēlme darīt ko
lielu, nozīmīgu un paliekošu.

skolā! Atcerēties, ka Andreja
Pumpura Rīgas 11. pamatskola
ir īpaša ar savu auru,
cilvēkiem, kas tajā atrodas,
vēsturi, kas neatkārtojas, bet
kļūst bagātāka katru dienu no
ikviena cilvēka pieskāriena.
Paldies
visiem
skolotājiem,
skolēniem,
vecākiem un citiem skolas
darbiniekiem par kopā būšanu
un
prieku,
ko
sniedz
satikšanās!
Paldies
visiem
absolventiem un darbiniekiem
par skolas vārda cildināšanu un
mūžīgu
glabāšanu
savās
atmiņās!
Dzimšanas dienu gaida
ikviens, jo tā ir diena, kurā tiek
sumināti un ievēroti gaviļnieki,

visvairāk
–
gandarījumu.
Gandarījumu par skolēnu
sasniegumiem gan mācībās,
gan interešu izglītībā, skolotāju
nerimstošo enerģiju un vēlmi
apgūt arvien ko jaunu,
apzinīgiem un atsaucīgiem

Tas ir izdevies!
Novēlu visiem tādus
sapņus, kas piepildās, atrast
tādu nodarbošanos dzīvē, kurā
vari realizēties pats un dod
labumu
citiem!
Novēlu
novērtēt to laiku, ko pavadāt

un visiem tiek uzmanības
apliecinājumi.
Vēlot ilgu mūžu skolai - cieņā
un mīlestībā,
Jūsu skolas direktore
Renāte Linde

Labdien, mīļie skolēni,
absolventi, skolotāji un visi,
kam ir dārga un tuva šī skola!
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Reportāžas no skolas jubilejas svinībām
2019. gada 4. – 8. februārī tika atzīmēta skolas 120 gadi. Šai tēmai bija veltīta skolēnu projektu nedēļa, kā
arī notika vairāki pasākumi: pirmdien – koncerts skolēniem, otrdien – koncerts vecākiem, trešdien – svētku
svinības VEF Kultūras pilī, piektdien – absolventu salidojums.
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Šī gada notikumi skolā
Septembris
3.09. Zinību diena.
Zinību dienā bija svinīgs pasākums un noskanēja pirmais zvans.
4.09. - 7.09. Drošības nedēļa.
11.09. Dzejas diena.
Dzejas dienā piedalījās labākie dzeju lasītāji no skolas.
17.09. - 28.09.Sporta nedēļa.
Sporta nedēļā tika organizēta Olimpiskā diena, kurā mēs devāmies uz
Lucavsalu. Skolā notiek daudz interesantu notikumu: koncerti, klases
vakari, izstādes, izrādes. Mums patīk tos apmeklēt un tajos
piedalīties. Tomēr visvairāk mums patīk Dzīvnieku diena. Šajā dienā
skolēni nes savus mājdzīvniekus uz skolu, stāsta par saviem mīluļiem
un, protams, atļauj tos glaudīt. Mums patīk, ka mūsu skola iesaistās
šajā pasākumā un tādā veidā atbalsta dzīvniekus.
Andreja Pumpura dzimšanas dienā skolas pārstāvji devās uz
piemiņas brīdi pie dzejnieka atdusas vietas.

Oktobris
5.10.Skolotāju diena.
Skolotāju dienā skolēni apsveica skolotājus, bet stundas vadīja 9.
klašu skolēni.
8.10. - 12.10. Karjeras nedēļa.
Skolēniem atnāca ciemos vecāki, lai stāstītu par interesantām
profesijām. Klašu skolēni devās ekskursijās uz dažādām iestādēm, kā
arī veidoja plakātus par karjeru.
15.10. - 2.11. Dabaszinību nedēļa.
Dabaszinību nedēļā bija interesants pasākums 1. un 2. klasēm ‘’Šreka
piedzīvojumi’’.
Karjeras nedēļā 5.a. klase brauca ekskursijā uz “Ādažu čipsu”
ražotni. Kad atbraucām, mēs ieraudzījām lielas kartupeļu
noliktavas. Vēlāk mūs satika ekskursijas vadītāja. Viņa daudz ko
mums pastāstīja. Mēs iegājām arī kartupeļu noliktavā. Mums
pateica, ka katrā noliktavas nodaļā atrodas aptuveni 100 tonnas
kartupeļu. Vēlāk mēs iegājām citā korpusā, kur mums
deva iespēju noskatīties filmu par to, kā ražo čipsus. Bija iespēja
izveidot savu unikālo čipsu garšu. Izrādās, ka čipsi līdz veikalam
nonāk 1 nedēļas laikā. Žēl, ka tas bija viss, bet tomēr visi no 5.a.
klases bija priecīgi!

Novembris
5.11. - 23.11.Vēstures un sociālo zinību, latviešu valodas un
literatūras nedēļa.
Vēl šajā nedēļā bija Lāčplēša diena, Mārtiņdienas pasākumi tirdziņš un ķekatnieku sagaidīšana, Latvijas dzimšanas diena. Skolā
notika Latvijas 100 - gadei veltītie koncerti. Klases devās uz
muzejiem, goda sardzes maiņu, lentīšu locīšanu Kara muzejā un
svecīšu nolikšanas pasākumiem. Kad ķekatās pie mums ciemos
ieradās 1.a.klases skolēni, viņi dziedāja tautasdziesmiņas un
skaitīja pantiņus, uzdeva mīklas par Mārtiņiem. Mēs viņus
cienājam ar saldumiem. Bija interesanti!

Decembris
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Deju kolektīva labdarības pasākums
Lapmežciemā. Pirms Ziemassvētkiem 7.a un
8.b klase piedalījās labdarības pasākumā, ko
veidoja sabiedriskā labdarības organizācija
«Dr.Klauns». Ar vienu no dakteriem klauniem
veidojām zeķu lelles. Varēja izveidot gan
dažādu veidu dzīvniekus, piemēram, zebras,
pīles, kaķus, suņus u.c., gan lelles, kuras ir
līdzīgas cilvēkiem. Pasākums bija interesants un aizraujošs. Izveidotās lelles tika ļoti
ātri pārdotas Ziemassvētku tirdziņā TC„Spice” un nauda tika ziedota bērnu slimnīcas fondam. Citu klašu
skolēni piedalījās labdarības pasākumā, kurā ziedoja pārtikas produktus trūcīgām ģimenēm.
14.12.Pašpārvaldes Ziemassvētku balle. Šī balle bija ļoti skaista. 19.12. - 20.12.Ziemassvētku egles skolā un
klasē, 21.12. – kristīgais pasākums.

Janvāris
9.01. - 10.01.Konkurss ‘’Erudīts’’
14.01. - 26.01.Matemātikas, fizikas un informātikas nedēļa.

Februāris
4.02.Skolas jubilejas koncerts. Skolas jubilejas pasākumi.

Olimpiādes
Rīgas pilsētas olimpiāde vēsturē
Esterei Kažokai 2.vieta, viņa tika izvirzīta uz valsts olimpiādi

Fizika
Artūram Ļipatovam un Rūdolfam Beļickim 3.vieta.

Sports
Veiksmīgi noslēgušās šī mācību gada sacensības:
Sacensības

Vecuma
grupa/skolēns
Latgales priekšpilsētas 6. – 7.
sacensības futbolā
kl.komanda
Reğionālā sporta centra 4. - 6. kl.
"Ķengarags" 2018. gada komanda
rudens sporta svētki.
Disciplīna- tautasbumba
Olimpiskās
dienas 4. – 5. kl.
stafetes, 4. stafete
komanda
Latvijas
pauerliftinga I. Sečko
federācijas
skolu
čempionāts
spiešanā
guļus
Basketbols 9. janvārī
8. - 9. kl.
komanda
5.februārī tautasbumbas 5. – 6. kl
sacensības
komanda
4.decembrī basketbola 4. – 5.kl.
sacensības
komanda

Godalga
3. vieta
1.,2.,3.
vieta
1. vieta
3. vieta

2.vieta
1.vieta
1.vieta

Arī 5. februāra sacensībās tautasbumbā zēni kvalificējās finālam.

7

Projekts “Skolas soma”
Latvijas valsts simtgades programmas „Latvijas skolas soma”
atklāšanas pasākums „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” iekļuvis konkursa
Eventex Award fināla top 3. „Latvijas skolas somas” koncerts pretendē uz
galveno balvu piecās kategorijās - labākais mākslas pasākums, labākais
koncerts, labākais kultūras pasākums, labākā uzstāšanās (Best Live
show), labākais pasākums Eiropā.
Kopumā šogad Eventex Award konkursā piedalījās 331 pasākumi
no 42 valstīm, rezultāti tiks paziņoti šī gada 26. martā. Programmas
„Latvijas skolas soma” atklāšana norisinājās 2018. gada 6. septembrī
Arēnā Rīga, kur tikās kopumā 6000 skolēnu no visiem 119 Latvijas
novadiem. (No preses relīzes).
Uzsākot jauno mācību gadu , 6. septembrī Rīgā tikās skolēni no visiem Latvijas novadiem, lai atklātu Latvijas
Valsts simtgades iniciatīvu “Latvijas skolas soma”. Atklāšanas pasākumā skolēni apmeklēja interaktīvās darbnīcas un
koncertā iepazina ”Latvijas skolas somas” saturu un pieeju, lai tālāk nestu šo ziņu saviem vienaudžiem un pārējiem
skolēniem visā Latvijā.
“Lai izjustu piederības sajūtu savai valstij, ir svarīgi to iepazīt. ”Latvijas skolas soma” ar radošas līdzdalības
rosināšana paver iespēju katram skolas bērnu un jaunietim dziļāk iepazīt Latviju, tās valstiskuma veidošanos, kultūras
vērtības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasniegumus un dabas bagātības. Šī iniciatīva ir nozīmīgākā Latvijas valsts
simtgades programmas dāvana, jo vērsta uz nākotnes Latvijas veidotāju,
tā atbildības un pienākuma sajūtas veidošana attiecībās ar savu zemi,
valsti un tās cilvēkiem,” uzsvēra kultūras ministre Dace Melbārde.
Arī mūsu skola piedalās šajā projektā. Labākie skolēni pulcējās
6. septembra pasākumā, pēc tam visi skolēni, atbilstoši plānam, ir bijuši
dažādās aizraujošās ekskursijās, iepazīstot Latvijas dabu un muzejus, kā
arī ir paredzēta plaša programma pavasara pasākumiem. Piemēram, 5.
klases paviesojās A.Pumpura muzejā un Ķeguma HES muzejā, 6.c, 8.a
un 8.b klase – Rīgas Motormuzejā.

Skolas somas pasākumi 2018./2019.m.g. 2.semestris
Klase
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
2.d
2.a
2.b
2.c
2.d
3. klases
4. klases
5. klases
5.d
6.a
6.b
6.c
6. klases
7.a
7.b
8.a
8.b
9.ab

Pasākums
J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejs “Velniņi”

Kino Splendid Palace “Jēkabs, mimi un runājošie
suņi”

J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejs “Velniņi”
Rīgas Motormuzejs.
Vēja ģenerators + muzejs
Lidojošais šķīvītis. Teātris.
Talsu iela 1
Baltā grāmata. Teātris.
Talsu iela 1
“Jēkabs, mimi un runājošie suņi”
Andreja Upīša muzejs.
Sūnu ciema zēni.
“Jēkabs, mimi un runājošie suņi”
Jasmuiža vai Tadenava, Raiņa muzejs
Ziemassvētku kauju muzejs
Dvēseļu utenis. Teātra izrāde

Datums
4.04.
4.04.
5.04.
20.02.
20.02.
20.02.
20.02.
11.04.
5.04.
11.04.
12.04.
22.03
12.02.
21.03.
19.03.
21.02.
19.02.
01.03.
19.03.
07.05.
18.04.
16.04.
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Projektu nedēļas norise
Šogad projektu nedēļa bija veltīta skolas jubilejai. Tās laikā skolēni gatavoja un sniedza koncertus, zīmēja
apsveikumus skolai un atspoguļoja tos avīzē.
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Intervijas ar skolotājiem un skolēniem
Ik gadus skolas avīzē mēs veidojam intervijas ar iemīļotiem skolotājiem, jaunajiem skolotājiem mūsu skolā, kā arī ar
ļoti labiem skolēniem.

Skolotāja Rasma Lazdiņa – šoreiz pārstāv iemīļotos
skolotājus
Kas Jūs motivēja kļūt
par skolotāju?
Man vienmēr ir paticis strādāt
par skolotāju, tas ir aizraujošs un
izglītojošs darbs. Es kā skolotāja
ne tikai mācu bērniem, bet bērni
bieži vien arī man kaut ko jaunu
iemāca – it īpaši tagad – jauno
tehnoloģiju laikmetā. Skolotāja
darbs neapstājas tikai pie stundas
novadīšanas.
Pienākumi…
pienākumi ir dažādi – pirmkārt,
man ir skolēniem jāpalīdz
iemācīties konkrētā viela. Tas ir
skolotāja galvenais pienākums,
tomēr bez stundu novadīšanas vēl
ir sagatavošanās darbs – ir
jāizdomā, kā labāk un “foršāk”
novadīt stundu, lai skolēni būtu
ieinteresēti klausīties un mācīties.
Protams, tad vēl ir darbu
labošana, runāšana ar skolēniem
par viņu problēmām, padomu
došana bērniem. Stāsts laikam jau
ir par to, ka skolotājam ir arī tādi
kā mammas pienākumi –
audzināšana, vērtību stāstīšana
u.c.. Īsi sakot, garlaicīgi mums
nav.

Cik gadus Jūs strādājat
šajā skolā?
Skolā strādāju 5. gadu,bet
kopējais darba stāžs ir gandrīz 40
gadi, no 1979.gada.
Vai Jums patīk strādāt
šajā skolā? Kāpēc?
Sāksim ar plusiem! Pozitīvs pluss
ir liels gandarījums! Gandarījums
bieži vien ir tad, kad skolēni
parāda labas zināšanas un
skolotājs redz, ka viņš tiešām ir
palīdzējis apgūt konkrēto vielu un
skolēns ir ieguvis zināšanas no
skolotāja. Skolotāja darbs ir ļoti
radošs. Nav dienas, kuras būtu
vienādas
–
vienmēr
kustībā! Mīnusi! Hmm, nezinu,
vai tos var nosaukt par mīnusiem,
vienkārši ir lietas, kuras ļoti
skumdina. Piemēram, skolēni,
kuri nevēlas mācīties un, lai nu
kādiem līdzekļiem es mēģinātu
viņu ieinteresēt, tas nesanāk.
Kas jūs būtu, ja nekļūtu
par skolotāju?
Noteikti būtu ārste!
Kādi ir Jūsu hobiji?
Ļoti patīk ceļot, lasīt un risināt
krustvārdu mīklas

Cik daudzas klases esat
audzinājusi šajā skolā?
Vai
satiekaties
ar
bijušajiem skolēniem?
Šinī skolā audzinu jau otro
klasi.Ar bijušajiem skolēniem
satiekos katru dienu - starpbrīžos,
kādreiz atnāk bijušie ciemos…
Ko Jūs vēlētos teikt
skolēniem
un
ko
skolas absolventiem?
Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet
radoši un varoši, esiet darbīgi un
atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir
tieši tik interesanta, cik paši mēs
to vēlamies!

Un tagad intervijas ar skolotājām, kuras mūsu skolā strādā pirmo gadu.
Linda Vēgnere

Kas Jūs motivēja kļūt
par skolotāju?
Nevarētu teikt, ka man bija
motivācija kļūt par skolotāju.
Vairāk gribēju iemācīties valodu,
lai vēlāk to pielietotu. Bet dzīve
piespēlēja iespēju strādāt skolā,
iepatikās.
Cik gadus Jūs strādājat
šajā skolā?
Šajā skolā strādāju vien ceturto
mēnesi.
Vai Jums patīk strādāt
šajā skolā? Kāpēc?

Jā. Patīk tas, ka darbs tuvu
mājām, skolēni stundās ir
disciplinēti
(ar
dažiem
izņēmumiem). Kolēģi ir atsaucīgi.
Kas Jūs būtu, ja nekļūtu
par skolotāju?
Ja nekļūtu par skolotāju, droši
vien būtu tūrisma gids, kas ir
mana otrā sirdslieta.
Kādi ir Jūsu hobiji?
Mani hobiji vairāk saistās ar
rokdarbiem - es tamborēju un
šuju rotaļlietas maziem bērniem,
veidoju rotas.
Ko jūs vēlētos teikt
skolēniem
un
ko
skolas absolventiem?

Skolēniem novēlu gūt zināšanas
tik viegli kā taisīt trikus ar
kendamu. :-) Absolventiem

novēlu
neaizmirst
savus
pedagogus un ik pa laikam
viņus apciemot.
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Agafija Buša
1.Vai Jums patīk šī skola? – Jā, patīk
2.Kur Jūs strādājāt līdz šim? – Rīgas 13. vidusskolā, pirms tam daudzus gadus
Iecavā.
3.Kādu priekšmetu Jūs mācat? – Matemātiku.
4.Kur Jūs mācījāties? – Daugavpils universitātē.
5.Kas Jūs visvairāk iepriecina skolas svētkos? – Tas, ka tik
daudzi bērni dejo.
Iveta Freimane
1.Vai Jums patīk šī skola? – Jā, patīk
2.Kur Jūs strādājāt līdz šim? – Bērnudārzā.
3.Kādu priekšmetu Jūs mācat? – Visus, izņemot sportu, angļu valodu, mūziku un
kristīgo mācību.
4.Kur Jūs mācījāties? – RPIVA
5.Kas Jūs visvairāk iepriecina skolas svētkos? –
Smaidīgi bērni.
Ilona Cepurīte
1.Vai Jums patīk šī skola? – Jā, ļoti patīk
2.Kur Jūs strādājāt līdz šim? – Ventspils 5. vidusskolā, 1. pamatskolā.
3.Kādu priekšmetu Jūs mācat? – Matemātiku.
4.Kur Jūs mācījāties? – Liepājas universitātē, RPIVA
5.Kas Jūs visvairāk iepriecina skolas svētkos? – Redzot savus bērnus dejojam vai dziedam pasākumos.

Mūsu labākie skolēni
Intervija ar 5.a klases skolnieku Sandi Dambīti
1.Kopš kuras klases Tu mācies šajā skolā?
 Es šajā skolā mācos no 1.klases.
2.Mīļākais mācību priekšmets?
 Mans mīļākais mācību priekšmets ir sports.
3.Ar ko Tu nodarbojies skolā un ārpus tās?
 Skolā ar florbolu, sporta spēlēm un ārpus skolas ar taekwon-do.
4.Mīļākais skolotājs?
 Mans mīļākais skolotājs ir Andris Linde.
5.Vai Tev patīk projekta nedēļa? Kāpēc?
 Man patīk projekta nedēļa, jo var nemācīties un vēlu iet uz skolu.
6.Raksturo sevi vienā vārdā!
 Gudrs.
7.Cik un kādās olimpiādēs Tu esi piedalījies?
 Es esmu piedalījies divās olimpiādēs: dabaszinībās un
matemātikā.
8.Kā Tev veicās olimpiādēs?
 Man veicās ļoti labi. Dabaszinībās - 1.vieta, matemātikā- atzinība.
Intervija ar 8.b klases skolnieci Valēriju Meinardti
1. Kopš kuras klases Tu mācies šajā skolā?
 Skolā mācos no pirmās klases. Es pati neizvēlējos mācīties šajā skolā, bet izvēlējās mani vecāki, jo par
skolu ir ļoti labas atsauksmes un tā atrodas tuvu mājām. Domas bija iet uz ģimnāziju, bet tomēr izlēmu
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palikt savā skolā. Skola ir viena no vecākajām skolām Latvijā, tai daudz tradīciju, savs deju kolektīvs un
koris, kuriem ir daudz sasniegumu.
2. Mīļākais mācību priekšmets?
 Mans mīļākais mācību priekšmets ir matemātika un vēsture. Esmu piedalījusies matemātikas, vēstures,
ģeogrāfijas, latviešu valodas olimpiādes un saņēmusi daudz godalgu.
3. Ar ko Tu nodarbojies skolā un ārpus tās?
 Ārpus skolas es nodarbojos ar mūziku - spēlēju klavieres un piedalos
skolas ansamblī. Esmu piedalījusies dažādos konkursos gan viena, gan ar
ansambli, kur esam ieguvuši arī vietas. Mans vaļasprieks ir peldēšana un
slidošana, ar ko es nodarbojos regulāri. Ļoti patīk ceļot pa Latviju un
ārpus tās
4. Mīļākais skolotājs?
 Laikam gan jau mūsu klases audzinātāja Kristīne Dītriha. Es gribu
pateikt paldies visiem skolotājiem, bet īpašu paldies gribu pateikt savai
klases audzinātājai Kristīnei Dītrihai.
5. Vai Tev patīk projekta nedēļa? Kāpēc?
 Jā, man patīk, jo tas ir brīdis, kad var atrauties no mācībām un izdomāt
kaut ko pašam.
6. Raksturo sevi vienā vārdā!
 Draudzīga.
7. Cik un kādās olimpiādēs Tu esi piedalījusies?
 Es esmu piedalījusies matemātikas, latviešu valodas, vēstures un citās olimpiādēs.
8. Kā Tev veicās olimpiādēs?
 Man veicās labi.
9. Plāni nākotnei?
 Mani plāni nākotnei ir turpināt mācīties vidusskolā.
10. Novēlējums skolai?
 Skolai novēlu izaugsmi, skolotājiem - izturību un gudrus skolēnus, bet skolēniem - panākumus mācībās.

Aptauja ar skolēniem un skolotājiem
Mēs veicām aptauju 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem un skolotājiem. Mēs uzdevām jautājumus par uzvedību
skolā. Aptaujājām skolēnus arī par noteikumu ievērošanu. Diagrammā atspoguļoti rezultāti.
Jautājām skolotājiem, vai skolēni ir paklausīgi.
Mēs secinājām, ka skolēni ne vienmēr ievēro noteikumus.
Secinājām arī to, ka skolotājiem nav viegla dzīve. :)
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Kendama mūsu skolā
Pēdējos gados skolēni
starpbrīžos pamatā
“sēdēja telefonos”.
Pirms gada neilgu
laiku populāri bija
“spineri”. Tomēr tiem
neizdevās iekarot
patstāvīgu vietu
skolēnu brīvā laika
nodarbēs. Un tad pēkšņi - šoruden, pāris nedēļu laikā,
Latvijas skolas pāršalca kendama spēle. Tā kļuvusi par
neatņemamu brīvā laika pavadīšanas sastāvdaļu 8 - 12
gadus veciem bērniem. To vairāk spēlē zēni. Diagrammā
redzams aptaujāto skolēnu skaits pa klašu grupām mūsu
skolā. Visaktīvākie mūsu skolas spēlētāji mācās 2., 5. un

6. klasē. Aptauja veikta 2019. gada februārī.
Kopā skolā kendamu spēlē apmēram 190
bērnu.
Kendama ir atkarību raisoša koka rotaļlieta,
kas nāk no Japānas. Kaut kas vēl nebijis
Latvijā. Kendama ir piemērota kā bērniem,
tā pieaugušiem. Mūsdienās kendamas spēle
vairs nav tikai izklaide, tā kļuvuši par
nopietnu un strauji augošu sporta veidu
(tagad arī Latvijā) ar neskaitāmām
sacensībām visā pasaulē.
Spēles izcelsme tiek apstrīdēta. Kendama ieradās Japānā no Rietumiem aptuveni 1777. gadā, un tajā brīdī
Nagasaki bija vienīgā ārējās tirdzniecības osta. Spēle ieguva popularitāti Edo periodā (1600–1868).
Visbiežāk tiek spēlēta standarta izmēra kendama, kas ir 18 cm gara, bet dažiem skolēniem ir mini un
pastāv arī nano kendama. Tā ir izgatavota ne tikai no koka, bet arī no metāla, un plastmasas ar iestrādātiem
gaismu efektiem un krāsojumiem. Pasaulē var iegādāties arī dažādus dizaina aksesuārus, piemēram,
kendamas somas un turētājus.
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Skolēni spēles laikā izpilda dažādus trikus, kas saistīti ar bumbiņas novietojuma mainīšanu uz kāta.
Populārākie no tiem redzami attēlā:

Skolotāju viedokļi:
9, klases skolēni atbildēja, ka šo spēli
spēlējot tikai mazie bērni. Rotaļlieta
veicina dažādas prasmes – attīsta balansu,
acu, roku un koordināciju, refleksu
kustību. Lai to apgūtu, nepieciešams
laiks, koncentrēšanās spējas, pacietība un
radošums.
Ievērojot drošības noteikumus, šī spēle
liek bērniem kustēties un atteikties no
kaitīgajām viedierīcēm!
Domāju, ka spēle attīsta domāšanu,
trenē veiklību, uzmanību, bet dažkārt rada
arī bīstamas (traumatiskas) situācijas.
Mans viedoklis ir tikai pozitīvs, jo
bērni nav visu laiku telefonā, viņi
koncentrējas,
attīsta
koordināciju,
reakciju un laika izjūtu, kā arī interesējas,
kādus trikus vēl var pamēģināt, līdz ar to
mācās atrast sev svarīgo informāciju.
Es ar kendamu iepazinos tad, kad es
ieraudzīju savu komandas biedru
spēlējoties un taisot ļoti foršus trikus. Es
pamēģināju un man iepatikās. Es pats
atradu, kur Rīgā tādu var nopirkt. Tā es
aizgāju un nopirku. Es biju pirmais no klases, kuram bija kendama. Man kendama ir jau trīs mēnešus. Es jau
māku daudzus trikus. Es domāju, ka man ir uzlabojusies roku veiklība, koncentrēšanās spējas un esmu
kļuvis pacietīgāks.
Man šķiet, ka kendama ir ļoti laba rotaļlieta, jo tā novērš jauniešus no vēlmes spēlēt datorspēles”,
piebilst 5. a klases skolēns Juris.
Latvijā
Alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centrā 30. janvārī norisinājies līdz šim plašākais “Kendamas”
pasākums Latvijā. Turklāt šoreiz pie jauniešiem no ASV ieradušies pasaules līmeņa spēlētāji. Interesentiem
bija iespēja redzēt augstas klases trikus, aprunāties ar profesionāļiem un rādīt prasmes arī pašiem.
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Joki par skolu
-Sakiet, skolotāj, vai cilvēku var
sodīt par to, ko viņš nav izdarījis?
-Protams, ka nevar.
-Vai cik labi! Es neesmu
sagatavojis mājas darbus!

Klasē trokšņo. Skolotāja ienāk
klasē:
-Kurš ir stulbs, pieceļas!
Jānītis pieceļas.
-Tu esi stulbs?
-Nē skolotāj, man vienkārši žēl,
ka jūs viena pati stāvat!

Mūzikas skolotājs – audzēknim:
-Ja neuzvedīsies labi, pateikšu
taviem vecākiem, ka tev ir
talants!

Skolotāja – Pēcim:
-Pēci, kāda, tavuprāt, būtu ideāla
skola?
-Tā, kas slēgta, skolotāj!

Skolotāja:
-Bērni, ka jūs domājat, cik skola
ir augsta?
Jānītis:
-1 m 50 cm
-Kāpēc tu tā domā?
-Jo skola man ir līdz kaklam!

Un šeit dažādi kuriozi, ko skolēni
sarakstījuši savos sacerējumos:
- Pie mums vīrieši drīkst precēt
tikai vienu sievieti, to sauc par
vienveidīgumu.
- Mūsu mājās, katram ir sava
istaba. Tikai tētim nav, viņam ir
jāguļ
pie
mammas.
- Vīrieši nevar precēt vīriešus, jo
tad neviens nevar vilkt līgavas
kleitu!
- Dzīvības apdrošināšana ir tā
nauda, ko saņem, kad izdzīvo
nāvējošu
negadījumu.
- Mani vecāki pērk tikai pelēko
tualetes papīru, jo tas jau reiz ir
ticis izmantots un tā mēs
palīdzam
apkārtējai
videi.
- Vispār adoptēšana ir labāka.
Tad vecāki var izvēlēties bērnu
un nav jāņem, kas viņiem nejauši
tiek.
- Ādams un Ieva dzīvoja Parīzē.
- Pa nedēļu Dievs dzīvo debesīs.
Tikai svētdienās viņš pārceļas uz
baznīcu.
- Sliekas nevar iekost, jo viņām

priekšā un aizmugurē ir tikai
astes.
- Pēc tam, kad cilvēki pārtrauca
būt mērkaķi, tie kļuva par
ēģiptiešiem.

- Pavasaris ir pirmais no četriem
gadalaikiem. Tad vistas dēj olas
un
zemnieki
kartupeļus.

- Manai tantei bija tik spēcīgas
locītavu sāpes, ka viņa nevarēja
pacelt rokas virs galvas. Ar kājām
bija tāpat.

- Aplis ir apaļš kvadrāts.

- Zemeslode griežas 365 dienas
katru gadu. Katrus četru gadus
viņai vajag vienu dienu vairāk, un
tas kā reiz tieši februārī. Kāpēc es
gan nezinu. Varbūt tāpēc, ka
februāri ir aukstāks un tad ir
nedaudz
grūtāk
griezties.

- Viens no vislietderīgākajiem
dzīvniekiem ir cūka. No tās var
visu izmantot: gaļu ēšanai, ādu
materiāliem apvilkšanai, sarus
sukām un vārdu kā lamuvārdu.

- Zoodārzā ir forši. Tur var redzēt
dzīvniekus, kādi pat neeksistē.

- Apdzīvotība Austrālijā ir 4
kvadrātcilvēki uz vienu metru.

- Upes krastā Mārīte slauca govi,
savukārt atspulgā viss izskatījās
otrādi.

- Vasarā mēs ar draugiem
devāmies pārgājienos, līdzi ņemot
tikai
pašu
nepieciešamāko:
kartupeļus, telti un Maiju.

- Ar Raini es iepazinos jau
bērnudārzā, kur viņš stāvēja pie
sienas.

- Edgars par Kristīni nemaz
nerūpējas, bet visu naudu nodzer
viens
pats.

- Bibliotēkā ienāca zēns un
meitene.
Viņi
bija
brāļi.
- Un tad mežmalā iznāca alnis stalts
ka
žirafe.


Saules ceļu, ko viņa noiet dienas
laikā, var pielīdzināt arī cilvēka
ceļam uz pasaules. Arī saule,
tāpat kā cilvēks, skaisti rītos
uzlec.

Kaimiņu zemju iedzīvotāji mūs
iepriecina ar savu dabisko gāzi.

Daudzpunkte lietota tāpēc, ka tas
teikums var turpināties, bet negrib
ar to tekstu baigi uzbāzties.

– Bērni, skola ir jūsu otrās
mājas… Pēterīt, sēdi normāli,
neesi jau mājās!

4 iemesli kādēļ es kļuvu par
skolotāju:
Rudens
brīvlaiks,
Ziemassvētku brīvlaiks, Lieldienu
brīvlaiks un Vasaras brīvlaiks!

«Kārli, cik ir puse no astoņi?»
«Kā
jādala,
vertikāli
jeb
horizontāli?»
«Tas
taču
ir
vienalga».
«Nav viss vienalga! Ja dala
vertikāli, tad ir trīs, bet ja dala
horizontāli, tad ir nulle!»

Jānīt, kāpēc nokavēji skolu?
-Tāpēc, ka pa ceļam satiku
kundzi, kas bija pazaudējusi
desmitnieku.
-Un tad? Tikai nesaki, ka
palīdzēji viņai to sameklēt!
-Nē, es stāvēju uz banknotes un
gaidīju, kad viņa aizies...

Stundā
skolotāja
saka:
- Tagad es jums pastāstīšu, kā
pasaulē radās pirmais cilvēks.
No pēdējā sola Pēcis iesaucas:
- Es daudz labprātāk paklausītos
paklausītos, kā radās trešais
cilvēks!

Dažiem studentiem universitāte ir
otrās
mājas,
dažiem
pasniedzējiem – pansionāts.

Skolas avīzes numuru sagatavoja
visi 5.a klases skolēni, skolotāja
konsultante Inese Lude.
Fotogrāfijas: I Lude, K.Dītriha, I.
Bērziņa,
A.Linde,
„Mārītes”
fotokompānija, personiskie arhīvi,
interneta materiāli.

