
Aģentiņš	  
 

      Āgenskalna sākumskolas avīze 
                            2017. gada  decembris 

Nr. 2	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

   Ziemassvētki nenāk no  
Noplēstas kalendāra lapiņas, 
Bet no sirsniņas nāk –  
Jau tad, kad 
krīt pirmais sniedziņš, 
Jau tad, kad 
 pārsliņas viz –  
Baltas, baltas top domas, 
Balta, balta top sirds. 
 
Ziemassvētki nenāk no  
kalendāra lapiņas, 
Ziemassvētki nāk tad, 
Kad tu man 
 pasaki kaut ko labu, 
Kad es tev 
 izdaru kaut ko labu,- 
Tad 
Ziemassvētki ir klāt. 

  (Maija Laukmane)   
 

   Šogad Ziemassvētku tirdziņš skolā notika 1. decembrī. 
5. un 6. klašu pārdevēji jaunāko klašu pircējiem tirgoja 
visdažādākās pašu gatavotās lietas un našķus. Daļu 
gūtās peļņas tirgotāji ziedoja labdarībai. Slimo bērnu 
aprūpei tika saziedoti 68,44 eiro , dzīvnieku patversmei 
126,79 eiro. 

	  	  	  	  	  

	  	  	  Caur	  tumsu,	  sniegputeņiem,	  
atkušņiem	  un	  dubļiem	  mēs	  visi	  
ejam	  uz	  Ziemassvētkiem.	  Pēdējās	  
nedēļas	  bija	  īpaši	  saspringtas	  gala	  
kontroldarbu	  dēļ.	  Taču	  arī	  ar	  tiem	  
esam	  tikuši	  galā	  un	  aizvien	  straujāk	  
tuvojamies	  ziemas	  brīvlaikam.	  	  

	  	  	  	  ”Aģentiņš”	  pirms	  brīvlaika	  dāvā	  
Jums	  savu	  decembra	  numuru.	  Šajā	  
numurā	  lasīsiet	  par	  skolas	  
basketbola	  komandas	  
sasniegumiem	  un	  uzzināsiet,	  kas	  ir	  
pirktākā	  Ziemassvētku	  dāvana.	  Šis	  
“Aģentiņa”	  numurs	  ir	  rekordgarš-‐
septiņas	  lapas!	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Aģentiņš”	  vēl	  
jums	  visiem	  skaistu	  Ziemassvētku	  
gaidīšanu	  un	  patiesi	  gaišu	  prieku	  arī	  
pēc	  saulgriežiem!	  

Avīzes	  redaktors	  Roberts	  
Kārkliņš(6.b)	  



 
Mēs lepojamies 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  2.	  decembrī	  Latviešu	  biedrības	  namā	  notika	  XXI	  stāstnieku	  konkursa	  ”Teci,	  teci,	  valodiņa	  2017”	  fināls.	  II	  
pakāpes	  diplomu	  un	  titulu	  ”	  Lielā	  stāstniece”	  ieguva	  Madara	  Mālere	  (1.b),	  Elīza	  Beāte	  Anduža	  (2.a),	  Rasa	  
Ozola	  (6.b).	  

	  

	  	  	  	  5.decembrī	   N.Draudziņas	   vidusskolā	   notika	   Rīgas	   skolēnu	   finālsacensības	   	   basketbolā,	   piedalījās	   6	  
komandas.	  Finālā	  zaudējām	  tikai	  Teikas	  vidusskolas	  komandai	  un	  izcīnījām	  2.vietu	  un	  iespēju	  pārstāvēt	  Rīgu	  
Latvijas	  skolēnu	  finālsacensībās.	  

Komandu	  pārstāvēja:	  

1.	  Mārtiņš	  Kilups	  (5.a)	  
2.	  Ronalds	  Ginters	  (5.b)	  
3.	  Renārs	  Vinšteins	  (5.b)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.	  Andis	  Arājs	  (5.b)	  
5.	  Artūrs	  Ozols	  (5.c)	  
6.	  Artūrs	  Kivlenieks	  (4.c)	  
7.	  Haralds	  Sprūdžs	  (4.c)	  
8.	  Gustavs	  Krīgers	  (4.a)	  
	  

	  	  	  	  	  Iļguciema	  vidusskolā	  notika	  Rīgas	  skolēnu	  finālsacensībām	  basketbolā	  zēniem	  6.-‐7.kl.grupā.	  Mūsu	  
komanda	  izcīnīja	  3.vietu.	  	  

Komandu	  pārstāvēja:	  

1.	  Rūdolfs	  Jordans	  (6.b)	  
2.	  Aleksis	  Loļa	  (6.b)	  
3.	  Gustavs	  Dieziņš	  (6.d)	  
4.	  Oskars	  Lorencs	  (6.c)	  
5.	  Justs	  Vītols	  (6.c)	  
6.	  Alberts	  Sarkans	  (6.c)	  
7.	  Kristers	  Kviesis	  (6.c)	  
8.	  Markuss	  Spila	  (6.c)	  
	  

	  

	  

	  	  	  24.	  novembrī	  kinoteātrī	  “Splendid	  Palace”	  
notika	  	  2017.gada	  Rīgas	  interešu	  izglītības	  
pedagogu	  un	  audzēkņu	  nominācijas	  
pasākums.	  Tajā	  tika	  pasniegtas	  Gada	  balvas	  
labākajiem	  pedagogiem,	  audzēkņiem	  un	  
kolektīviem.	  Nominācijā	  “Par	  ieguldījumu	  
interešu	  izglītībā”	  balvu	  saņēma	  	  
Āgenskalna	  sākumskolas	  vizuālās	  mākslas	  
pulciņa	  skolotāja	  Iveta	  Cimare.	  



	  

	  

	  	  	  	  5.decembrī	  	  Iļģuciema	  vidusskolā	  notika	  Kurzemes	  rajona	  finālsacensības	  basketbolā	  4-‐5.kl.	  meitenēm,	  
kur	  mūsu	  komanda	  pārliecinoši	  izcīnīja	  1.vietu	  un	  tiesības	  piedalīties	  Rīgas	  pilsētas	  skolu	  finālsacensībās.	  

Komandu	  pārstāvēja:	  

1.	  Grieta	  Roze	  (4.c)	  
2.	  Madara	  Peisniece	  (4.b)	  
3.	  Anne	  Saliņa	  (4.b)	  
4.	  Patrīcija	  Klīve	  (4.b)	  
5.	  Emīlija	  Trofimenko	  (5.c)	  
6.	  Anete	  Arāja	  (5.b)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  21.novembrī	  Dobelē	  notika	  Latvijas	  skolu	  sacensības	  veiklo	  stafetēs	  ,	  kur	  mūsu	  komanda	  izcīnīja	  4.vietu,	  
tikai	  par	  1	  punktu	  zaudējām	  Ventspils	  1.pamatskolas	  komandai,	  kura	  izcīnīja	  3.vietu.	  	  

Komandu	  pārstāvēja:	  

1.	  Gustavs	  Dauškāns	  (2.c)	  
2.	  Hārdijs	  Uškāns	  (2.a)	  
3.	  Ričards	  Lisovskis	  (2.b)	  
4.	  Anete	  Gudramoviča	  (2.b)	  
5.	  Patrīcija	  Auniņa	  (2.b)	  
6.	  Evelīna	  Apeine	  (2.c)	  
7.	  Nora	  Smaļinska	  (3.c)	  
8.	  Arta	  Ulle	  (3.c)	  
9.	  Jorens	  Mitenbergs	  (3.c)	  
10.	  Oskars	  Dzelde	  (3.c)	  
11.	  Raivis	  Zinčenko	  (3.c)	  
12.	  Zane	  Straudovska	  (4.b)	  
13.	  Rūdolfs	  Kļavinskis	  (4.b)	  
14.	  Haralds	  Sprūdžs	  (4.c)	  
15.	  Artūrs	  Kivlenieks	  (4.c)	  
16.	  Madara	  Markeviča	  (5.b)	  
17.	  Francis	  Gelpers	  (5.b)	  
18.	  Mārtiņš	  Kilups	  (5.a)	  
19.	  Džeina	  Račika	  (5.c)	  
20.	  Emīlija	  Trofimenko	  (5.c)	  
	  
	  
3.	  decembrī	  Megija	  Beāte	  Baranovska	  (6.b)	  
piedalījās	  konkursā	  ‘’Balss	  Pavēlnieks’’	  un	  izpildīja	  
Meganas	  Treinores	  dziesmu	  ‘’Im	  a	  lady’’.	  Lai	  gan	  
viņa	  netika	  uz	  superfinālu,	  žūrija	  izteica	  lielu	  
atzinību	  par	  priekšnesumu.	  
	  
	  
	  
	  

 



 
 
Karjeras lappuse 

IEPAZĪSTAM PROFESIJU PASAULI 
Esmu ievērojis, ka daudzas klases dodas ārpus skolas stundu laikā. Kāpēc tas tā? 
Mūsu skola ir iesaistījusies projektā ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs.’’ Projekta mērķis -   radīt iespējas skolēniem izprast daudzveidīgo profesiju pasauli, motivēt 
skolēnus profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām spējām, talantiem.  

Uz kurām vietām skolēni devās? 
6.b klase devās uz kinoteātri”Splendid palace”, tikās ar režisoru Askoldu Saulīti un noskatījās 

viņa jauno filmu -  „Astoņas zvaigznes.” 8. novembrī 3.klašu skolēni iepazina starptautiskās lidostas 
”Rīga” darbinieku profesijas. 24.novembrī 5.,6.klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības pasākumā 
pludmales volejbola centrā ”Brazīlija”. Skolēniem bija iespēja  decembra sākumā doties mācību 
ekskursijās Latvijas Leļlu teātrī. 4.c klase apguva veselīga uztura pamatus sadarbībā ar Hanzas 
maiznīcas Degustatoriņu, kurš demonstrēja veselīga uztura priekšrocības. 

Taču profesiju iepazīšana nenotika tikai ārpus skolas. Kā tas notika? 
Sagaidot Latvijas valsts 99. gadadienu, 6.b un 6.d klases skolēni iejutās pedagoga lomā, vadīja 

patriotisma stundas par Latvijas dibināšanu un Lāčplēša dienu 1. - 3. kl. skolēniem.  
Kāds būtu Jūsu novēlējums “Aģentiņa” lasītājiem? 

            Gaišu un mierīgu Adventa laiku un priecīgus Ziemassvētkus !  
                                Tamāra Ludborža, atbildīgā par karjeras projekta īstenošanu skolā. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.b un 6.a klase pludmales parkā 
‘’Brazīlija’’ 

Interviju sagatavoja Roberts Kārkliņš (6.b) 

Ekskursija uz Leļļu teātri 



	  

Deutsche Seite 

  
 

 
 
 
 

Gäste aus Deutschland. 
Am 15. November hatten wir in der 
Grundschule Āgenskalns Gäste aus 
Deutschland. 

Die Handpuppe Socke, die große Schwester 
Esther und der Vater David Farmer haben 
uns eineninteraktiven Deutschunterricht 
gezeigt, an dem die Schüler und 
Schülerinnen der 1. und 2. Klassen 
teilgenommen haben.  

Die Kinder haben alles mit Begeisterung 
aufgenommen und die lustige Art und 
Weise des Lernens hat uns viel Spaß 
gemacht. 

Danach haben die Deutschlehrer die 
Möglichkeit gehabt, ihre eigene 
Handpuppen zu basteln und zu üben, wie 
man die im Unterricht einsetzen kann. 
Vielen Dank an Goethe Institut für diese 
Erfahrung! 

                Lehrerin Baiba 

Weihnachtsfest in unserer 
Schule. 
Advent, Advent, 
ein Lichtlein brennt!  
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,  
dann steht das Christkind vor der Tür! 
 

So beginnen am 19. Dezember die schönen 
Veranstalltungen der Kleinsten in den 1. 
Klassen. Sie lernen ihre ersten 
Winterlieder und Gedichte und vor allem – 
das Zussamensein der Klasse bei dem 
ersten Fest – den Weihnachten.  

Der Tannenbaum wird geschmück, der 
Schneemann wird gebaut und dann kommt 
auch der alte, liebe Weihnachtsmann.     

Die anderen, deutschsprachigen 
Veranstalltungen der ӓlteren Klassen (2. 
bis 6. Klasse) waren auch sehr herzlich.                                                                              

Lehrerin Silva 

Schnee mann, Schneemann, 

kalter Mann, 

hast ‘ne rote Nase dran. 

Schwarze Augen, schwarzer 
Mund,  

bist so dick und kugelrund. 

Kommt der liebe 
Deutsche weihnachten 



	  

Garais starpbrīdis 

 

Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Tie ir svētki, 
kurus gaida gan mazi, gan lieli. Piedāvājam 
jums apskatīt interesantus faktus par 
Ziemassvētkiem. 

1.	  Vācieši	  bija	  pirmie,	  kas	  izveidoja	  mākslīgo	  eglīti	  no	  
krāsotām	  zoss	  spalvām.	  
2.	  Katru	  gadu	  no	  Amerikas	  tiek	  izsūtītas	  vairāk	  kā	  trīs	  
miljardu	  Ziemassvētku	  kartiņas.	  

3.	  Atsaucoties	  uz	  Ginesa	  rekordu,	  visgarākā	  eglīte	  bija	  
1950.	  gadā	  Northgate	  iepirkšanās	  centrā,	  Sietlā,	  
Vašingtonā.	  Eglīte	  stiepās	  vairāk	  kā	  66	  metru	  garumā.	  
4.	  Vikingu	  dievs	  Odins	  ir	  Ziemassvētku	  vecīša	  
priekštecis.	  

5.	  Norvēģu	  zinātnieki	  izvirzījuši	  hipotēzi,	  ka	  Rūdolfs	  
savu	  sarkano	  degunu	  ieguvis	  viņa	  elpošanas	  slimības	  
dēļ.	  

6.	  Ziemassvētku	  tradicionālās	  trīs	  krāsas	  ir	  zaļa,	  
sarkana	  un	  zelta	  krāsa.	  Zaļā	  krāsa	  simbolizē	  dzīvību	  un	  
atdzimšanu,	  sarkanā	  –	  Jēzus	  Kristus	  asinis	  un	  zelta	  
krāsa	  prezentē	  gaismu	  un	  labklājību.	  

7.	  Ja	  arī	  jūs	  pirms	  Ziemassvētkiem	  dzirdat	  dziesmu	  
“White	  Christmas”,	  neesat	  vienīgais.	  Tā	  ir	  visvairāk	  
pārdotā	  Ziemassvētku	  dziesma	  pasaulē.	  
8.	  Ziemassvētku	  egles	  ASV	  tiek	  pārdotas	  kopš	  
1850.gada.	  

9.	  Līdz	  to	  pārdošanas	  brīdim	  parasti	  Ziemassvētku	  
egles	  aug	  15	  gadus.	  

10.	  Vācijā	  tic,	  ka	  Ziemassvētku	  vakarā	  dzīvnieki	  spēj	  
runāt.	  
11.	  Ziemassvētki	  kā	  tradīciju	  svētki	  Amerikā	  nebija	  
deklarēti	  līdz	  pat	  1870.gada	  27.jūnijam.	  

12.	  Santa	  Klauss	  ir	  radies	  no	  reālas	  personas	  –	  Svētā	  
Nikolasa	  Miras,	  kurš	  dzīvoja	  4.gadsimtā.	  Svētais	  
Nikolass	  piedzima	  Potarā,	  mūsdienu	  Turcijā.	  
13.	  Pirmā	  izgaismotā	  eglīte	  piederēja	  Mārtiņam	  
Luteram	  	  

14.	  Angļu	  valodās	  ”Christmas”	  ir	  vārdu	  salikums	  no	  
”Christ`s	  Mass”,	  kas	  nācis	  no	  Anglijas.	  Burts	  ”X”	  ir	  
pirmais	  burts	  vārdā	  ”Christ”	  grieķu	  valodā,	  savukārt	  
”Xmas”	  saīsinājums	  tiek	  lietots	  kopš	  1550.gadiem.	  
15.	  Viena	  no	  vispopulārākajām	  dāvanām	  
Ziemassvētkos	  ir	  LEGO.	  Decembra	  mēnesī	  tiek	  pārdoti	  
vairāk	  nekā	  2	  LEGO	  komplekti	  minūtes	  laikā!	  

Faktus	  apkopoja	  Kārlis	  Kaugurs	  (6.b)	  

PASAKA PAR LIELO TROKSNI 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lielais	  Troksnis,	  sasmēlies	  ielās	  
mašīnu	  motoru	  dūkoņu,	  sirēnu	  	  kaukšanu	  
un	  tramvaju	  žvadzoņu,	  	  brīdi	  atvilka	  elpu	  
Kandavas	  ielas	  koku	  galotnēs.	  Tieši	  tobrīd	  
rudens	  vējš	  sagrieza	  virpuļu	  virpuļiem	  
brūngani	  dzeltenās	  kļavu	  lapas	  un	  iesvieda	  
tās	  līdz	  ar	  Lielo	  Troksni	  Āgenskalna	  
sākumskolas	  pagalmā.	  

	   Lielais	  Troksnis	  apmulsis	  kādu	  
laiciņu	  klausījās	  visapkārt	  valdošajā	  
klusumā,	  bet	  tad	  iedimdējās	  zvans,	  pa	  
atvērtajām	  skolas	  durvīm	  atskanēja	  
smiekli,	  saucieni,	  spiedzieni,	  kliedzieni.	  “O!	  
Manējie!”	  laimīgs	  iesaucās	  Lielais	  Troksnis	  
un	  metās	  pa	  atvērtajām	  durvīm	  skolā	  
iekšā…	  

1.	  turpinājums	  

	   Kad	  Lielais	  Troksnis	  ieskrēja	  skolā,	  
visi	  bija	  ļoti	  skaļi.	  Tik	  skaļi,	  ka	  pat	  Lielais	  
Troksnis	  ļoti	  piekusa,	  bet	  viņš	  nepadevās.	  
Viņš	  ievēroja	  kādu	  klusu	  puiku.	  ”Ko	  tu,	  
puika,	  te	  sēdi?”	  jautāja	  Lielais	  Troksnis.	  
”Man	  nav	  neviena,	  ar	  ko	  trokšņot	  kopā,”	  
teica	  puika.	  Lielais	  Troksnis	  brīdi	  padomāja	  
un	  tad	  teica:	  ”	  Mēs	  varam	  trokšņot	  kopā.”	  
Puika	  bija	  ļoti	  priecīgs	  par	  šo	  domu.	  Kamēr	  
viņi	  kopā	  trokšņoja,	  pie	  viņiem	  piegāja	  
kāda	  meitenīte	  un	  jautāja	  puikam	  un	  
Lielajam	  Troksnim:”Vai	  es	  arī	  drīkstu	  
patrokšņot	  kopā	  ar	  jums?”	  Lielais,	  
labsirdīgais	  Lielais	  Troksnis	  piekrita,	  un	  viņi	  
sāka	  trokšņot	  visi	  trīs.	  

(Toms	  Ernests	  Groskops,	  5.b)	  

Gaidām	  pasakas	  turpinājumu!	  Šai	  pasakai	  
būs	  vēl	  5	  turpinājumi	  (ik	  mēnesi	  	  -‐	  līdz	  
maijam).	  

	  	  	  	  	  	  	  Mēs	  aicinām	  izdomāt	  un	  uzrakstīt	  
pasakas	  turpinājumu	  (līdz	  70	  vārdiem)	  un	  
līdz	  15.	  janvārim	  iesniegt	  to	  mums	  –	  Rasai	  
Kuplei	  (6.b)	  un	  Mētrai	  Melisei	  Lazdānei	  
(6.b).	  Veiksmīgāko	  pasakas	  turpinājumu	  
publicēsim	  nākamajā	  avīzes	  numurā.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lai	  veicas!	  

	  



	  

Garais starpbrīdis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vēlējumi skolai jaunajā gadā un 
Ziemassvētkos! 
1.a-‐Lai	  miers	  virs	  zemes	  un	  cilvēkiem	  labs	  
prāts!	  Mīlestību,	  veselību,	  saticību	  jaunajā	  
gadā!	  

1.b-‐Lai	  skola	  ir	  stipra!	  

1.c-‐Lai	  skolai	  laba	  veselība!	  

2.a-‐Lai	  skola	  nekad	  nesabruktu!	  

2.b-‐Laimīgu	  un	  klusu	  svētku	  gaidīšanas	  
laiku!	  

2.c-‐Lai	  skola	  būtu	  skaista!	  

3.a-‐Lai	  skolai	  daudz	  konču!	  

3.b-‐Ziemassvētkos	  prieku,	  laimi,	  saticību,	  
mīlestību,	  labsirdību!	  Jaunajā	  gadā	  labas	  
sekmes,	  priecīgu	  katru	  dienu,	  draudzību!	  

3.c-‐Lai	  būtu	  košs	  gads	  un	  bērni	  laimīgi!	  

4.a-‐Lai	  visiem	  skolēniem	  teicamas	  atzīmes!	  

4.b-‐Lai	  jauks	  2018.	  gads	  un	  labas	  atzīmes!	  

4.c-‐Lai	  skola	  pastāv!	  

5.a-‐Lai	  skola	  augtu,	  lai	  skolēni	  gūtu	  
panākumus	  un	  sasniegtu	  savus	  mērķus!	  

5.b-‐	  Katra	  jauna	  diena	  lai	  nāk	  pie	  Tevis	  kā	  
jauns	  piedzīvojums,	  jauns	  prieks,	  jauna	  
gudrība	  un	  jauna	  enerģija!	  

5.c-‐Lai	  šī	  skola	  nekad	  nemainās!	  

6.a-‐Lai	  jaunajā	  gadā	  visi	  iegūst	  jaunas	  
zināšanas!	  

6.b-‐Lai	  jauks	  jaunais	  gads	  un	  brīvlaiks	  
ātrāk	  pienāktu!	  

6.c-‐Lai	  skolā	  Ziemassvētkos	  ir	  svinīga	  
sajūta!	  

6.d-‐Spēku	  un	  izturību	  atlikušajā	  mācību	  
gadā!	  

(Vēlējumus	  apkopoja	  Rasa	  Ozola	  6.b)	  

“Aģentiņu”	  vari	  lasīt	  arī	  digitālā	  versijā	  skolas	  mājaslapā.	  
Avīzes	  veidotāji:Jauno	  žurnālistu	  redakcija.	  

Redaktors	  Roberts	  Kārkliņš	  (6.b),	  maketētājs	  Krišs	  Olafs	  Merirands	  (6.b).	  
Atbildīgie	  skolotāji:	  Benita	  Trasūne,	  Ivars	  Lipsbergs.	  


