
             

 

 

 

 

Z I N Ī B U   D I E N A S   R A L L I J S 
1.septembra vakars atkal pulcēja pie skolas skolēnus un viņu ģimenes, lai  startētu Zinību dienas rallijā. 

Tās gan nebija sacensības uz ātrumu, bet rallijs-orientēšanās ar dažādiem uzdevumiem. Paldies, ģimenēm par 

iesaistīšanos un kopā pavadītu brīnišķo vakaru! 

    
 

MĒNEŠA AKTUALITĀTES 

 
1.septembris – Zinību diena-Ģimeņu 

rallijs 

2.septembris – Drošības diena 

10.septembris – Tēvu diena; 

4.klases pārgājiens  

14.septembris-5.oktobris – Mākslas 

terapija “Esi tagad”  8.klase 

15.-17.septembris – Ziedu izstāde 

16.septembris – “Meža ekspedīcija” 

6. klase 

23.septembris – 5.klases pārgājiens; 

3.klases ekskursija 

24.septembris – Eiropas Valodu diena 

29.septembris - Miķeļdiena 

 

ZINĪBU DIENA 
Klāt septembris.  

Ar sasārtušiem vaigiem, 

uz skolu dodas pirmklasnieks.  

Ar soli svinīgu 

un rokās ziediem, 

ko savai skolotājai sniegs 

(V.Kokle-Līviņa) 

1. septembrī – Zinību dienā 

Latvijas daba ar spožu sauli sveica visus, kas uzsāka jauno mācību 

gadu. 

Pie skolas, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, pulcējās 

skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki, lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi 

uzsāktu jauno mācību gadu. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem 

tika sagaidīti 1. klašu skolēni, kuri šogad uzsāk mācības skolā. Arī 

viņu skolotājai – Līgai Neimanei – šis būs pirmais darba gads Allažu 

skolā. 

Lielu pārsteigumu un sajūsmu 

skolēniem sarūpēja skolas 

bijušais absolvents Dinārs 

Ramats, kurš ar bagiju atveda uz 

skolu 1.klases skolēnu sarakstu. 

Paldies, Dināram! 

Sveikt skolēnus un skolotājus 

ar jaunu darba cēlienu – 

augšupkāpienu zinību kalnā,- bija ieradusies arī ilggadējā skolas 

direktore, tagad Siguldas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sandra 

Tukiša. 

…un tad skanēja zvans, aicinot skolēnus uz pirmo stundu un vēlot 

visiem veiksmīgu, interesantu un darbošanās prieka pilnu jauno 

mācību gadu!  
Aiva Grundmane 

ALLAŽU PAMATSKOLAS IKMĒNEŠA AVĪZE 

SEPTEMBRIS-2021 



 

SEPTEMBRIS-2021 

MEKLĒJOT 

 HERBI AR LIELO 

CEPURI 

Tāpat kā Otfrīda 

Preislera radītais 

rūķītis Herbe ar lielo 

cepuri, arī 4. klases 

skolēni, ar ceļotāju 

spieķiem rokās, 10. 

septembrī, saules 

staru un putnu mudināti, devās rudens 

pārgājienā, meklējot rūķīša Herbes māju, 

lasot fragmentus no grāmatas un 

iejūtoties pasaku varoņu tēlos. 

Kā atpūtas vietu bijām izraudzījusies 

mūsu 4. klases skolnieka Klāva 

Krūmkalna vecāku saimniecību  

“Jaunveltiņi”. Klāvs visiem bērniem ar 

degsmi un lepnumu izradīja govju kūtis, 

teliņu novietnes un tehniku, jo pats čakli 

palīdz vecākiem darbos. Paldies, Klāva 

vecākiem par viesmīlīgo uzņemšanu! 

Atgriežoties skolā, lai gan noguruši, 

tomēr visi bija priecīgi un gandarīti par 

pārgājienu un jau plānoja, kur varētu 

doties nākamajā reizē. 

Aiva Grundmane 

SAGAIDOT RUDENI 

 
23.septembrī Allažu pamatskolas 5.klases skolēni devās rudens 

pārgājienā uz Mežmuižas avotiem. Kopumā tika noieti vairāk par 

10 km. Skolēni iepazina Allažu ievērojamākās vietas - Linezeru, 

Černausku akmeni, Černausku dižozolu u.c. Pārgājiena laikā 

bērniem bija jāpilda dažādi uzdevumi. 

Skolēni radoši mērīja ozola apkārtmēru, maršrutā nostaigātos 

soļus pārvērta kilometros, uzzināja daudz jauna par Allažu 

vēsturiskajām vietām, pētīja dabu, tās īpatnības.  

Pārgājiens tika veikts aktīvā solī un labā garastāvoklī. 

 Gerda Bokaldere, Aina Keplere 

epriekšējā mācību gadā iegūtā titula "Gada klase" balvu - ekskursiju 

3. klase izmantoja ,lai dotos uz "Namdara darbnīcu" Garkalnes pagastā. 

Sākumā brīnišķīgas, zinošas un atraktīvas nodarbību vadītājas mudināti, 

skolēni dalījās zināšanās par kokiem, to sugām, pielietojumu. Varēja aplūkot 

dažādus darinājumus, kas saistās ar koku- maizes abriņu, pītos krēslus no 

klūgām, liepu lūku vīzes, tāšu tauri un traukus. Tad devāmies uz lielo 

darbnīcu, lai praktiski iemēģinātu roku darbā ar koku, izmantojot senus 

darba rīkus. Ar "slīmestu", mizojot koku, katrs pagatavoja sev skaidu 

"kuģīti". Tad izmēģināja divroču zāģi, kopā ar meistaru nozāģējot nelielu 

koku ripu. Ārā ar cērti mēģinājām pabeigt grebt abru.  

Interesantas bija senās rotaļas- slēpošana pa zāli trijatā ar milzu slēpēm, 

maisu cīņas uz līdzsvara baļķa, koka zivtiņu "zvejošana", koka tapu dzīšana, 

koka vilciņu griešana, staigāšana ar "ķekatām". Bet vislabāk patika 

nobraucieni pa trosi pāri dīķim un vizināšanās pa dīķi ar plostu- pārceltuvi, 

ko paši varēja vadīt, pasākuma izskaņā uz ugunskura  vārītā spēka tēja un 

līdzpaņemto desiņu cepšana milzu slietenī, kur vidū ugunskurs, kura dūmi ceļas augšā un tiek ārā pa čukurā 

atstāto atveri. Kā senlaikos... 

Tā kā līdzi bija paņemta bumba, laukums un vārti turpat pa rokai, uz atvadām vēl neliels futbola mačs un 

tad uz mājām.  

Ļoti vērtīgs un patīkams brauciens. Paldies, pašvaldībai par dāvāto iespēju!  

Ināra Paegle 



MEŽA EKSPEDĪCIJĀ 

16.septembrī  6.klase piedalījās Latvijas valsts mežu organizētajā 

"Meža ekspedīcijā" 6.klases skolēniem.  Pasākums norisinājās Vangažu 

puses mežos. Skolēni saņēma darba burtnīcas , zīmuļus un varēja sākt 

pildīt dažādus uzdevumus 10 stacijās - bija jāsalasa 1kg čiekuru, 

jāaprēķina koku skaits hektārā meža, noteica, kas var bojāt kokus 

mežā,  mērīja koku augstumu un noteica vecumu, mācījās vērtēt, vai 

koks ir labi audzis un derēs sēklu ieguvei, skolēni arī iepazinās ar meža 

darbinieka ietērpu un darbarīkiem. Ļoti aizraujoša un jautra bija tilta 

būvēšana un pēc tam  iešana pāri. Noslēgumā bija pikniks ar  desiņu 

cepšanu uz ugunskura.  Skolēni atzina , ka mācīšanās dabā ir aizraujoša, 

laikapstākļi arī bija ļoti patīkami. Mājās devāmies priecīgi un piekusuši. 

Anita Jurgelāne 

 

 TĒVA DIENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta 

sākumā Amerikas Savienotajās Valstīs, kur to sāka atzīmēt, lai 

pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. Latvijā Tēva 

diena par oficiālu svētku dienu (taču ne brīvdienu) tika noteikta 

2009. gadā, pēc bijušā LR Bērnu, ģimenes un sabiedrības 

integrācijas lietu ministra Ainara Baštika ierosinājuma. Tā tiek 

svinēta septembra otrajā svētdienā. (Wikipedia) 

Šogad skolēni tētiem sūtīja video sveicienu un zīmēja tētu, 

vectētiņu, krustēvu portretus, kas vēlāk bija apskatāmi izstādē 

sporta halles logos.  
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https://lv.wikipedia.org/wiki/Amerikas_Savienot%C4%81s_Valstis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Valsts_sv%C4%93tku,_atceres_un_atz%C4%ABm%C4%93jam%C4%81s_dienas#Septembris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republikas_B%C4%93rnu,_%C4%A3imenes_un_sabiedr%C4%ABbas_integr%C4%81cijas_lietu_ministrs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republikas_B%C4%93rnu,_%C4%A3imenes_un_sabiedr%C4%ABbas_integr%C4%81cijas_lietu_ministrs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ainars_Ba%C5%A1tiks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Septembris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%93tdiena


RUDENS ZIEDU IZSTĀDE “ZIEDI LATVJU ZĪMĒS” 
 

    

M Ē S   S K O L A I   V Ē L A M . . . 
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Foto avīzē  no skolotāju personīgiem arhīviem 


