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REDAKTORA SLEJA 

Ir pagājis februāris – otrais 

gada mēnesis, pēdējais 

ziemas mēnesis. 

Kaut gan šis bija gada īsākais 

mēnesis, paspējām daudz ko:  

pirmklasnieki svinēja Burtiņu 

svētkus,  

2. – 6. klases čakli strādāja 

projektu nedēļā. 

Kā mums veicās? Lasiet un 

skatiet mūsu jaunajā 

”Aģentiņa” numurā! 

   Daniela 
Šņucina, 5.a 

 

 
 

 
 BURTIŅU SVĒTKI  

 7. februārī Āgenskalna sākumskolā 

pirmajām klasēm norisinājās Burtiņu svētki. 

Katrai klasei bija sagatavots priekšnesums, kurā 

bērni dziedāja un skaitīja pantiņus. 

 Mana klase arī dziedāja dziesmu par 

burtiņiem. Katrs bērns skaitīja rindiņas no 

dzejoļa par burtiem. 

Daudziem bērniem apģērbs bija izrotāts 

ar dažādiem burtiem. 

Svētki bija interesanti, noteikti gribētu 

tādus ar nākamajā gadā. 

    Līga, 1.b 

 

 

 

 

Man patika, kā mēs skaitījām dzejolīšus un 

ēdām klinģeri.   

Adrija, 1.a 

Man patika darbs grupās ar 6.a klasi. 

 Laura, 1.a 

Bija kliņģeris, teātris un daudz kas. 

 Līva, 1.a 

Man patika dziedāt. Man patika klausīties, kā 

citi uzstājas.  

Asnate,1.b 
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 Mēs dziedājām Burtiņu svētkos.Skatītājiem 

patika, jo viņiem bija skaļi aplausi. Pie mums 

atnāca meitenes no 6.b klases. Mēs spēlējām 

dažādas spēles. Mūs cienāja ar cienastu. Un 

mums bija tikai viena stunda.  

Estere, 1.b 

Man patika, kā mamma bija izrotājusi manu 
vesti ar burtiem,  

Emīls, 1.b 

Man patika 6. c klases uzdevumi. 

Katrīna,1.c 

Man visvairāk patika teātris. 

Gustavs,  1.c 

Man vislabāk patika koncerts.  

Elīna, 1.c 

Man ļoti patīk mācīties. 

Roberts,1.c 

Burtiņu svētki bija jautri.  

Ernests, 1.d 

Teātris bija ļoti interesants 

Marko, 1.d 

Burtiņu svētki bija forši, atcerēšos tos uz visu  

mūžu. 

Adele, 1.d 
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Kādi vēl interesanti piedzivojumi 

Tev bijuši 1. klasē? 

Es iepazinos ar jauniem draugiem, un mēs visi 

bijām ekskursijā.                             Adrija, 1.a 

Man patika Dabas muzejā.      Everts, 1.a 

Man patika dziedāšana baznīcā.     Adelēna, 1.a 

Daudz draugu, ar kuriem kopā mācāmies, 

slidojam, peldam in ballējamies skolas pasāku-

mos.                                               Emīls, 1.b 

Man patika pirmā skolas diena. Es biju ļoti sat-

raucies un sabijies. Es domāju, ka citi bērni 

mācēs ātri lasīt. Prātoju, ka man neveiksies. 

Tomēr biju ļoti priecīgs. Esmu liels un varu iet 

skolā.                                      Gustavs, 1.b 

Man patīk braukt uz koncertiem.     Estere, 1.b 

Mans interesantākais piedzīvojums bija brauci-

ens uz Ilūziju muzeju,                      Šarlote,1.c 

Man patika slidošana. Man likās, ka slidošana ir 

bīstama, bet mana labākā draudzene man 

palīdzēja.                             Katrīna,1.c 

Man patika vērt vaļā Adventes kalendāru 

                                                           Elīza, 1.c 

Man patika Ziemassvētki. Bija ļoti interesanti.

                                                 Marko, 1.d 

Man patika klases ekskursija uz Botānisko 

dārzu. Tur bija daudz dažādu augu. Anna, 1.d 

Man patika zoologiskajā dārzā.     Julianna, 1.d 
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 Ko Tu gribētu novēlēt klases-

biedriem? 

 

Lai būtu daudz draugu!                Letīccija, 1.a 

Lai laimīgas dienas!     Adelēna, 1.a 

Lai veiksmīgs mācību gads un lai izdodas viss,  

ko sirds vēlas!                           Renārs, 1.b 

Lai jums laba veselība un skolā labas atzīmes!

                                                Miķelis, 1.b 

Lai labas atzīmes un pacietība lasīt grāmatas!

                                                 Asnate, 1.b 

Lai jums labas sirsniņas! Lai mēs visi esam 

mīļi!                              Estere, 1.b 

Lai visiem tiek viss vislabākais!  Elīna, 1.c 

Es ceru, ka visi mūzu mūžos būs laimīgi. 

                                             Krišjānis, 1.c 

Lai visiem jauka diena un laimīgi tuvākie 

svētki!                           Gustavs, 1.c 

Es novēlu klasei, lai labi mācās.          Marta,1.c 

Lai klasesbiedri būtu veseli un priecīgi!  

                                                           Marko, 1.d 

Lai klase būtu draudzīga un laipni izturētos  

viens pret otru!                     Dārta, 1.d

  

Lai klasē ir miers!                     Anrijs, 1.d 
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 Projektu nedēļa 

No 18. līdz 22 .februārim 

pirmklasniekiem bija brīvdienas, bet 2. – 6. 

klasēm skolā notika projektu nedēļa. 

3. klases un 6. klases šajā nedēļā veica arī 

valsts pārbaudes darba latviešu valodā 

mutvārdu daļu – stāstīja par izlasītajām 

grāmatām. 

Šīs projekta nedēļas tēma bija saistīta ar 

pašu izvēlētiem mērķiem, ar pašu plānotiem un 

realizētiem darbiem. 

 Domājot par to, kuras skolas 7. klasē  

nākamgad turpināt mācības, sestklasnieki 

apmeklēja Rīgas Valsts vācu ģimnāziju un tikās 

arī ar mūsu skolas kādreizējiem skolēniem – 

tagad Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Rīgas 

Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņiem. 

Ceturtās klases apguva satiksmes 

noteikumus un kārtoja velosipēdistu tiesību 

ekāmenus. 

2.b klase bija izvēlējusies tēmu «Maize». 

Viņi mācījās par maizes ceļu no grauda līdz 

maizei. Bērni par maizi mācījās ne tikai latviešu 

valodā, bet arī vācu valodā. Klase devās 

ekskursijā uz kafejnīcu « Kūkdari», kur varēja 

apskatīt un aptaustīt dažādus maizes veidus. Tas 

bija ļoti interesanti. 

Daniela Šņucina, Undine Znotiņa ,5.a 
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 3. klašu skolēniem 22. februārī  mūsu skolā bija 

karjeras atbalsta pasākums “Apgūsti 21. gadsim-

ta prasmes!” pasākums   notika projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītoja-

miem vispārējās un profesionālās izglītības iestā-

dēs” (PVS 3713) ietvaros. 

 Mērķis šim pasākumam  -  izvērtēt savas intere-
ses, savas spējas un iespējas, pārbaudīt savu va-
rēšanu un spēju plānot savu laiku, veicināt kritis-
kās domāšanas prasmi. Tas viss skolēnam palī-
dzēs nākotnē izvēlēties savu profesiju vai karje-
ras virzienu.  

 Skolēni karjeras izglītības nodarbības laikā iepa-
zina tādas profesijas kā  ķīmiķis, ķīmijas labo-
rants, ķīmijas skolotājs, farmaceits, arhitekts, 
būvinženieris, celtnieks. Un darbojās arī tīri 
praktiski -  simulējot mazu zemestrīci savai 
augstceltnei un veidojot pašiem savu plastilīnu. 
 

 skolotāja Silva Gulbe, karjeras konsultante   


