
 

 

2019 

 

Pavasaris nāk ar prieku, siltumu un laimi, kas 
piepilda cilvēku sirdis.  

(Maija I., 5.a) 

 

Katrā siltajā pavasara dienā var ieraudzīt tādas 
lietas, kurām ikdienā paskrienam garām.  

(Undīne, 5.a) 

Ašie un līksmie putni laižas pāri skolas pagal-
mam, dziedot pavasarīgas dziesmas. Mazie as-
niņi izstaro savu dzīvesprieku. Saule spīd tik 
spoži, ka apžilbst acis. Stiprie un stingri koki 
atmaiguši un sāk starot līdzi pavasarim.  

(Beatrise C., 5.a) 

Es uz pavasari skatos kā bērns uz konfektēm 
lielveikalā – ar prieku un cerībām. 

 (Kristaps, 5.a) 

 

 

AĢENTIŅŠ   aprīlis 

REDAKTORA SLEJA 

Klāt ir pavasaris.Līdz ar silto 
sauli modusies daba.  

Visapkārt gavilē, vītero putni, 
viņiem piebalso arī mūsu 
koru dziedātāju skanīgās bal-
sis.  

Veras pumpuri, dīgst asni, 
plaukst pirmie pavasara ziedi. 
Pasaule atgūst krāsas. Tikpat 
rosīgi un ņipri raibu raibos 
rakstus izdanco arī mūsu 
dejotāji. 

Marta un aprīļa mēnesī noti-
ka dažādas skates un, pro-
tams, arī skolas Lielkoncerts. 

Vairāk par mūsu dejotājiem 
un dziedātājiem lasi jaunajā 
«Aģentiņa» numurā! 

 Daniela Šņucina, 5.a 
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Kā Jūs kļuvāt par kordiriģenti? 

Mācījos Latvijas Mūzikas akadēmijā kora diriģēšanas 
nodaļā. 

Cik gadu esat mūzikas skolotāja mūsu skolā? 

Šajā skolā esmu mūzikas skolotāja otro gadu. 

Kādus dziedātāju kolektīvus Jūs vadāt? 

Es vadu 4. – 6. klašu kori un ansambli šajā skolā un Car-
nikavas popgrupu “Jūras zaķi”. 

Kā mūsu korim veicās skatē? 

Paldies 41 koristei, kas dziedāja skatē, paldies koncertmeis-
tarei Aijai Bērziņai. 

Manuprāt, meitenes ļoti skaisti un emocionāli nodziedāja 
“Aicinājumu.” Labi izdevās nodziedāt arī dziesmas “Kalnā 
kāpu es dziedāti” un   “Tumša nakte.” Žūrijas vērtējumā 
tikai puspunkts pietrūka līdz I pakāpei. 

Nākamais būs skolēnu Dziesmu un deju svētku gads. Ir, uz 
ko tiekties, 

Cik Dziesmu svētkos pati esat piedalījusies? 

Esmu piedalījusies Dziesmu svētkos divas reizes. 
Pirmoreiz, mācoties skolā, otrreiz pieaugušo kora sastāvā. 

Kādi būtu Jūsu vēlējumi mūsu dziedātājiem? 

Dziedāt un gūt prieku no dziedāšanas, jo tā atklāj radošās 
spējas, drosmi uzstāties, prieku kopā būt. Dziedāšana 
attīsta elpu, dzirdi, atmiņu un skatuves mākslu. 

Paldies par sarunu! 

 Daniela Šņucina, 5.a 

 

Pavasara lielkoncerts 
“Kopā mēs” 

 

17. aprīlī mūsu skolas 
dejotāji un dziedātāji 
priecēja savus vecākus 
un vecvecākus pavasara 
lielkoncertā, kas notika 
Rīgas Stradiņa universi-
tātes aulā. 

Lai dziesmas skanīgas 
un deju solis raits, 
milzu darbu veikušas 
kolektīvu vadītājas. 
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Kā Jūs kļuvāt par mūzikas skolotāju? 

Mācījos Jelgavas mūzikas vidusskolā, Daugavpils ped-
agoģiskajā institūtā un Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijā. 

Es no laika gala zināju, ka būšu skolotāja, tikai īsti 
nebiju pārliecināta, vai būšu valodas, sporta vai mūzi-
kas skolotāja. 

Cik Dziesmu svētkos esat piedalījusies? 

Četras reizes, kad mācījos skolā. Tie bija skaisti un 
neaizmirstami svētki. 

Cik gadus strādājat Āgenskalna sākumskolā? 

3 gadus. 

Kurus korus mūsu skolā vadāt? 

– 3. klašu kori un zēnu kori. 

Kāds būtu Jūsu vēlējums dziedātājiem? 

Lai vienmēr labi skan! 

Paldies par sarunu! 

 Undīne Znotiņa, 5.a 
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Kāpēc Jūs izlēmāt kļūt par deju skolotāju? 

Balerīnas ātri iet pensijā, tāpēc kļuvu par deju 
skolotāju.  

Cik Dziesmu un deju svētkos esat piedalījusies? 

Kopā ar “ Āģīti” vienos. 

Cik pašlaik mūsu skolā ir dejotāju? 

Apmēram 150. 

Kas Jums sagādā prieku, mācot dejotājus? 

Man sagādā prieku tas, ka bērni var iemācīties grūtus 
deju soļus. 

Vai esat arī pati izdomājusi kādu deju? 

Jā, vairākas. Šogad lielkoncertā 2. klase  dejoja manu 
deju ”Jurģīšam jostu audu” , bet 4. – 5. klašu dejotāji – 
deju “Metenīša saimeniece.” 

Kāds būtu Jūsu vēlējums mūsu skolas dejotājiem? 

Nepazaudēt dejotprieku līdz 6. klases beigām! 

Paldies par sarunu! 

Matilde Terēze Bernšteina, 5. b 
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