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4. izdevums 

2018. gada februāris 

 

 

Valentīndiena. 

Februārī mūsu skolā, tāpat kā visā pasaulē, atzīmēja 

Valentīndienu. Šogad vēstuļu kaste bija līdz augšai pilna un 

klases izdekorētas svētku noskaņās. Kāpēc mēs svinam šos 

svētkus? Kā šie svētki radās?  

Zināmākais stāsts ir šāds: Valentīns esot bijis senās Romas 

priesteris. Imperators Klaudijs II (3.gs.m.ē.) domāja, ka neprecēti 

vīrieši ir labāki karotāji nekā vīrieši ar sievu un ģimeni. Viņš aizliedza jauniem vīriešiem precēties. Priesteris 

Valentīns saprata, cik šis lēmums ir nepareizs, un turpināja salaulāt pārus.  Valentīna pārkāpumu atklāja, un 

Klaudijs pavēlēja viņu sodīt ar nāvi. Nāvessodu izpildīja 270.gada,14. februārī. Tieši tāpēc mēs atzīmējam 

Valentīndienu tieši šajā datumā.  

Dažādām valstīm ir dažādas svētku tradīcijas.  

Somijā Valentīndiena tiek saukta par  Draugu dienu. Tajā draugi viens otru apsveic un dāvina nelielas dāvanas. 

Argentīnā šie svētki tiek svinēti veselu nedēļu, turklāt divas reizes gadā – februārī un jūlijā.  

Dānijā  pieņemts visiem draugiem dāvināt sniegpulkstenītes.  

Japānā Valentīndienu svin 14. februārī un 14. martā. Pirmajā datumā sievietes apdāvina vīriešus, bet otrā 

vīrieši sievietes. 

Lielbritānijā bērni dzied speciālas dziesmas, par ko saņem dāvanas vai konfektes, augļus vai naudu.  

Latvijā parasti tiek dāvināti ziedi, saldumi un citas dāvanas, kā arī  tiek sūtītas kartītes. 

Nedrīkst aizmirst, ka nav nepieciešami svētki, lai dāvinātu citiem dāvanas un vēlētu labu. 

Informāciju apkopoja Rasa  Ozola,6.b 

 

Šis aukstais un vīrusiem pilnais 

februāris ir bijis noslogots ne tikai 

olimpiešiem, bet arī Āgenskalna 

sākumskolas skolēniem. Par spīti 

aukstumam mēs tomēr šajā mēnesī 

paveicām daudz. Pat sniegu beidzot 

sagaidījām! Projektu nedēļā mēs 

veidojām projektus ar tēmām ‘’Mežs” 

un “Ziemas olimpisko spēļu sporta 

veidi”. 3. un 6. klases pildīja lielos 

valsts kontroldarbus. Turpinājām 

iepazīt dažādas profesijas. 

Organizējām, vērtējām un 

piedalījāmies skatuves runas 

konkursā. Šajā numurā varēsiet lasīt 

arī skolēnu sacerētās teikas par mūsu 

skolu. 

Roberts Kārkliņš 



 

Kā veicās projektu nedēļā? 

No 5. līdz 9. februārim skolā notika projektu nedēļa.  Mācību stundu vietā bija jāveic izpētes darbi.  

2. – 4. klasēm lielā pētāmā tēma bija „Mežs”, 5. – 6. klasēm „Ziemas sporta veidi”. Kā veicās? 

 

Klašu pārstāvjus lūdzām atbildēt uz 4 jautājumiem: 
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 Kāda bija Tavas projekta 

tēma? 

 Kas projekta darbā  bija 

visgrūtākais? 

 Kas patika?  

 Ko gribētu mainīt projektu 

nedēļā nākamgad? 
 

Džeina, 5.c 

 Biatlons 

 Atrast informāciju. 

 Patika domāt 

 Citu tēmu. 
 

Jasmīna, 2.a 

 Meža dzīvnieki 

 Rakstīt 

 Tas, ka nebija mājasdarbi 

 Citādāku  tēmu 

 
 

Elza, 2.b   

 Dzīvnieki mežā. 

 Bija daudz jāraksta, un tas 

nogurdināja roku. 

 Patika daudz ko jaunu 

uzzināt. 

 Kaut ko vairāk uz plakāta 

zīmēt 

 Elizabete, 3.b 

 Mežs. 

 Nebija nekas grūts. 

 Uzstāties 

 

 Grupu labāku gribētu 

Roberts, 4.a 

 Mežs 

 Piecelties 

 Ekskursija 

 Tēmu par sportu. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilde, 4.b 

 Meža ogas. 

 Stāstīt par projekta darbu. 

 Slinkot mājās. 

Censties uztaisīt labāku 

projektu 

Haralds, 4.c 

 Koksne. 

 Nomērīt kokus. 

 Doties uz Annas koku 

skolu. 

 Veidot projektu par 

sportu. 
 

Adele, 5.a 

 Skeletons. 

 Īsas stundas. 

 Noturēt klusumu klasē. 

 Lai nav jāstāsta 

prezentācijā. 

 
 

Andis, 5.b 

 Kalnu slēpošana. 

 Apkopot iegūto 

informāciju. 

 Strādāt grupā un repot 

prezentācijā 

 Pārāk īss laiks projekta 

izstrādāšanai 

 
 

Džeina, 5.c 

 Biatlons 

 Atrast informāciju. 

 Patika domāt 

 Citu tēmu. 

 
 

Oskars, 6.c 

 Kamaniņu sports. 

 Prezentēt projektu. 

 Meklēt informāciju 

internetā. 

Veidot projektu par citu sporta 

veidu 
 



 Konfelādes ražotāji viesojas skolā 

 

19. februārī mēs skolā tikāmies ar ģimenes uzņēmuma 

„Giline” pārstāvjiem.  Viņi stāstīja par savu konfelādes ražotni. 

Šī firma ražo sīrupus, džemus un marmelādes no Latvijas 

augļiem.  

Mēs uzzinājām, ka marmelādi var saukt par marmelādi tad, ja tās 

sastāvā ir vismaz 30% citrusaugļu. 

Tā kā Latvijā citrusaugļus neaudzē, firma izdomāja nosaukumu 

savai marmelādei – konfelāde. 

Mums pastāstīja, cik daudz dažādu profesiju strādnieki iesaistīti 

konfelādes ražošanā. 

Mēs taisījām arī paši savu marmelādi. Mums iedeva 

marmelādes masas kvadrātiņu un formiņas. Mēs izspiedām 

marmelādes sirsniņas vai zvaigznītes formā, apbērām to ar 

pūdercukuru, uzspraudām uz kociņa, ielikām papīrītī, un tā mēs 

paši izveidojām savu konfelādi.Mums arī iedeva nodegustēt 

marmelādi un sīrupus.  Bija interesanti un garšīgi. 

     Andis Arājs, 5.b 
 

Skatuves runas konkurss skolā 
 

15. februārī skolā notika skatuves runas konkursa I kārta. Tajā piedalījās 2 skolēni no katras klases. 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par dzejoļa un prozas teksta izteiksmīgo runāšanu, par drosmi 

uzstāties uz skatuves. 

Sveicam  veiksmīgākos daiļrunātājus: Madara Mālere, 1.b un Ance Līce, 1.b (1. klašu grupā), Elīza Beāte 

Anduža, 2.a (2. – 3. klašu grupā), Nils Matisovs, 4.b ( 4. – 6. klašu grupā).    

 

 

Burtiņu svētki 

 13. februārī skolā notika Burtiņu svētki. 

Mums lielajiem – sestklasniekiem – bija prieks 

vērot, ar kādu prieku uzdevumus pildīja, ar 

kādu interesi uzdeva dažādus jautājumus 

pirmklasnieki.Svētkos piedalījās arī Burtu 

meitiņa, kas mācīja deju un jaunus vārdiņus 

vācu valodā.Ar lielu izbrīnu klausījāmies, cik 

skaistus un interesantus priekšnesumus rādīja  

bērni.Svētku noslēgumā katrai pirmajai klasei 

pasniedza svētku kliņģeri. 

                                     Loreta Šķirus, 6.b 

  



 

 

 

 
 

 

 

Pasaule mums apkārt ir tik brīnumaina, cik 

brīnumainu mēs to gribēsim ieraudzīt.  

 
Teika par to, kā radās skolas 

 

Tas notika sen. Bērni vēl nebija ļoti gudri. 

Tad ieradās kāds vīrs. Viņš teica, ka esot izdomājis tādu māju, kur visi bērni mācās un kuru sauc par skolu. Un 

no tā laika visās valstīs ir skolas. 

Mārtiņš Geriks, 1.b 

 

Teika par to, kā radās mūsu skola. 
 

Kādu dienu nāca garām kāds vīrietis.  Viņš iedomājās, ka varētu te uzcelt skolu 1., 2., 3., 4., 5., 6. klasei. 

Tad viņš nopirka krītiņus, tāfeli un daudzus galdus. 

Pēc tam viņš nopirka ļoti daudzus ķieģeļus. Tā radās skola. 

         Olivers Reimanis. 1.b 

 

 

 

Teika par to, kā radās skolas pagalms 
 

Reiz kāds cilvēks redzēja sapni par skolu. Nākamajā rītā viņš gāja un ieraudzīja brīnišķīgu vietu. Viņš 

nodomāja uzcelt te skolu un iekārtot skolas pagalmu. 

Viņš sasauca strādniekus, un viņi meklēja detaļas. Kad atrada, uzbūvēja laukumiņu. Bet palika vēl trīs brīvas 

vietas. Tad viņi uzbūvēja koka galdiņus, pēc tam lielu sporta laukumu, lai varētu spēlēt basketbolu. Un  

Nākamajā dienā viņi uzbūvēja skolu no akmens klučiem, lai skola stipri turētos un lai tajā varētu kārtīgi 

mācīties.Tā viņš uzbūvēja savu sapņu skolu.  

        Šarlote Rostoka, 1.b 

 

  



Teika par Āgenskalna sākumskolu. 

 Sensenos laikos tajā vietā, kur šodien atrodas Āgenskalna 

sākumskola, augstā kalnā dzīvoja lielais, gudrais milzis Hāgens. 

Viņš bija ļoti gudrs, labsirdīgs un izpalīdzīgs. No tuvām un tālām 

vietām pie viņa nāca pēc padomiem. Taču īpaši viņu bija 

iemīlējuši bērni, jo tiem lielais Hāgens meistaroja ne tikai jaukas 

rotaļlietas, bet arī mācīja pašu lielāko gudrību – burtu un ciparu 

gudrību Lielajam milzim ļoti garšoja ozolzīļu kafija. To 

zināja bērni, tāpēc katru rudeni viņi cītīgi vāca ozolzīles, lai 

Hāgenam pietiktu kafijas visai garajai ziemai. Taču kādu 

dienu, atnākot ciemos pie Hāgena, bērni milzi tur neatrada, toties 

pie būdas stāvēja liels, varens ozols. Bērni noskumuši aizskrēja 

pie vecākiem un izstāstīja par notikušo. Vecāki tajā vietā, kur 

dzīvoja Hāgens, uzcēla skolu un nosauca to par Hāgenskalna 

skolu, kuru šodien pazīstam kā Āgenskalna sākumskolu. Par 

skolas simbolu izvēlējās ozolzīli. Dažreiz skolas dežuranti 

mēdz stāstīt, ka šad tad vakaros, kad skolā iestājas miers un 

klusums, var just vieglu ozolzīļu kafijas smaržu. 

     Armands Baranovs, 6.a 

 

Teika par skolas kokiem 
 

Kad skolu uzcēla, tai apkārt nebija neviena koka.Tad lidoja burvis, bet uz viņa lidojošā mākoņa bija rūķis. 

Tas gribēja iestādīt kokus ap skolu, bet burvis viņam nedeva savu buramnūju. 

Rūķis nozaga burvim buramnūju, uzregulēja to uz koku sēšanas režīmu, uzlēca uz skolas jumta un sāka 

nūju vicināt uz visām pusēm. 

Tā rādīdams, viņš neko nejuta, tāpēc domāja, ka nūja ir saplīsusi. Tādēļ ,atdevis to dusmīgajam burvim, 

viņš lidoja prom.Bet nūja, kā izrādās, nebija saplīsusi. Pēc dažiem gadiem saauga koki, un skola izskatījās 

skaisti. 

 

    Ronalds Pudāns, 6.a 

 

 

Teika par koku rindu no skolas ieejas līdz pat skolas žogam. 

 

 Šo skolu uzcēla daudzi strādnieki. Taču kā gadījās kā ne, galvenais bija Velns. Skola bija uzcelta, bet nu 

vajadzēja meklēt direktoru. Viņš atrada 10 direktorus, piezvanīja viņiem un, pārtapis par bagātu kungu, 

uzaicinājis satikties. Viņiem vajadzēja nostāties pie vārtiem vienā līnijā un skriet līdz pat ieejai. Kurš pirmais 

atskrien, tas dabū skolu. Taču bija kāds āķis. Līdzko mūsu skolas direktore pieskārās durvīm, pārējie skrējēji 

tūlīt pārtapuši par kokiem. Tā viņi tur stāv vēl šobaltdien. 

Roberts Kārkliņš, 6.b 
 

Avīzes veidotāji: Jauno žurnālistu redakcija. 

Redaktors Roberts Kārkliņš (6.b), maketētājs Krišs 
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