
Oktobris 4.b klasē 

Oktobris mūsu klasei bija  piedzīvojumiem bagāts.  

Olimpiskās dienas izcīnītā balva- biļetes uz Dinamo Rīga spēli kļuva 

mums par īstu piedzīvojumu, jo hokeju klātienē bija vērojusi tikai mūsu 

klases audzinātāja. Mūsu vietas atradās blakus fanu zonai, tādēļ drīz vien 

iejutāmies arēnas atmosfērā un no sirds jutām līdzi visām mūsu hokejistu 

veiksmēm un neveiksmēm, uzmundrinot, atbalstot un priecājoties par 

iesistajiem vārtiem.  

Pirmo starpliecību saņemšanu atzīmējām ar klases vakaru- Neparasto 

tērpu modes skati. Dažam tērps bija darināts no reklāmas bukletiem, dažam 

no sadzīves atkritumiem, bet cits bija pagatavojis tērpu no agroplēves. Pēc 

tam spēlējām spēles. Visiem bija jautri! 

Oktobris – labo darbu mēnesis. Brīvlaiku mūsu klase uzsāka ar darba 

dienu – devāmies palīdzēt Alitas un Loretas vecmāmiņai. Meitenes, 

skolotāja un mammas, kas arī bija kopā ar mums, grāba lapas, bet zēni 

mežiņā palīdzēja gādāt malku. Pēc darba varējām samīļot trušus un 

cienāties ar omītes pašcepto silto ābolmaizi un pīrādziņiem.  Gandarījuma 

sajūta pēc darba bija neaprakstāma!  

Brīvdienu pēdējā dienā bija pienācis laiks ilgi gaidītajam teātra 

izrādes apmeklējumam Rīgas Jaunajā teātrī.  Devāmies kopā ar 3.b klasi.  

Bijām arī Dzelzceļa muzejā un vērojām Rīgu no Televīzijas torņa 

augstumiem. Interesanti bija uzzināt, ka pavasarī sāksies torņa atjaunošana, 

tas iegūs pavisam citu vizuālo tēlu.  

Izrāde “Skolotājs Jāps un klase” bija kolosāla! Lai gan izrādē piedalās 

tikai divi aktieri, viņi spēja aizraut un dzīvot līdzi klases notikumiem uz 

skatuves. Jautrie izteicieni un trakais skolotājs paliks atmiņā.  

Oktobris noslēdzās ar jautrāko, skaļāko pasākumu. Visas četras mūsu 

skolas projektā “Sporto visa klase” iesaistītās klases piedalījāmies 

5.sezonas atklāšanā arēnā “Rīga”.   Pasākuma īpašais viesis bija Latvijas 

valsts prezidents Raimonds Vējonis. Labus panākumus mums visiem 

vēlēja arī Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.  Aizraujoši bija 

vērot “Green trial”  un ielu vingrotāju priekšnesumus. 

Noslēgumā varējām izdejoties un izdziedāties līdzi grupas “Bermudu 

divstūris” priekšnesumiem.  

Lai tikpat aktīvs mums ir viss mācību gads! 

 

4.b klase un audzinātāja. 

 


