BERLĪNES LATVIEŠU SKOLAS AVĪZE

1-2019

Vienu riku ceļamaizei

Vasaras Saulgrieži jau lēnām ver vaļā Debesu vārtus. Ar priecīgu un reizē mazliet skumju nopūtu nākas secināt – atkal viens mācību gads nu ir galā. Jau astotais mūsu skolai.
Pagājis kā viens tauriņa spārna vēziens. Un
nu jau bērni un arī vecāki kā uz adatām –
nepacietīgi gaida vasaras brīvlaiku un atvaļinājumu. Vairumam no mums tas nozīmē
arī īsāku vai garāku ciemošanos Latvijā
pie tuviem un mīļiem radiem un draugiem,
peldēšanos jūrā, zemeņu ēšanu omes dārzā
vai piedalīšanos kādā interesantā nometnē.
Visiem jums – 62 bērniem, kuri šogad apmeklējāt mūsu skolu, un jūsu ģimenēm sakām
lielu PALDIES, ka esat ar mums! Mēs augam
– tiešā un pārnestā nozīmē. Arī grupu nu
mums par vienu vairāk – pusaudži vecumā
no 10 līdz 16 gadiem šogad radoši darbojās
savā jaunizveidotajā grupā, kurā arī man
bija tā laime mācīties mācīt. Un skolotāju rindās šogad jauni papildspēki – nu jau
esam deviņas.

Kā ikkatru gadu, arī šogad esam ne tikai
aktīvi strādājuši savās nodarbībās, bet arī
skaisti svinējuši dažādus Latvijai un mums
- latviešiem nozīmīgus svētkus, skatījušies
teātri, muzicējuši, uzņēmuši tuvus un tālus
ciemiņus un dažnedažādi citādi kopā jauki
pavadījuši laiku, stiprinot savos bērnos latviešu valodu un saikni ar visu latvisko. Un
pat ja mūsu bērnu latviešu valodā ik pa laikam iemaldās dažādi sveši “zvēri”, kas latviešu valodas “mežā” nedzīvo (piemēram,
nūdeļi), liekot mums pasmaidīt – tas ir ĻOTI
LAIMĪGS SMAIDS, JO VIŅI RUNĀ LATVISKI!
Lai jums visiem piesauļota un PRIEKA
mirkļiem bagāta vasara! Uz tikšanos
jaunā mācību gada pirmajā nodarbībā 17. augustā!
Skolotāja Zanda

Lāci, lāci, mazgā muti!
“Mammu, dziedi “Lāci, lāci, mazgā muti”!”,
saka divgadīgā Sāra Lote mājās mammai Ievai. Skolotājas Vinijas lepnums un
prieks, kad mazuļu grupas bērni mājās
vecākiem lūdz dziedāt dziesmas, kuras
esam dziedājuši skolas nodarbībā.
Tā esam aizvadījuši arī šo mācību gadu – dziedot, spēlējoties, ejot
rotaļās un dancojot. Mūsu pulciņš
ir sakuplojis līdz 14 bērniem, kuri regulāri apmeklē skolas nodarbības. Šogad mazie jau stipri paaugušies – gandrīz
visi jau staigā (lasi - skrien kā vējš), un mēs
jau varam un protam dančus dancāt.
Esam iemācījušies tādus dančus un rotaļdančus kā “Lāci, lāci, mazgā muti”,
“Tradiridiritam, kas kaiš citam”, “Tūdaliņ, tāgadiņ”, “Maza, maza ābelīte”. Vēl
aizvien lielu prieku sagādā rotaļas ar lakatiņiem, kuros var gan paslēpt mammu,
gan peldēties, kurus var aizpūst prom un no
kuriem var uzburt rozes.
Novēlu jums visiem saulainu un
piedzīvojumiem bagātu vasaru!
Uz tikšanos atkal augustā!
Skolotāja Vinija

Mazs cinītis gāž lielu vezumu!
Mazs cinītis? Kur nu!
Mēs esam izauguši lieli, esam skolas lielākā
grupa. 17 bērni! Visi brīnišķīgi un visi – mūsējie!
Gads mums ir pagājis Latvijas simtgades
zīmē. Tā kā vidējā grupā skaitlis “100” ir
vēl pavisam abstrakts un nesaprotams,
tad mums simtgade ir pārvērtusies par
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svinēšanas gadu. Pirmajā pusgadā mēs
posāmies Latvijas dzimšanas dienai – gatavojām ielūgumus, klājām galdu, mācījāmies
dzejoli un dziesmas. Otrajā pusgadā mums
bija lielā svinēšana – svinējām prieku būt
kopā ar ģimeni, mīlestību, kas mūs tajā ieskauj, latviešu tradicionālos svētkus un pavasara, nu jau arī - vasaras atnākšanu.
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Mācību gada noslēgums mums, skolotājām
Santai un Lolitai, šoreiz ir citāds kā iepriekšējos gados, jo ir pienācis laiks
pārmaiņām. Nākošgad vidējai grupai būs citas skolotājas un jaunas
idejas, bet viens paliks nemainīgs
– būs tikpat brīnišķīgi bērni un
tikpat uzņēmīgi vecāki, kas
sestdienas rītā mēro ceļu uz
latviešu skolu.
Paldies par kopā būšanu!
Skolotājas Santa un Lolita

Svinam dzīvi!

Šogad kopā ar vecāko grupu mēs izmantojām katru iemeslu, lai... SVINĒTU! Un tā kā
mūsu grupiņā mācās skolas bērni vecumā
no 6 līdz 10 gadiem, mēs daudz ko svinējām
RAKSTOT! Rakstījām vēstules Ziemassvētku vecītim, Mīlestības vēstules vecākiem,
radošās 3D kartiņas Vasarai un daudz ko
citu. Bērni, protams, arī daudz ko stāstīja – par savu ģimeni, par svētkiem, kurus
svin kopā, un citiem piedzīvojumiem. Kopā
arī lasījām krāsainas grāmatas, zīmējām un
radoši darbojāmies.
Par godu Baltā galdauta svētkiem sagatavojām nelielu, taču sirsnīgu priekšnesumu – muzikālu uzvedumu “Rausis” par to,
kā tas ripinās mežā un ceļā satiek dažādus
dzīvniekus, no kuriem viņam ir bail. Taču šie
dzīvnieki nemaz nevēlas rausi apēst, jo tas
nav līdz galam izcepies. Mūsu drosmīgās
un uzņēmīgās meitenes iemācījās Raimonda Paula dziesmu un pārģērbās par
dzīvniekiem. Rausi tēloja Una, kura ļoti

aktīvi un pārliecinoši ripinājās pa visu skatuvi, nopietnā un drūmā lāča lomā pārliecinoši
uzstājās Inga, bet viltīgo vilku ļoti veiksmīgi
atveidoja Eleina. Pārējie meža zvēri - stirniņas Līva un Elizabete un lapsiņas Mete
un Selma - lieliski papildināja šo ansambli,
skaisti dziedot un iejūtoties meža noskaņās.
Paldies skolotājai Ievai par ģitāras spēli!
Arī mūsu klases puiši katrā nodarbībā
kopā ar mums kaut ko svinēja, kaut arī ne
vienmēr to pašu, ko pārējie:) Bet tas nekas!
Mūsu grupiņā mācās ļoti mīļi un gudri bērni,
vienmēr gatavi domāt un iemācīties ko
jaunu. Mums ir prieks par ikvienu no Jums!
Skolotājas – Dace un Anete
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Vēsturisks un saviļņojošs brīdis:
šī gada 21. februārī Berlīnes latviešu skolas bērniem un skolotājām bija iespēja satikt Latvijas
un Vācijas prezidentus Belevjū
pilī.
“Es devu Vācijas un Latvijas
prezidentam roku, man tas ļoti
patika. Prezidenta pils bija ļoti
smuka.” (Līva)
“Tikšanās ar abiem prezidentiem bija interesanta. Redzēt
īstajā dzīvē cilvēkus, kurus parasti redz televīzijā, bija aizraujoši un pacilājoši.” (Marta)
“Tas bija forši satikt gan Vācijas, gan Latvijas prezidentu.” (Dārta)

Vizu, vizu, Metenīti

Šī gada 23. februārī mēs skolā svinējām
Meteņus. Pie mums viesojās īpaši ciemiņi
no Latvijas - folkloristes Rasa un Rozīte,
kuras bērniem un pieaugušajiem ierādīja, kā darināt dažādas maskas. Jautrās
rotaļās gāja un ar pīrāgiem, sklandraušiem
un citiem gardumiem mielojās kaķi, peles,
lāči, kazas, auni un pat kartupeļu vīriņi.
Meteņos kopā ar citiem
maskojās Dārta (12 gadi)
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“Bergausis” Berlīnē
No 4. līdz 7. aprīlim pie mums ciemojās
bērni no Bergenas latviešu skolas “Bergausis” (Norvēģijā) vecumā no 10 līdz 16
gadiem. Dažiem no mums jau bija izveidojusies vēstuļu draudzība, bet nu arī
dzīvē iepazināmies viens ar otru. Atsevišķi mūsu skolas bērni uzņēma viņus
savās ģimenēs. Dodoties ekskursijās,
viņi iepazina Berlīni. Bergenas bērniem bija arī iespēja piedalīties mūsu
skolas nodarbībās un dziedāt kopā
ar folkloras kopu “Rīta rasa”. Mēs
uzzinājām, ka viņiem ir savs bērnu
koris, ar kuru viņi grib piedalīties Dziesmu svētkos. Draudzības ietvaros ceram uz
mūsu skolas bērnu braucienu uz Bergenu.
Bergenas draugus savās mājās uzņēma Selma (13 gadi)

Svētki Latvijai

Šī gada 4. maijā mēs svinējām Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu
jeb Baltā galdauta svētkus. Pēc nodarbības
mazās un lielās grupas bērni saklāja svētku
galdu. Pēc tam bija koncerts, kurā uzstājās
vecākās grupas meitenes ar skolotāju Daci
un muzikālo skolotāju Ievu, Inga ar mammu

Ivetu, Folkmaņu ģimene un Berlīnes latviešu
folkloras kopa “Rīta rasa”. Pēc koncerta
iestiprinājāmies ar pašu sarūpēto cienastu.
Balto galdautu klāja Etē (13 gadi)
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Es un teātris
Šī gada 18. maijā Berlīnes latviešu skolā viesojās
režisors Armands Ekštets ar
izrādi „Sunītis un Kaķīte“.
Galvenajās lomās Gerda
Dinsberga un pats režisors.
Izrāde domāta visai ģimenei, bet īpaši pirmsskolas un
jaunākā skolas vecuma bērniem.
Man kā pusaudzim luga
šķita nedaudz bērnišķīga. Galvenie varoņi sacentās gudrībā, veiklībā un asprātībā. Vislabāk prātā palicis, kā Kaķīte stāstīja pasaku, bet Sunītis teica, ka tā nav interesanta. Kad Kaķīte
par to uzmeta lūpu, Sunītis mēģināja vērst visu par labu un izcept viņai kūku.
Izrādi skatījās Ralfs (13 gadi)

Viens zemnieks brauc uz mežu

Animācijas filma “Viens zemnieks brauc uz mežu”, kuras pamatā ir latviešu tautas rotaļa ar tādu pašu nosaukumu, ir Berlīnes latviešu skolas pusaudžu grupas lielākais šī
gada projekts. To aizsākām jau 2017./2018 mācību gadā, kad radošajās nodarbībās ar
skolotāju Ievu veidojām plastilīna figūras. Pēc tam tapa kulises un dekorācijas, kā arī
scenārijs. Mūziku Ērika Zepa aranžējumā filmai iespēlējām un iedziedājām mēs paši kopā
ar skolotājām Viniju un Zandu.
Latvijas Valsts prezidenta
Vācijas vizītes laikā
mūsu skolotājas tikās ar
prezidenta
kundzi Ivetu
Vējoni. Viņai
tika apsolīts
šo animācijas filmiņu
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aizsūtīt, kad tā tiks pabeigta.
Pirmā filmas daļa tiks rādīta 15. jūnijā skoliņas noslēguma pasākumā. Animācijas
filmiņa tiks pabeigta nākamā
mācību gada laikā.
Zemniekam un pārējiem
uz mežu līdzi devās
Marta (15 gadi)

5.

6.

4.

Zīmēja Ralfs

Zīmēja Daniela
Zīmēja Marta

3.

Zīmēja Etē

Zīmēja Sabīne

2.

Zīmēja Tea

1.

Zīmēja Dārta

Frazeoloģismi

UZMINI!

7.
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1. apmaldīties trijās priedēs; 2. griezt zobus; 3. laisties kokos; 4. mucā audzis, pa spundi barots;
5. kost pirkstos; 6. kā ar zābaku aizmest; 7. ņemt kājas pār pleciem;

Ciets rieksts

Kurš gan mūsdienās nesaprot, ko nozīmē
sēdēt telefonā? Bet - liekot roku uz sirds –
kā ir ar teicieniem ņemt kājas pār pleciem,
kult tukšus salmus, pirkt kaķi maisā vai
nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu?
Nenokar degunu, ja nesaproti ne rīta, ne
vakara – mūsu skolas pusaudži vairs nav
pirmo reizi ar pīpi uz jumta un vieglu roku
Tev palīdzēs, jo šī mācību gada beigās frazeoloģismus zina kā savus piecus pirkstus.

Nu vismaz tik, cik melns aiz naga. Nu vismaz tik daudz, ka zina, ko novēlēt skolotājai
- aizrautīgai makšķerniecei Ievai, kad viņa
ar bada pātagu rokās dodas uz copi. Vai arī
Tu zini? Lieku savu galvu ķīlā, ka Tev gabals
nenokritīs, ja pamēģināsi atrisināt šo mīklu.
Nestiep gumiju, atroti piedurknes un ķeries
klāt uz karstām pēdām! Un liec aiz auss ne
tikai šai reizei – ja ar pirmo reizi kas nedodas
rokās, nemet plinti krūmos un mēģini vēlreiz!

1. Iet zudumā, tikt izšķērdētam - izkūpēt...
2. Neiegūt cerēto, palikt tukšā - palikt ar garu ...
3. Ļoti uzmanīgi, vērīgi skatīties - ņemt ... pirkstos
4. Nekad - kad pūcei ... ziedēs
5. Bez ierunām paklausīt, pakļauties kādam - dancot pēc kāda…
6. Ātri, veikli nozust – pazust....
7. Ļoti labi pazīt - pazīt kā savu ...
8. Vaļsirdīgi visu izstāstīt – izkratīt...
1. skurstenī 2. degunu 3. acis 4. aste 5. stabules 6. kokos 7. kabatu 8. sirdi

Nākamais Berlīnes latviešu skolas gads sāksies
sestdien, 2019. gada 17. augustā!
Uz tikšanos!
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