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Māmiņai!
Māmiņa
Sirsnīga, mīļa
Strādā, palīdz, iepriecina
Māmiņa rūpējas par mani –
Saulīte.
Mana Mīļā, labā, baltā, māmulīte
Tu esi mīļa
Tu mani iepriecini
Tavas rokas ir maigas
Es tevi mīlu!
Tavs Miķelis
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Saules apžilbinātie lidojumam gatavi
Mēs cilvēki – putni
Dievs to mums ir devis –
spēt zilās debesīs lidot
un dzirdēt tos vārdus
kas pasauli pilda
ar laimi un mīlestību
tu – arī putns ar cilvēka
sirdi
plet spārnus un veries uz
augšu
ļauj dvēselē ielīt tai
debesu rasai
ļauj savai dzīvei lidot.
/I.Tora/

No kreisās Mikus Ievalds Laukšteins, Kristers Soja, Toms Rūdolfs Stārķis, Krišs Tindenovskis, Megija Grīnerte, Paula
Kučinska, Agnija Bertholde, Sigita Jankevica, Sanija Valciņa, Anna Valciņa. (Andris Jankevics nav fotogrāfijā)

Kolkas pamatskolas 2014.gada devītie no neveikliem pīlēniem, tēlaini runājot, pamazām pārtop skaistos gulbjos.
Ir pienācis brīdis saņemt drosmi, atsperties un celties spārnos savā pirmajā lidojumā, lai iepazītu pasauli, iegūtu jaunus
draugus un jaunas zināšanas. Tikai neaizmirstiet atgriezties. Lai veicas eksāmenos!
Klases audzinātāja Aija Valciņa
Ir pagājuši deviņi mācību gadi šajā skolā. Šī skola
man mūžīgi paliks atmiņās, jo gadu garumā deva jaunas
zināšanas un dzīves gudrības, kas noderēs arī
turpmākajai dzīvei. Pirmo septembri, ja godīgi,
neatceros. Atceros tikai to, ka bija nelielas bailes uzsākt
skolas gaitas, jo tas man bija kas jauns un neiepazīts.
Katrs nākamais gads deva jaunus iespaidus. Paldies
vecākiem par atbalstu un ticību maniem spēkiem! Mīļš
paldies skolotājiem, kas mūs izturēja visus šos gadus!
Paldies vecākiem par atbalstu un ticību maniem spēkiem!
Agnija Bertholde
Kolkas pamatskolā mācos kopš pirmās klases un
esmu šeit piedzīvojusi daudz. Atceros, kā pirmajās klasēs
baidījāmies no lielajiem bērniem. Skolā gājām pa sētas
durvīm, lai nebūtu jāiet garām lielajiem, un starpbrīžos
negājām ārā no klases tā paša iemesla dēļ. Tas nenozīmē,
ka mums klasēs negāja jautri. Reiz jautrība beidzās ar
saplīsušu globusu, bet tas viss pieder pie lietas.
Apbrīnoju skolotājus, kas pacieta mūs visu šo gadu
garumā. Paldies jums!
Megija Grīnerte
Es šajā skolā mācos kopš 1.klases. Tās visas ir ļoti
foršas atmiņas, bet tagad es gribu ātrāk tikt prom. Bet es
zinu, ka vēlāk man gribēsies atpakaļ. Paldies skolotājiem
par pacietību.
Toms Rūdolfs Stārķis
Šajā skolā es mācos jau kopš 1.klases, tāpēc ar to
man saistās ļoti dažādas un interesantas atmiņas. Es vēl
joprojām atceros, cik es biju nobijusies sākoties manām
pirmajām skolas gaitām, bet vislabāk man atmiņā ir

palikušas klases ekskursijas, kurās vienmēr ir bijis jautri
un interesanti. Liels paldies skolas skolotājiem un
vecākiem!
Paula Kučinska
Mācos šajā skolā jau no paša sākuma. Ir bijuši gan
labi, gan ne tik labi brīži. Pirmie desmitnieki un pirmās
nesekmīgās atzīmes. Daudzi interesanti brīži kā
izlaušanās vai blēņas kā saplēsti puķu podi. Apbrīnoju
skolotāju pacietību un spēju iemācīt trigonometrijas
pamatus, parabolas un visas pārējās lietas, kas man
noderēs turpmākajā dzīvē.
Krišs Tindenovskis
Kolkas pamatskolas skolēns esmu jau 9 gadus. Šeit
ir bijuši gan jautri, gan slikti brīži. Vislabāk es atceros
futbola sacensības, kurās mums gāja labi. Paldies
skolotājiem par spēju iemācīt!
Mikus Ievalds Laukšteins
Apbrīnoju skolotājus, kā viņi mani varēja paciest
deviņus gadus. Paldies skolotājiem!
Kristers Soja
Šajā skolā mācos jau no 8. klases. Man šeit ir
daudz labu atmiņu. Paldies visiem skolotājiem!
Anna Valciņa
Tā kā šajā skolā mācos tikai nesen, neesmu kārtīgi
visus iepazinusi. Skolā iejutos jau pirmajā dienā, jo man
šeit ir daudz pazīstamu cilvēku un samērā daudz atmiņu.
Paldies cilvēkiem, kas veidoja man šīs atmiņas un
paldies arī skolotājiem!
Sanija Valcina
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Īpašais paldies!
Paldies sponsoriem un atbalstītājiem: Līcis
93 Kolkas ceha vadītājai – Regīnai

Rūmniecei, Dundagas
Ansim Rodertam!

novada deputātam

Paldies Kolkas pamatskolas absolventam
Oļegam Kraujam, kurš uzdāvināja
skolotājai Aismai Brandei datoru!

Visvairāk man patīk būt ziemā!
Kolkas pamatskola «Comenius» projektā «Izpētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim to saglabāt»
rīkoja fotokonkursu, kura mērķis bija
veicināt interesi izzināt klimata
pārmaiņas, dodot iespēju radoši
izpausties fotografējot un veidojot
fotogrāfiju
aprakstus.
Konkursa
uzdevums bija atrast senāku ziemas
fotogrāfiju un turpat nofotografēties
šajā ziemā, un aprakstīt, kā klimata
pārmaiņas ietekmē mūsu ziemas.
Konkursā piedalījās 18 dalībnieki, arī
skolotāji Dace un Ansis.
2003. gadā pie mums jūras krastā
bija lielie ledus kalni. Maijā krastā
dziedāja lībiešu ansamblis „Laula” un
jūrā peldēja ledus gabali – tādu bildi
konkursā iesniedza skolotāja Dace. No
tā laika fotokonkursā bija daudz bilžu.
Bērni redzami vēl kā mazi ķipari.
Fotogrāfijas ar aprakstiem bija izliktas
skolā un ievietotas portālā draugiem.lv. Kāds bija sameklējis pat truša bildi 2009. gadā. Tur dzīvnieciņa māja bija tik
dziļā sniegā, ka pat grūti ieraugāma. Savukārt šīs ziemas fotogrāfijā trusis savā būdiņā ir labi saskatāms, jo sniega
apkārt nav. Visi dalībnieki balvā saņēma slidināšanās padibeņus, truša saimnieks — burkānus savam dzīvnieciņam.
Par Skatītāju simpātiju balsojumā kļuva 8. klases skolniece Sintija Antmane, kas pati skaisti bija savu darbiņu arī
noformējusi. Sintijai balvā tika kārtīgas plastmasas ragaviņas ar bremzēm, gluži kā mazs bobs.

Popiela 2014
29. janvārī Kolkas tautas namā notika Kolkas
pamatskolas audzēkņu «Popiela». Jau trešo gadu
Kolkas skolēni atkal aizvien aktīvāk iesaistās
interesantajā pasākumā, kurā ikvienam ir dota
iespēja iejusties kādas skatuves „zvaigznes” lomā,
sajust kā tas ir – būt uz skatuves prožektoru
gaismās, skatītāju uzmanības centrā! Šogad šo
iespēju, savu klašu audzinātāju mudināti, izmantoja
pilnīgi
visi
sākumskolas
skolēni.
Par
interesantajiem
un
precīzi
atdarinātajiem
priekšnesumiem īpašs paldies skolotājām Dacei
Tindenovskai, Ilonai Jostiņai un Janai Rodertei.
Vecāko klašu audzēkņi priekšnesumus veidoja
pašu spēkiem. Īpaši izcēlās Nikola Kuzmina un
Katrīna Liepa atdarinot The Crazy Frogs un repera
Ineses Dāvidsones foto
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Kendrick Lamar atdarinātājs Kārlis Runcis ar pavadošo grupu – Tomu Tindenovski, Ediju Pagilu un Jāni
Čači.
Šo abu priekšnesumu dalībnieki ļoti cītīgi mēģināja divas nedēļas, tādēļ rezultāti vainagojās ar
panākumiem.
Pasākuma kulminācijā visus sajūsmināja vecāku priekšnesums Black & White, māmiņu Evas
Frišenfeldes, Ilzes Bordjugas, Ilzes Gleglu un Ingrīdas Liepas izpildījumā. Patiesi bija ļoti grūti atšķirt – kura
kāja kurai pieder! Liels paldies viņām par līdzdalību un uzdrīkstēšanos!
Galvenās žūrijas balvas un „ceļazīmes” uz Popielu Rojā ieguva The Crazy Frogs, Kendrick Lamar,
2.klase ar jauko priekšnesumu „Paldies latiņam!”, 1./3. klase ar Bobby McFerry dziesmu „Don’t worry, be
happy” un brāļu Rodertu īpaši atraktīvi atdarinātā pamācošā dziesmiņa „Elektrība ir īsta!”.
Rojā mūsējie ieguva īpašu atzinību – žūrijas locekļu specbalvas saņēma Artūrs un Filips Roderti.
Vidējā grupā žūrija visaugstāk novērtēja Kendrick Lamar priekšnesumu, jaunākajā grupā – 1./3.klasi.
Paldies SIA «Līcis 93» vadītājai Regīnai Rūmniecei par iespēju mūsu skolēniem nokļūt Rojā!
15.februārī Talsu Popielā mūsu zēni – Kārlis, Toms, Edijs, Jānis un Krišs kļuva par Skatītāju simpātiju
balvas ieguvējiem!
Dzintra Tauniņa, Kolkas pamatskolas direktora vietniece ārpusklases darbā

A.Pinkena foto

Orķestra augstie sasniegumi
Kolkas pamatskolas pūtēju orķestris «Kolka» Viestura Rēriha vadībā ieguvis I pakāpes diplomu
pūtēju orķestru skatē un II pakāpes
diplomu defilē skatē! Apsveicam!
Kā ierasts, marts ir mēnesis, kurā
notiek izglītības iestāžu pūtēju orķestru
skates. 7.martā uz Jelgavas 4.vidusskolu
devās arī Kolkas skolas pūtēju orķestris.
Šajā gadā skates mērķis ir XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
repertuāra apguves pārbaude.
Pūtēju orķestru sniegumu vērtēja
kompetenta
žūrija:
J.Vītola
Latvijas Mūzikas
akadēmijas
metāla
pūšamo instrumentu nodaļas vadītājs
J.Retenais,
Latvijas
Republikas
zemessardzes
orķestra
priekšnieks
V.Lazdiņš un Valsts izglītības satura centra
L.Pinkenas foto
Pūtēju orķestru ekspertu komisijas loceklis,
diriģents P.Rudzītis.
Katram kolektīvam skatē bija jāatskaņo 2 skaņdarbi no XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku pūtēju orķestra repertuāra. Kolcinieki uzstājās ar Gunāra Ordelovska «Namdaru rotaļu» un
G.F.Hendeļa maršu no operas «Skipione». Skatē tika vērtēta arī kolektīvu sagatavotā defile programma.
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Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens sveic 7.klases
skolēnu Ervinu Rodertu ar uzvaru matemātikas olimpiādē

Sveicam olimpiāžu, sacensību, skates uzvarētājus!
Paldies skolotājiem un ģimenēm par ieguldīto darbu!
 Ervins
1
Roderts
.
 Agnija
2
.
Bertholde
 Paula
3
Kučinska
.
 2000.4
2001. g.
.
dz. B grupa
 Kārlis
5
Runcis
.
 Pūtēju
6
orķestris
.
 Pūtēju
7
orķestris
.
 2000.8
2001. g.
. B grupa
dz.

Starpnovadu matemātikas olimpiāde 7.klasēm

2.vieta

D.Tindenovska

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12. klasei

Diploms

D.Tindenovska

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde
5.-12. klasei
Talsu novada skolēnu atklātā olimpiāde pavasara krosā

Diploms

D.Tindenovska

2. vieta

O.Sproģis

Talsu novada skolēnu atklātā olimpiāde pavasara krosā

2. vieta

O.Sproģis

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes un
Zemgales novadu skate
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes un
Zemgales novadu defilē skate
Talsu novada skolēnu sacensības basketbolā

I pakāpe

V.Rērihs

II pakāpe

V.Rērihs

2.vieta

O.Sproģis

Darbošanās Comenius projektā

Top mūzikas instrumenti

Zaļās komitejas meitenes par klimatu uzzina Kolkas meterologu stacijā
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Izstāde Dabas parādības skolas 2.stāva gaitenī

Draudzības nedēļa
Valentīndienā skolā notika runas pulciņa izrādes „Klačiņa” pirmizrāde par
mūžseno tēmu, ko pauž pats lugas nosaukums. Visi skolēni no „Amora laimes akas”
saņēma balvas, piemēram, krāsu zīmuļus, ar ko „izkrāsot” savu ikdienu,
brīnumdzēšgumiju, ar kuru var visus
nedarbus izdzēst, bet pati lielākā balva kā
jau Valentīndienā – „rozā brilles” tika
Annai!
6. martā Mazirbes internātpamatskolā
septiņu skolu teātra kopas un kupls viesu
pulks svinēja desmito Teātra diena. Arī Kolkas pamatskola ar
mini izrādi „Klačiņa”.

Zaļās pēcstundas –
domājam un darām zaļi!
 Ievadā uzzinājām – tuvojas Zemes
stunda
 Visi pusdienās ēda zaļas kotletītes, zaļus
zirnīšus un zaļus lociņus
 Zaļā sporta aktivitātēs veselīgi sportojām
 Domātavā atbildējām uz jautājumiem
par ekoloģiju
 Noslēgumā dzērām veselīgu ogu piena kokteili
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Laikā no 13. janvāra līdz 13. februārim notika neparastas stundas skolēniem. Neparastas tāpēc, ka vienlaikus
tika apgūti divi mācību priekšmeti, un klasē bija divi skolotāji.
Pozitīvas atsauksmes par stundām ir gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolēniem stundas likās interesantākas,
skolotājiem bija iespēja sadarboties un mācīties no saviem kolēģiem.
Skolotāji pēc novadītajam stundām saka, ka varēja mācīties no kolēģa kā emocionāli vadīt stundu, bija iespēja
vērot kolēģes noteiktību, mācīties detalizēti plānot savu darbu, strādāt individuāli ar skolēniem, u.c. labas lietas.
Skolēnu vēlējumi klasesbiedriem: „Klausies stundās! Mācies dzīvei nevis skolai! Labāk mācies, tālāk tiksi!
Mācies vēl vairāk, lai sasniegtu mērķus!”
Ilona Jostiņa, direktora vietniece izglītības jomā

6.klase Vizuālā māksla+matemātika jeb Simetrija un trijstūri 7.klase mācās informātiku+angļu valodu, veidojot komiksus

Piecsešgadnieki iepazīstas ar skolu
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Lielie un mazie rūķīši bērnudārzā turpina rosīties...
Šogad mūsu moto: ”Dzīvosim veselīgi!”

Jau drīz pēc ziemassvētkiem atsākām aktīvi darboties. Pašā ziemas spelgonī -14.februārī svinējām svētkus
draudzībai. Pat mazie bērni zin, ka labs draugs ir izpalīdzīgs, godīgs, taisnīgs un drosmīgs. Labākais draugs varot būt
kāds mājdzīvnieks vai pat pasakas varonis. Ja kādam tāds ir, tad var būt priecīgs!
Marts iesākās ar braucienu uz Dundagas pili. Bērnudārza vecākās grupas bērni apmeklēja izrādi „Buratīno
piedzīvojumi”. Pirmā nopietnā iepazīšanās ar Kolkas pamatskolu un skolotāju Daci Tindenovski izvērtās par priecīgu,
mācīties motivējošu pasākumu. Bērni aizgūtnēm stāstīja, ka saņēmuši uzslavas par apgūtajām zināšanām un
pieklājīgu uzvedību. Mūsu bērnudārza bērni regulāri piedalās Talsu novada pirmsskolas vecuma bērniem
organizētajos pasākumos. Šogad piedalījāmies sporta pasākumā.
Pavasara svētku laiks sācies! Pumpuri tūlīt, tūlīt... uzsprāgs, pārsteidzot visus ar savu trako ziedēšanu.
Pienenes, tulpes, narcises, ievas, ābeles, kreimenes, un tad vēl ceriņi... tā notiek tikai pie mums Kolkā, viss uzzied
reizē! Par to gādā brāzmainie un pavasarī tik aukstie jūras vēji! Vēl saulīti sagaidīt.., tad prieks līs pāri malu malām...
Rūķīšu mājas lielie un mazie iemītnieki dikti rosīgi! Gatavošanās svētkiem notiek pilnā sparā! Mazie bērnudārza
zaķēni kuplināja Lieldienu pasākumu Kolkas tautas namā. 8. maijā rūķītis Ziediņš kopā vistiņu, cālīti, gliemezi, vardēm,
mārīti, zaķi un dunduru priecājās par pavasari un pamācīja māmiņas un pārējos koncerta dalībniekus, ka visu bērnu
drošība ir pati svarīgākā. 9. maijā mūsu skolā viesojās Spilvenu feja ar muzikālu uzvedumu ”Krāsu sapnīši”, šo
pasākumu apmeklēja arī paši mazākie bērni. Tūlīt, 30.maijā, Izlaidums Kolkas pamatskolas PII „Rūķītis”, šogad septiņi
absolventi.
1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Slīteres ceļotāju dienā plkst. Bērnudārza ”Rūķītis” sporta
laukumā plkst.13.00 gada notikums, Sunītis Pifs ar saviem draugiem atklās lielo noslēpumu...
Aicinām piedalīties visus Kolkas bērnus kopā ar brāļiem, māsām, vecākiem un vecvecākiem! Līdzi ņemt labu
omu un sauli sirdī!
Aija Tarlapa, Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII „Rūķītis” vadītāja
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Valdemārpils EKO skola viesojas Kolkā
Vides izglītības koordinatore skolotāja Aiga Ūdre
stāsta:
„Valdemārpils vidusskola savas projektu
nedēļas laikā brauca uz Kolkas skolu, lai
noskaidrotu, ko darām mēs un pastāstītu, ko dara
paši. Valdemārpilnieki ir jaunāka ekoskola nekā
mēs. Parādījām skolu, pastāstījām, ko darām
ikdienā. Pēc tam devāmies uz pikniku Kolkasragā.
Valdemārpilniekiem bija svarīgs uzdevums –
paņemt Baltijas jūras ūdens paraugus, kuriem veiks
analīzes, jo projektu nedēļas tēma ir „Ūdens”.
Attēlā viesu un mūsu skolas Zaļās komitejas skolēni
un skolotāji.

Kolkas sakošanas talka
8.maija rītā pulcējāmies Dabas zinību klasē, kur skolotāja Dzintra Tauniņa pastāstīja, cik svarīgi
saudzēt dabu un atbrīvot to no atkritumiem. Īpaši no tiem cieš mūsu Baltijas jūra. Pēc stāsta par to, kas
jāievēro kārtīgam talciniekam, devāmies sakopt mūsu ciemu, apkārtējo mežu un jūras piekrasti. Darba
netrūka.

Iepazīstamies ar drošības instrukciju

4.klase maisus piepilda ātri

1.un 3.klases talcinieki ar skolotāju L.Spridzāni

7.klases puiši tīra Kolkas mežu
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Putnu festivāls
10.maijā spītējot lietum un miglai, Kolkā notika Putnu festivāls. Skolēni „Ūšu” sētā klausījās ornitologu un
putnu pētnieku stāstus, skatījās putnus, to svēršanu, gredzenošanu. Noslēgumā Tautas namā apskatīja žurnāla
National Geographic Latvija fotoizstādi «Migrācijas».

Par redzēto 4.klases bērni stāsta Ieva: „Man ļoti patika šis nelielais ceļojums. Pie ornitologiem mēs skatījāmies caur binokļiem. Mēs redzējām,
kā ornitologi pie putnu kājām ielika gredzenus. Es pati arī turēju putniņu. Viņš bija niķīgs. Vēlāk mēs gājām uz klubu.
Tur mēs skatījāmies dažādas bildītes. Es uzzināju, ka dažiem putniem gredzenus liek ap kakliem.”
Ingus: „Mēs skatījāmies, kā liek putniem gredzenus. Es turēju putnu. Man ļoti patika....Un mēs pēc tam nācām
uz skolu un runājām ar (skolotāju) Viesturu par viskautko. Man ļoti patika.”
Evelīna Luīze: „Man atika kā putniem lika gredzenus. Es uzzināju, ka putniem gredzenus liek uz kājām... Kad
apgredzenoja putnus lija lietus. Es vēl uzzināju, ka gulbim un vēl dažiem putniem gredzenus liek uz kakla. Šāda
gredzenošana Kolkā notiek trīs gadus, bet visā Latvijā kopā tas ir simtpiecpadsmit gadus. Tad es varēju nopaijāt
putnu. Vēl pēc tam mēs varējām ar tālskati paši skatīties putnus.”
Ralfs: „Man ļoti patika putni, jo viņi bija skaisti. Es ar binokli redzēju vārnas un baltās cielavas. Es uzzināju, ka
Latvijas putns ir baltā cielava. Man patika putni, ko ornitologi mums rādīja. Es labprāt tur aizbrauktu vēlreiz. Man
patika šis piedzīvojums. Es redzēju, kā apgredzeno trīs putnus, un tie putni bija skaisti. Ornitologi Kolkā putnus
gredzeno 3.gadu. Eiropā ir apmēram 360 putnu sugu. Šie ornitologi ir apgredzenojuši apmēram 4000 putnu.”
Rihards: „Šodien es redzēju, kā ornitologi apgredzeno putnus. Mums pat ļāva pašiem tos paturēt rokās. Mēs
arī varējām ar binokļiem pavērot putnus. Mēs uzzinājām, ka šī gada putns ir Pupuķis. Es uzzināju, ka pirmo reiz
putnus apgredzenoja 1899.gadā. Pēc tam mēs gājām uz klubu, tur mēs skatījāmies interesantu dzīvnieku (foto)
izstādi. Pēc tam mēs aizgājām uz skolu un dzērām kakao. Šodien mums stundas nenotika.”
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Ceļojums uz Turciju
6. maijā uz Turciju pavadījām Kolkas skolas 9 skolēnu (Ralfs, Ervins, Kārlis, Artūrs, Līva, Marta,
Kristīne, Sintija, Nikola) un 3 skolotāju (Dace, Aiga, Jana) delegāciju. Tālajā austrumzemē viņus gaidīja
kārtējā tikšanās un kopīgs darbs ar sadarbības partneriem mūžizglītības programmā Comenius. Mājās
kolcinieki atgriezās 11. maijā.

Par ceļojumu uz Turciju iespaidos dalījās Marta, Kristīne, Nikola, Sintija, Līva, Kārlis, Ralfs, Artūrs, Ervins
- milzīgā Stambulas ūdens apgādes cisterna
Kas Tevi visvairāk pārsteidza ceļojumā uz
no Bizantijas laikiem
Turciju?
- turku dejas, kuras mēs kopā dejojām
- pats lidojums, jo lidoju pirmo reizi mūžā
Ar kuru valstu skolēniem Tu iepazinies tuvāk,
- milzīgā Stambulas lidosta
kuri likās visdraudzīgākie?
- turku bērnu un pieaugušo attieksme, mīļā
- turki, spāņi
uzņemšana (latviešiem to vajadzētu
Kas Tevi pārsteidza turku ēdienkartē?
mācīties)
- plakanie spageti
- tas, kas negribējās nemaz braukt mājās,
- piparotie ēdieni, kas tomēr bija ļoti garšīgi
atvadīties no ģimenes, kas mani uzņēma
- kebabs – agrāk domāju, ka tas izskatās
- daudzās mošejas un aicinājumi uz
savādāk
lūgšanām, kas skanēja pa visu apkārtni
- gandrīz jēla ola brokastīs
sešas reizes dienā
- gaļa, rīsi un dārzeņi, kas bija pagatavoti
- tas, kā notika lūgšanas mājās, kurās es
daudz savādāk kā pie mums
paliku
- asie ēdieni
- palmas, kalni, Marmora jūra
Kā, Tavuprāt, Marmora jūra atšķiras Baltijas
- mājas stāvos kalnos
jūras?
- ceļi bez bedrēm; stāvie, kalnainie ceļi – pa
- pilnīgi citāda krāsa – dziļumā gaiša, krastā
tiem braucot kutēja vēderā
tumša
- kā Kārlis pazaudēja pasi 
- neatšķiras ne ar ko, smaržo pēc jūras tāpat
- flīžu ražotne
kā Baltijas jūra
- tirgus
- varēja saskatīt otru krastu
- brauciens ar prāmi pa Marmora jūru
- ļoti atšķiras, jo krasts ir izbūvēts
- karsto avotu āra baseins, kurā bija ļoti silts
Vai Tu darbotos atkal papildus mācībām, lai
ūdens
varētu doties uz kādu citu valsti kāda cita
- tualetes bez podiem daudzās vietās
projekta ietvaros?
- Zilā mošeja un Sofijas katedrāle Stambulā
- noteikti
- obligāti!!!

Atvadoties

Tūlīt kāpsim lidmašīnā un lidosim uz Turciju
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Zilajā mošejā

Bazilikas cisternā

Īpašā transporta līdzeklī – funikulierī

Beidzot mājās

Vides diena
Katru gadu Vides dienās skolēni piedalās zīmējumu konkursā. Šogad zīmējumu konkursa tēma

„Kolkas

bākai 130”. Vides dienas, pēdējā skolas diena notiks vēlā 30.maija vakarā Kolkasragā, kur tiks veidotas
bākas, notiks dažādas vides aktivitātes un tiks apbalvoti konkursa uzvarētāji. Lai aizraujošs mācību gada noslēguma
pasākums!
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