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ZIEMAS IEPAZĪŠANA MĀCĪBU PRIEKŠMETOS  

Savā ikdienā bieži vien nepievēršam 
uzmanību tik daudzām lietām, jo tās 
mums šķiet pierastas un pašsaprotamas. 
Piemēram, patlaban ir ziema, uzsnidzis 
sniegs, bet vai mēs ieraugām, cik skaistas 
un smalki veidotas ir sniega pārsliņas, 
vai protam priecāties par ziemas 
baltumu, nevis tikai čīkstēt par to, cik ir 
auksti. 

Laikā no 21. līdz 25. janvārim Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas skolēni dažādos 
mācību priekšmetos mēģināja atklāt un 
iepazīt ziemas dažādās sejas, kā arī 
meklēja iespējas radoši izmantot ziemas 
aukstumu un baltumu.  

Sākumskolas pirmās klases ar 
skolotājām Sandru Armanevu, Madaru 
Krastiņu un Vinetu Mugureviču pētīja 
sniegpārsliņas, kā arī uzzināja, kā 
veidojas sniegpārsliņas un ledus. 
Bērniem izdevās pašiem apsaldēt stikla 
burciņas, bet, lai būtu jautrāks prāts, tika 
izmantota iespēja gleznot sniegā. 

Vecāko klašu skolēni dažādos 
priekšmetos arī izmantoja iespēju labāk 
iepazīt ziemu. Ar latviešu valodas un 
literatūras skolotāju Sarmīti Paegli 
pamatskolas dažādu klašu skolēni gan 
mācījās dzejoļus par ziemu, zīmējot tiem 
ilustrācijas (5.klase), gan strādāja ar A. 
Upīša tekstu “Dziļā ziema”, attēloja to 
ilustratīvi, kā arī veidoja sūnciemiešu 
modes skati – kā var pārdzīvot ziemu 
(6.klase). 7.klase ziemas nedēļā bija 
apslimusi, taču jau ir pagatavoti daži 

maketi R. 
Blaumaņa 

novelei 
“Nāves 

ēnā”. 
8.klase 
veidoja 

karikatūra
s par 

ziemas 
kritieniem
, bet 

9.klase 
veidoja 

jaunrades 
darbus 

par 
ziemas 

tematiku. 

Krievu valodas skolotāja Svetlana 
Bogdanova kopā ar skolēniem meklēja 
mīklas par ziemu, no atbildēm veidojot 
krustvārdu mīklu, citi skolēni sacerēja un 
noformēja ziemas pasakas, vēl citi 
meklēja tautu novērojumus par ziemu. 

Izrādās, ka arī ticības mācības stundās 
var iepazīt un izmantot ziemu. Kopā ar 
skolotāju Diānu Mekšu 5.klases skolēni 
stundā “4.bauslis – tev būs savu tēvu un 
māti godāt” izdomāja, ko ziemā var darīt 
kopā ar vecākiem, jo godāt nozīmē arī 
gribēt kopā pavadīt laiku. Tā kopā tika 
izmēģinātas dažādas atrakcijas – 
braukšana no kalniņa visai ģimenei kopā, 
sasēžoties maisā, kā arī paslēpes, 
ierokoties sniegā. 
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6.klase ticības mācībā apskatīja kristiešu 
simbolus, kurus kristieši izmantoja 
katakombās. Tā bija iespēja simbolus 

uzzīmēt sniegā un prezentēt tos 
pārējiem. 

Ilze Mežniece 

  
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 6.februārī mūsu draudzē iesākas 

Alfa kurss! 
 21.februārī iesāksim jauno kursu 

„Saderināto vakari”. Aicinām 
pārus, kas grib laulāties katoļu 
baznīcā, tuvākajā laikā 
pievienoties! Sīkāka informācija 
pie pr. Pētera. 

 23. februarī pasākums bērniem 
gan no skolas, gan no draudzes, 
kas gatavojas Pirmās svētās 
Komūnijas saņemšanai. Plkst. 
9.00 sv. Mise, pēc tam nodarbība 
atsevišķi bērniem un vecākiem, apmēram līdz 11.00. Sirsnīgi 
aicinām piedalīties! Pr. Pēteris, m. Meinarda un svētdienas skolas 
skolotāja Ruta. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! Var iegādāties jauno Mieram tuvu 
un citas labas grāmatas un avīzes mūsu garīgajai attīstībai. 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 Februārī skolā sākas itāļu valodas kursi. RKĢ skolēnu vecākiem un 

darbiniekiem tie ir bez maksas. Papildu informācija 
www.rkgimnazija.lv 

 04.02. – 08.02. – projektu nedēļa. 10 interešu grupās uzzināsim kaut ko 
jaunu par gavēni 

 08.o2. – Žetonu vakars.  12.klasei vairs tikai daži mēneši līdz pēdējam 
zvanam.  

 13.02. – Pelnu trešdiena. Plkst.10:30 Sv.Mise, sākot Gavēņa laiku. 
 21.02. – garīga pēcpusdiena skolotājiem. 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko kalpošanu: kristībām, 
grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām 
u.c.

 
 

 

 

 

 

DIEVKALPOJUMI 
DRAUDZĒ 

P – 10.30; 18.00 – slavēšana 
       18.30; 19.00 – katehēze 
O – 10.30 
T –  10.30 (1.-4.klase) 
C –  10.30 (5.-8.klase) 
P –  10.30 (9.-12.klase) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ 
grēksūdzes 

11.00 draudzes sv. mise 
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