
Ēbelmuižas pamatskolā

Rīgā

Latvijā





Jau 55 gadus 11.septembrī -
dzejnieka Raiņa dzimšanas dienā -

Latvija svin Dzejas dienas





Dzejas dienu tradīcija mūsu skolā  nāk līdzi no laikiem, kad skola atradās 
dzejnieka Aleksandra Čaka ielā





8. septembris bija ļoti lietaina diena. Dzejas mīļotāji 
sapulcējās pie skolotāja Ivo, lai redzētu dārzu 

un lasītu dzeju…





Skolas muzejnieki - Elīna, Tīna, Alīna, Izabella, Emīls, 
Kristiāns, Vaho, Toms, Egīls, Patriks, skolotājas Ritas 

mācīti, atklāja Dzejas dienas ar Raiņa dzejas lasījumiem





Jana, Mairis, Jānis, Roberts, Luīze, Elīna runāja
V. Ļūdēna dzejoli «Kartupeli, kartupeli»





Profesionālās klases audzēkņi, skolotājas Raitas vadībā, bija pagatavojuši 
gardu cienastu – kartupeļu pankūkas





A. Čaka muzeja direktore Antra Medne pateicās skolēniem par dzejas 
lasījumiem, gardo cienastu 





Dzejas dienu noslēgumā A. Medne nolasīja A.Čaka dzejoļus «Kartupelis» 
un «Kartupeļu vaga»

Ūdeni dod aka,
Roze smaržot prot.
Kartupeļu vaga,
Saki, ko Tu dod?

Rudens diena pusē
Raibā lakatā.
Mazliet aizelsusies,
Vaga saka tā:

-Aizver silto durvi,
Lai tev labāks prāts.
Paņem skalu kurvi
Un pie manis nāc.





10. septembrī spīdēja saule. Kartupeļa ČAKA brālības aicināti, muzejnieki
pulcējās uz talku skolas dārzā





Kartupeļa ČAKA rudens talka









Dzejas dienām veltījām arī ekskursiju 
Rīga – Jasmuiža –Rīga.

«Jasmuiža» - vienīgais dzejnieka Raiņa muzejs Latgalē





Raiņa muzejā bijām kopā ar mākslinieci Ievu Jurjāni, tur viņas izstāde 
«Negaidīti priekšmeti Raiņa un Aspazijas bibliotēkā»









«Jasmuižā» - Latgales keramikas kolekcija





…un keramikas ceplis





Ceļā uz keramikas cepli skolēni atrada mazu, pamestu kaķēnu…





Kaķēns tika nogādāts Raiņa muzejā, siltumā





Tagad kaķēns vārdā Rainis – Negro dzīvo skolotājas Aigas  mājās





No Jasmuižas devāmies Maltas pagasta virzienā -
ciemos pie keramiķa A. Ušpeļa. Viņam piešķirta 

Latviskā mantojuma zīme par tradicionālās amata 
prasmes uzturēšanu  podniecībā 





Ekskursijas noslēgumā bijām 
Latgales kultūras piemineklī – Aglonas Bazilikā





Mājupceļā priecājāmies par skaisto ainavu aiz loga. 
Ceļš vijās gar Daugavu…





Vai zināji,
ka dzejniekam Rainim šogad 155.dzimšanas diena?
Dzejas dienu ietvaros iepazinām tēlnieka A. Bikšes 

darbu «Divi Raiņi» un izstādi LNB «Grāmata Latvijā»





Rainis
«Kaķenītei bērni bija»





Rainis 
«Zirņa bērni»





Rainis «Grāmata»




Paldies par sadarbību

2020. gada Dzejas dienās 

A.Čaka muzeja direktorei Antrai Mednei,

māksliniecei Ievai Jurjānei,

Raiņa muzeja «Jasmuiža» direktorei Solvitai Kleinartei,

keramiķim Aivaram Ušpelim, 

skolotājiem – Ritai , Zigrīdai, Raitai, Oksanai, Ivo, 

autobusa vadītājam Anatolijam, šefpavārei Zinai,

direktores vietniecei Gundegai, 

paldies skolēnu vecākiem!

Atrodi arī Tu
savu interesantāko grāmatu,  dzejnieku, mīļāko dzejoli!





Lai jums skaistas brīvdienas!
Uz sadarbību nākamā gada Dzejas dienās  -

skolotāja Aiga, skolotāja Juta, 
skolotāja Inguna un skolas muzejnieki





Tādas bija Dzejas dienas Ēbelmuižas pamatskolā

2020.09. – 2020.10


