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Skola mostas, dzied un svin,
Skolā vējš nes pavasari.
Skola mostas, dzied un svin,
Skolai svētki tuvojas.
Skola mostas, dzied un svin,
Skolai jubileja nāk.
Skola skrien pa priekšu sev,
Skola panākumus nes.
Skola mostas, dzied un svin,

Ceļamies, aprīlis jau dzied!
Jau klāt tas laiks, kad pūpoli plaukst un vizbuļi zied.
Jau klāt tas laiks, kad visi gatavojamies skolas
pēdējai dienai, it īpaši 9., 12.klašu skolēni, kuriem
šis gads ir ļoti nozīmīgs - eksāmenu laiks.
Tuvojas mūsu skolas 55 gadu dzimšanas diena, šajā
numurā varēsim izlasīt skolēnu domas, sirds
darbus, vēlējumus skola. Tā teikt- aprīli iezīmēsim
jubilejas krāsās. Atradīsim katrs kādu darbu, lai
mūsu skola paliek skaistāka un labāka. Protams,
atskatīsimies arī izdarītajā.

Skola uzaicina Jūs, draugi .
(Loreta Laine Vanaga)
Tiekamies skolas 55.gadu
jubilejas koncertā
„Cauri vēstures līkločiem”
Sv. Pētera baznīcā 2015.gada
24.aprīlī.

Skolas Dienas komanda visiem vēl spēku un izturību
vēl šajās atlikušajās pavasara dienās! Lai smaidi
plaukst!

(Laura Franskeviča)

Rīgas Mūzikas internātvidusskolas
avīzi „Skolas Diena” izdod skolēni
Loreta Laine Vanaga, Estere Līga
Burve, Laura Judīte Franskeviča.
Visus uzrauga skolotāja Liene.
Gribi savu vārdu arī šeit redzēt? Nāc
un pievienojies!
Kontakti:
liene.zi@inbox.lv
tel.22140871

Skola,mana dziesma
Mūsu skolas skolēni caur dzeju veido savu stāstu par skolu, ko viņa dod, kas viņa ir.. caur
vārdiem veido dziesmu.

****

Iemācīji, iedvesmoji, ļāvi man sevi rast,
Ieguvu, paņēmu, satvēru, nelaidu vaļā,
Tavu mācību, tavu iedvesmu, tavu brīvību, ko
dod, pirms iepazinu tevi, es biju maza, tukša
peļķe, bet tagad, kad iepazinu sevi, kad izveidoju sevi, es esmu jūra, kurai nav gala,
kura vēlas izpaust sevi, kura ir atradusi sevi īsto, tu esi man kā mājas, tu esi mana
otrā, lielā ģimene, no kuras nevēlos šķirties, tu mana mīļā skola, kura man ir
iemācījusi visu ko zinu, tu esi tā, kas mani saprot, tā, kas mani pieņem, tava dvēsele
ir kā māksliniekam, kas pats izvēlas savas krāsas, kā dzejnieks, kas izvēlas īstos
vārdus, kā mūziķis, kas izvēlas pats savas skaņas, tu radi mākslu, katru tukšo un
mazo peļķi tu padari par lielu jūru, kurā peld un skan visas tavas krāsas un skaņas.
Tu esi mana skola, kuru neaizmirsīšu, lielā ģimene, un otrās mājas, audz un
neapstājies.
Kristiāna Nikola Elksne

SKOLAI 55 GADU

JUBILEJA
Mēs katrs augam, arī skola aug. Nu, jau tai
aprit 55 gadi. Nevar teikt, ka jauna, veca arī
ne, bet mūsu! Jā, mūsu otrās mājas, kur
patverties, mācīties un augt. Ko skolēni,
skolotāji domā par skolu, varbūt ir kas tāds,
ko varētu uzlabot, ko viņi vēl skolai, vai viņi
zina, cik skolai vispār gadu paliek- to
jautājām uzrakstīt viņiem.

Skolai paliek 55 gadi. Man patīk tas, ka māca
klavieres un vēl tur visādus mūzikas instrumentus!
Man nepatīk, ka nevar izvēlēties instrumentu,
obligāti jāspēlē klavieres. Vēl pārāk daudz stundas,
visa diena, un brīvais laiks arī ir 30 min.! Man Skola
ir devusi daudz zināšanas un jautras atmiņas. Es
nespēšu viņu aizmirst, jo daudz atmiņu šinī skolā ir
un būs! Tā kā, novēlu, lai šī skola nebankrotē un lai
viss viņai izdodas!

Mana skola man nozīmē ļoti daudz, jo no šīs skolas
ir man daudz labu īpašību utt. Un manai skolai paliek
55 gadi. Skolas plusi ir daudz, daudz labās īpašības,
un es skoliņai novēlu jubilejā, lai viņa nodzīvo pāri
100 gadiem un lai viņai būtu sakrājušās tās atmiņas,
kad mēs visi būsim pabeiguši skolu un...daudz,
daudz laimītes, mana mīļā Rīgas Mūzikas
internātvidusskola!
(Eva Staķēna, 4.klase)
Hmm! Skolai paliek 55 gadi. Pluss - ir mūzikas
izglītība, visi pasniedzēji ir ļoti viegli pieejami, jo
mums ir ļoti maz cilvēku klasēs, visi skolotāji ir
muzikāli, tāpēc ir ļoti radoši! Mīnusi - ļoti liels mācību
apjoms, skola atrodas ārpus centra, grūti
piebraucama ar sabiedrisko transportu. Ir pieejama
palikšana pa nakti skolā. Skola ir sadalīta divos
korpusos. Skola man devusi klavierspēles prasmi,
kura man ļoti patīk, reizēm krīt uz nerviem! Man ir
daudz labu draugu, kuri izpalīdz - kā var!
(Alens Raitums, 9.klase)

(Arvis Millers, 8.klase)
Man skola nozīme daudz ko; ja es nemaldos, tad
skolai paliek 55 gadi. +/- ir tādi, ka skolā ir pārāk liela
slodze un pārāk daudz stundu. Es novēlu skolai, lai
skola būtu bagātāka gan naudas ziņā, gan skolēnu
ziņā. Lai skola būtu pilna ar draudzību un mīlestību.
( Valērija Aleksējenoka, 9.klase)
Ja jūs man jautātu, ko tev nozīmē skola,
es atbildu- vieta, kurā es rodu sevi, vieta, kurā
izpaužos. Es šeit iemācos visu, ko tagad zinu. 55
gadi. Un daļa no šiem gadiem esmu arī es, tu, visi
mēs. Skola rada mūs, un mēs radām skolu, mēs
viens otru papildinām, mēs viens otru radām. Skolā
ir gan strīdi, gan pārpratumi, bet, ja izrunā, tad viss
nokārtojas. Skolai šajā jubilejā novēlu, lai vienmēr
būtu jauks kolektīvs -kā tagad, lai vienmēr cilvēki
būtu smaidīgi un lai skola turas mūžam uz saviem
radošajiem pamatiem!
(Kristiāna Nikola Elksne, 9.klase)

Skolai paliek 55. Un viņas plusi ir tādi, ka viņa ir
labākā skola un tur ir labi skolotāji. Es novēlu, lai ari
vēlāk būtu tik labu un foršu skolotāju! Apsveicu
dzimšanas dienā!
(Alise Veide, 5.klase)
Skola visumā nozīmē daudz ko. Tur iepazīsti daudz
draugus, jaunus cilvēkus un daudziem gadās skolā
pirmo reizi iemīlēties. Skolā mēs apgūstam daudz
vielas, lietas, morāles principus un likumus, ar
kuriem saskarsimies dzīvē bieži, skola arī ir tādas kā
otrās mājas un skolotājas kā otrās mammas, kuras
jāciena. Tāpēc domāju, ka skola nozīmē daudz, ja
pareizi atceros, skolai paliek 50 vai 60, tiešām izkrita
no galvas. Skola plusi ir internāts, kas bērniem, kuri
vēlas mācīties mūziku un dzīvo tālu, ir liela iespēja.
Vēl pluss ir laba ēdināšana. Pēc manām domām,
šeit mācas draudzīgi, sirsnīgi bērni.

Gadās kāds nedarbs, melna diena, bet tā labi
cilvēki. Varbūt mazliet par daudz visatļautības un
mazliet izlaisti, bet citādi neko sliktu nevar pateikt.
Tiešām patīk mācīties šeit, biju spiests savas
dzīves iemeslu dēļ mācīties šeit, bet es to
nenožēloju, tā bija iespēja sadraudzēties ar ļoti
labiem cilvēkiem un skolotājām. Man bija iespēja iet
prom, bet es paliku lielākoties šo labo un foršo
cilvēku dēļ. Es skolai novēlu visu to labāko un lai
saglabā labus, draudzīgus un jaunus cilvēkus. Lai
izdodas novadīt skolu vairāk, nekā tā jau ir
novadījusi.
(Dāvis Elksnis, 8.klase)
Skola man nozīme prieku, skola man nozīme
draugus, mīļas skolotajās un visu, ko neviens
nespēj iedomāties. Tātad plusi ir tādi, ka ir internāts,
tomēr ar draugiem daudz jautrāk...Novēlu jubilejā
skolai atnest vēl meitenes, lai jautrāk un vēl es
novēlu skolai, lai skolotājām būtu lielāka alga!
(Ervīns Ruža, 8.klase)

No skolas ar čemodānu rokās
Nāk dēls , kas augām dienām mokās
Skolā iet, tam ļoti patīk
Visus savus draugus satikt .
(Loreta Laine Vanaga, 8.klase)
Šī skola man nozīmē patiešām daudz .Esmu
piedzīvojusi daudz -gan labu ,gan sliktu. Šī skola
man ir devusi iespēju sevi apliecināt un parādīt,
un tieši tas man ļoti, ļoti patīk. Patīk pulciņi, kas
attīsta skolu un mani pašu. Viens no tiem ir
ekoskolas pulciņš, protams, skolas avīze un
skolēnu dome. Patīk tas ,ka, pieliekot tikai
nedaudz pūles, es varu padarīt skolu labāku un
to var, ikkatrs.
Mani veido skola! Mani draugi un skolotāji ir ļoti
saprotoši un jauki, paldies par to, ko viņi man
devuši .Paldies Tev, mana mīļā skola!
(Loreta Laine Vanaga, 8.klase)

Šī skola ir vislabākais. Šeit ir vislabākie skolotāji. Es
novēlu, lai skola pastāvētu vēl vismaz 200 gadu –lai
viņa plauktu; lai no ēkām vienmēr būtu dzirdama
mūzika; apkārt ēkām lai vienmēr puķes zied un
daudz cilvēku apkārt iet.
(Dmitrijs Ribakovs, 7.klase)

Es novēlu, lai visiem skolēniem katru dienu līdzi ir
pildspalvas.
(Ainārs Krastiņš, 7.klase)

Panākumu mākonis...
Mēs esam, mēs dzīvojam, mēs elpojam, mēs sapņojam mūzikā...Un to mums
jau daudzus gadus palīdz darīt brīnišķīgie mūzikas un instrumentspēls
skolotāji. Šajā speciālizlaidumā piedāvājam ieskatīties pieredzes bagātās
skolotājas Ilzes Arnes mūzikas pasaulē.
Mūsu skolas klavierspēles skolotāja I.Arne 2015.gada 13.martā vadīja meistarklasi – kā
ierosināt bērnus sacerēt mūziku. Kurzemes reģiona mūzikas skolas klavierspēles audzēkņu
festivāls „Deju mozaīka” norisinājās Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā. Šajā festivālā
piedalījās divi mūsu skolas un I.Arnes klavierklases audzēkņi – (Laura Rengarte 5.klase) un
(Silvestrs Tuleiko 6.klase).Viņu spilgtākajās atmiņās palika ne tikai pats pasākums, bet arī
pusstunda pirms tā, kuru viņi pavadīja pie Liepājas krasta, apskatot fortus, par kuriem ļoti
sajūsmināti bija visi, it īpaši Silvestrs.
Vēl I.Arne piemin ,ka skolēnu skaņdarbi bija viņas pašas rokas sacerēti. Silvestrs
pirmatskaņoja I.Arnes Tango „Flamingo” ,bet Laura- I.Arnes „Menuets ar dzeguzi”. Pēc
pirmatskaņojuma šo skaņdarbu notis tika dāvinātas Liepājas un Priekules mūzikas skolām
repertuāra papildināšanai. Paldies I.Arnei par ieskatu mūzikas panākumos, kaut tā ir tik
daļiņa no visas mūzikas pasaules ,kas mūs vieno.
(Loreta Laine Vanaga)

Daudz laimes, skola!

