
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ААkkttuuāā llāā   
SSkkoo llaass   
AAvv īīzzee   

    Daugavpils 16. vidusskola 

№ 2 
Oktobris, 2018 

                            Apsveicam mūsu skolotājus! 
Paldies Jums par nesavtīgo un atbildības pilno darbu. Paldies par sirds siltumu un zināšanām, ko 
sniedzat  saviem skolēniem. Jūsu   ikdienas darbs palīdz mainīt pasauli. Lai nekad nezūd  ticība tam, ka 
Jūs darāt   patiesi   darbu! Saulainu domu un prieka pilnu katru  dienu! 

 
 
 

 

5. oktobris – Skolotāju diena 
 

Prieks ir izstarot un izdalīt. 
Izdalīt to, kas mums pieder, 

Vienalga, vai tā būtu maize vai māja, 
Doma vai sapnis, un zināt, 
Ka ir kāds, kas to saņem… 

                                 /Zenta Mauriņa/ 

          Konkurss „Pedagoģiskās meistarības balva 2018” 
 
 
 

Oktobrī notika Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts  konkurss „Pedagoģiskās meistarības balva 
2018”, kurā tika  godināti laureāti par kādas 2017./2018. m. g. metodiskās prioritātes īstenošanu, 
jaunie skolotāji. Laureātu vidē un mūsu skolas skolotāji:  

Diāna Balalaikina –  
laureāte nominācijā  

„ Jaunais Daugavpils 
skolotājs. 

 

    Jeļena Šilova – 
laureāte nominācijā 
“Pedagogu labā prakse 
caurviju kompetenču 
attīstīšanā.” 

Valentīna Lipkoviča  
- laureāte nominācijā 
“Latvijas valsts 
simtgades tēmas 
aktualīzešana izglītības 
procesā’. 

Svetlana Rudjko-
laureāte nominācijā 
“Pedagogu labā prakse 
caurviju kompetenču 
attīstīšanā.” 
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Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 
Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros šī 
gada 13. oktobrī Rīgā, 

“People Work” telpās, rīkoja Nacionālo eTwinning 
konferenci, kurā prezentēja sešus pagājušā 
mācību gada veiksmīgākos skolu sadarbības 
projektus. 
 Iepriecinoši, ka starp finālistiem  ir 16. vidusskolas 
komandas projekts “Brīnumainā četrstūru pasaule” 
(The magic world of quadrangles), kura autore ir 
direktores vietniece   izglītības jomā,matemātikas 
skolotāja Regīna Urbanoviča. 

 Projekta   mērķi:  
1.Veicināt skolēnu intereses par matemātiku. 
2.Attīstīt matemātisko domāšanu un papildināt 
zināšanas.  
3.Padziļināt zināšanas par tēmu „Četrstūri”.  
4.Uzlabot angļu valodas zināšanas un  
komunikācijas tehnoloģiju pielietošanas prasmes.  
        

 Projekta galvenais rezultāts - izveidota 
elektroniskā grāmata ar trim daļām, kura satur 
teorētisko materiālu, matemātikas uzdevumus un 
to risinājumus, kuros definē četrstūru veidus un 
atrod dažādu četrstūru elementus (malas, leņķus, 
diagonāles, trapeces viduslīnijas), perimetrus un 
laukumus un pasakas par Četrstūriem angļu 
valodā. Projekta īstenošanā  arī aktīvi piedalījās 
skolotāja Svetlana Rudjko un skolēni Anastasija 
Zaharova, Juliāna  Ragele, Valerija Pogodina, 
Rostislavs Osipovs, Diāna Kordoviča, Aleksandrs 
Kaufmans, Dmitrijs Vavilovs, Daniils Volčeks, 
Daniils Siļčonoks.  
       
 

 

 
     Jāatzīmē, ka arī iepriekšējie projekti 
(Interesantā matemātika, Mācieties, spēlējot!, Ak, 
trijstūri, cik tu esi brīnišķīgs!) bija saturīgi un 
interesanti, par ko liecina ne tikai augstais žūrijas 
vērtējums un Nacionālie sertifikāti katram 
dalībniekam, bet arī Eiropas komisijas piešķirtie 
sertifikāti.  
       Projektā iesaistītajai vadītājai R.Urbanovičai 
tiek piešķirts eTwinning apbalvojums – dalība 
eTwinning ikgadējā starptautiskajā konferencē no 
25. līdz 27.oktobrim Varšavā, Polijā. Tāpat 
dalībnieki konferences ietvaros kopā ar Fintech 
uzņēmuma “Mobilly” dibinātāju un padomnieku 
Normundu Bergu diskutēja par tehnoloģiju ietekmi 
uz nākotnes darbu “Vai roboti mums atņems 
darbu?”, bet skolotāja un karikatūrista Bruno Baha 
vadībā izpētīja un paši izmēģināja, kā vizuālos 
elementus un karikatūras izmantot savās stundās. 
      Balva visiem finālistiem – Laboratorium: unikāli 
zinātniskie šovi Zinātniskajā teātrī, kas aizrauj un 
paplašina redzesloku, ļauj uztvert zinātni pavisam 
citādi un iemīlēt to. 
                Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores 

vietniece izglītības jomā, matemātikas 
skolotāja,Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un 

dabaszinību skolotāja  
 

 

 PROJEKTI 
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Konkurss  “Nacionālā eTwinning balva” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROJEKTI 
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No 2018.gada 1.oktobra mūsu skola ir iesaistījusies projektā PUMPURS – atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kuru īsteno izglītības kvalitātes valsts dienests 
no 2017. līdz 2022. gadam sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības 
iestādēm. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības 
un neiegūst izglītību. Mūsu skolas 4 pedagogi sniegs konsultācijas 8 skolēniem no 5. līdz 12. klasei. 
Projekta PUMPURS ilgtermiņa ieguvums ir atbalstoša skolas vide. 

Informāciju sagatavoja A.Ivanova,  
direktores vietniece izglītības jomā 

 

16. vidusskolas e-Twinning projekti  novērtēti 
visaugstākajā Eiropas līmenī 

 

      Projektam “APU- Challenge!”( Pozitīvās Uzvedības Atbalsts), kura autore ir ģeogrāfijas un 
dabaszinību skolotāja Svetlana Rudjko, piešķirts Eiropas kvalitātes sertifikāts.  
Projekta mērķi: 1.Popularizēt APU programmu aiz robežām; 2.Uzslavēt skolēnu par labu 
uzvedību un iepazīstināt ar uzvedības noteikumiem; 3.Stiprināt skolēnu gatavību sadarbībai. 
Daugavpils 16.vidusskolas komanda ir izveidojusi atbalsta materiālu, kurš palīdz skolēnam 
izprast, ka justies laimīgs vari tad, kad jūti, ka tevi ciena. Apsveicam 16. vidusskolas eTwinning 
komandu ar sasniegumam starptautiskā mērogā!  

Projekts tiks izrādīts īpašā Eiropas portāla vietnē: www.etwinning.net. 
 

Sagatavoja Svetlana Rudjko,ģeografijas skolotāja 

 



 
 
 
 

No 24. līdz 27.oktobrim 
Varšavā, Polijā notika 
eTwinning ikgadējā 
starptautiskā konferen-
ce.Konferences tēma : 
,,Kur pagātne satiekas 

ar nākotni’’ (ETWINNING AND OUR HERITAGE: 
WHERE THE PAST MEETS THE FUTURE). ES 
komisārs izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta 
lietās Tibors Navracsics teica: ,,Mūsu kultūras 
mantojums – tas ir vairāk nekā atmiņas par 
pagātni – tā ir atslēga uz mūsu nākotni.’’ 

        Vairāk nekā 500 skolotāju no visas Eiropas, 
nacionālo un Eiropas eTwinning projektu 
uzvarētāji un finālisti, eTwinning Nacionālā 
Atbalsta dienesta pārstāvji apsprieda izglītības 
iestāžu sadarbību, izmantojot projektu, lai 
saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm 
kultūras mantojumu, kam ir liela loma Eiropas 
nākotnes veidošanā. 

Starp Latvijas delegācijas skolotājiem un 
dalībniekiem bija 6 “Nacionālās eTwinning balvas 
2018” finālisti. Mūsu pilsētu pārstāvēja Daugavpils 
16.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 
un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča ar 
projektu “The magic world of quadrangles” 
(“Brīnumainā četrstūru pasaule”). 

Dodoties uz konferenci, bija prieks dzirdēt 
paziņojumu, ka Daugavpils 16.vidusskola ir 
apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par 
lielisku darbu  eTwinning projektā “Brīnumainā 
četrstūru pasaule”. Tas nozīmē, ka skolēnu, 
skolotājas Regīnas Urbanovičas  darbs un skola ir 
atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī. Turklāt  
projekts “Brīnumainā četrstūru pasaule” tiks 
izrādīts vietnē  www.etwinning.net. 

Konferences atklāšanā uzstājās Polijas 
Aizsardzības ministre Anna Zalevska. Viņa 
uzsvēra, ka eTwinning Eiropā ir sasniedzis 
ievērojamus panākumus. Polijā ir daudz darīts, lai 
pat vismazākajās skolās līdz 2021. gadam tiktu 
ierīkots internets, radītas multimediju klases. Tas 
dos iespēju skolēniem pievienoties eTwinning 
projektiem. Konferencē tika atzīmēts, ka daudzās 
skolās dalība eTwinning projektos ir iekļauta 
skolas programmā. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Pirms svinīgajām vakariņām, kurās tika 

apbalvoti Eiropas komisijas izvēlētie 2016./2017. 
mācību gada eTwinning  projektu  „Nacionālā 
eTwinning balva 2017” finālisti un uzvarētāji, 
konferences dalībnieki piedalījās interaktīvā 
ceļojumā pa dažādām stacijām, kurās varēja 
pārbaudīt savas zināšanas pasaules mākslā, 
arhitektūrā, zinārtniski tehniskā progresa 
jautājumos, kā arī piedalīties atrakcijās – balonu 
piepūšanas eksperimentā, fiziski īpaši 
nepiepūloties. 

Konferences laikā varēja piedalīties 48 
darbnīcās (workshop sessions). Diemžēl 
konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt 
tikai 4 darbnīcas. Vienu no četrām darbnīcām, 
kuru apmeklēja Regīna Urbanoviča, vadīja Milena 
Popova. Šajā nodarbībā tika demonstrēti 
internetresursi informācijas atrašanai dažādās 
kultūras jomās un mācību priekšmetos. Liela 
vērība  interneta izmantošanai tika veltīta arī 
,,STEM un kultūras mantojums” nodarbībās 
            Darbnīcā „eTwinning projektu uzvarētāji 
vecuma grupā 12-15 gadi” dalībnieki dalījās 
projektu veidošanas pieredzē, stāstīja par 
aktivitātēm, kuras palīdzēja sasniegt projekta 
mērķus un rezultātu. Veiksmīgākais šajā vecuma 
grupā bija Francijas, Vācijas, Spānijas, Somijas, 
Čehijas, Latvijas skolēnu un skolotāju komandas 
projekts “ICT World 2017”. Šī projekta komanda 
uzskata, ka datoriskā domāšana un pirmās 
kodēšanas iemaņas ļoti svarīgas studentiem, 
kuriem jābūt gataviem nākotnes profesionālajai 
dzīvei. Tika stāstīts par programmu SCRATCH un 
GEOGEBRA izmantošanu. 

  Nodarbība ,,Mūzika iedvesmai” mūs ievadīja 
apbrīnojamā mūzikas pasaulē. Ar mūzikas 
taurītēm  «boomwhackers», kas pārliecinoši 
iekarojušas pasaules popularitāti, mēs 
pietuvinājāmies brīnišķīgajai mūzikas pasaulei, 
atskaņojot pazīstamas melodijas, izmantojot šīs 
taurītes dažādām spēlēm. Ar zvaniņu palīdzību 
(katram zvaniņam sava krāsa – attiecīgi nots) mēs 
iemācījāmies 7 notis. 

Pēc trim dienām ar aizraujošām 
plenārsēdēm, semināriem, darbnīcām un 
diskusijām eTwinning konference Varšavā 
noslēdzās. Konferences dalībnieki iepazinās ar 
interesantiem cilvēkiem, guva jaunas zināšanas un 
idejas, ko izmantot savā darbā un jaunos 
starptautiskajos projektos. 

 
Sagatavoja Regina Urbanoviča, direktores  

vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja 

 
 

 PROJEKTI 
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eTwinning  ikgadējā  starptautiskā  konference 

https://twinspace.etwinning.net/58786/home
http://www.etwinning.net/


 
 
 
 
     Katru gadu Jaunrades namā ,,Jaunība” notiek 
spēle-konkurss ,, Es esmu skolotājs” 7.kl. 
skolēniem. Šajā mācību gadā mūsu skolu 
pārstāvēja septiņi 7.a klases skolēni: Anastasija 
Fadeejeva, Ruslāna Jevdokimova, Katerīna 
Dobrovoļska, Daniils Grigorjevs, Jekaterina 
Levčenoka, Jekaterīna Nikoļska un Aleksandrs 
Ziļs. Viens no komandas bija skolotāja lomā un 
pārējie skolēni apmeklēja mācību stundas un 
izpildīja uzdevumus kā skolēni.  

Komandas tika vērtētas 3 nominācijās: ,,Labākais 
skolotājs”, ,,Labākais skolēns” un ,,Labākā klase”. 
Labākā skolniece tika atzīta Anastasija Fadejeva, 
pārējās nominācijās mūsu komandu novērtēja ar 
atzinību. Paldies klases audzinātājai Valentīnai 
Lipkovičai par sagatavošanu un atabalstu. 
                                                                                                          

                        Sagatavoja Jekaterīna Nikoļska,7.a kl. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 20.oktobrī Rēzeknē 
norisinājās ikgadējā 
ģeogrāfu olimpiāde: 
dalībnieku skaits bija 
ierobežots. No mūsu 
skolas piedalījās 4 
skolēni: A. Baklaža-
novs (8.b), M.Cvetin-
ska (9.a), D.Siļčonoks 
(10.kl.) un M.Mihailova 
(12.kl.). Šie skolēni 
guva labus rezultātus 

pirmajā konkursā, tāpēc varēja piedalīties olimpiādē 
kopā ar vēl 14 skolēniem no Daugavpils. Rēzeknes 
Valsts poļu ģimnāzija uzņēma 59 skolēnus, kurus 
nebaidīja ne žūrijas izvēlētā tēma, ne drēgni 
rudenīgais sestdienas rīts.  LJĢS vēsturē 
olimpiādes tēma bija Eiropas Savienības ģeogrāfija, 
kuru, kā ierasts, žūrija nekautrējās papildināt ar 
vēstures, kultūras un citu jomu faktiem.  

       Konkurence  bija augsta, tomēr  8.-9. klašu 
grupā Marija Cvetinska (9.a),  ieguva trešo vietu.  
 
 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, 
ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 SKOLAS  AKTIVITĀTE 
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Konkurss ,,Es esmu skolotājs” 

 

  

 

LJĢS Olimpiāde  
“Eirosavienība” 

 

Brīnišķīgais ceļojums uz Siguldu 
 

12. oktobrī mūsu skolas labākie skolēni 
(teicamnieki, konkursu uzvarētāji, labākie 
sportisti) tika apbalvoti  ar  neaizmirstamu 
 

ceļojumu - ar ekskursiju  uz Siguldu.  Mēs apmeklējām 
daudz brīnišķīgu apskates vietu: Gūtmaņa alu, Livonijas 
ordeņa pili  un Turaidas muzejrezervātu.      
  Pirmā apskates vieta bija uz 1207. gadā celto 
Livonijas ordeņa Siguldas pili. Viduslaiku aura piesaista 
daudzus apmeklētājus un mēs nebijām izņēmums. 
   Rudens - zelta laiks Siguldā. Visur bija daudz 
apbrīnojamu zeltainu lapu, un mēs varējām apstāties 
baudīt šo skaistumu. Pēc visu šo gleznaino vietu 
apmeklēšanas tika pārbaudīta mūsu fiziskā 
sagatavotība un izturība - lai varētu apskatīt skaistās 
Siguldas ainavas, bija jāpārvar neskaitāmi pakāpieni 
augšup. Visi bijām noguruši, bet tas bija to vērts! 
Paldies skolas administrācijai par brīnišķīgo ekskursiju! 

              Sagatavoja N.Matjuhina un M.Cvetinska, 9.a kl. 

 



 

 
 
No 08. līdz 12. oktobrim visās Latvijas skolās noritēja Karjeras nedēļa, 
kuras mērķis bija: veicināt skolēnu izpratni par karjeras vadības 
prasmēm, to attīstību un lomu karjeras plānošanā, izvēloties nākotnes                  
profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām prasmēm  un iespējām. 

 
 

 KARJERAS   IZGLĪTĪBA 
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Karjeras nedēļa 2018 “Tavs karjeras        
skrejceļš” 

Mūsu skolas audzēkņi arī aktīvi iesaistījās 
Karjeras nedēļas aktivitātēs gan skolā, gan 
pilsētā. Tika novadītas klases stundas par 
karjeras atbalsta jautājumiem. Skolēni aktīvi 
iesaistījās zīmējumu izstādēs “Klases karjeras 
māja”/ „Mans karjeras ceļš”, ko varēja apskatīt 
sākumskolas bloka gaiteņos. 11.klases skolniece 
piedalījās pasākumā “Profesiju virpulī atrast 
savējo!”, ko rīkoja Daugavpils pilsētas domes 
Jaunatnes nodaļa. 
     8.oktobrī astoņi 8. un 11.kl. skolēni devās uz 
KN atklāšanas pasākumu „Karjeras māja”, kas 
notika Zinātkāres centrā „Zinoo” (rīkots ESF 
projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros). 8.klases skolēniem aktivitātes "Dzīvā 
bibliotēka" ietvaros tikās ar dažādu profesiju 
(policists, fotogrāfs, aktieris, ugunsdzēsējs, 
sabiedrisko attiecību speciālists, bārmenis, ārsts) 
pārstāvjiem. Viņiem bija iespēja uzzināt par to 
darba ikdienu, nepieciešamo izglītību un 
prasmēm, karjeras izaugsmes iespējām, uzdot 
sev interesējošus jautājumus. 11.klases skolēni 
piedalījās diskusijā ar Aleksi Daumi par tēmu 
„Domāšanas stratēģijas attīstīšana, dzīves mērķu 
apzināšanās”, kuras laikā, aktīvi darbojoties, 
runāja par faktoriem, kas kavē un veicina dzīves 
un profesionālo mērķu sasniegšanu. 
     Savukārt 5.a un 5.c klašu skolēni devās uz 
uzņēmumu "Daugavpils ūdens", kur skolēniem 
bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību. 
Viņiem tika stāstīts par to, kuru profesiju pārstāvji 
tur strādā (76 profesijas), kādas zināšanas tām 
vajadzīgas. Skolēni pētīja attīrīšanas iekārtas un 
darbinieku darbu. 
     9.oktobrī 4.a klases skolēnu komanda 
piedalījās pilsētas konkursā “Profesijas laika 
ratā”. Konkurss notika Daugavpils 
Novadpētniecības muzejā. Skolēni, veicot 
dažādus uzdevumus par pagātnes un mūsdienu 
profesijām. Mūsu komanda ieguva godalgotu 2. 
vietu. Komandas dalībniekiem tika uzdāvinātas 
piemiņas balvas  un saldumi.    
      12.klases skolēns pasākuma „Tikšanās ar 
lidmašīnas bortinženieri” tuvāk iepazina lidotāja 
profesiju, uzzināja par tajā nepieciešamajām 
prasmēm un izglītību, ar ko sākt, lai pārliecinātos 
par pareizu profesijas izvēli. 

 

2.a klases skolēniem bija iespēja tuvāk 
iepazīt profesiju pasauli pasākumā „Būvē 
savu karjeru pats”, ko rīkoja Daugavpils 
Būvniecības tehnikums. 
    Savukārt 10. un 12.klašu skolēni piedalījās 
izglītojošajā spēlē “Profesiju pasaulē: Kas? 
Kur? Kad?”, kas notika Daugavpils Krievu 
vidusskolā-licejā (rīkots ESF projekta 
Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros). Mūsu komanda ieguva 
godalgoto 2.vietu. 
    10.oktobrī 8.klašu skolēni devās mācību 
ekskursijā uz uzņēmumu „Dautkom”, kuras 
laikā viņiem pastāstīja par uzņēmuma 
darbības īpatnībām, darbinieku profesijām, 
tajās nepieciešamajām prasmēm un 
zināšanām, darba pienākumiem.  
    11.oktobrī 5.b. klases skolēni piedalījās 
interaktīvajā nodarbībā „Profesijas laiku 
lokos” Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzejā, kuras laikā iepazinās ar 
senajām un mūsdienīgajām profesijām. 
     Savukārt 3.a, 3.b, 3.c un 7.b klašu skolēni 
piedalījās pasākumos “Atver bibliotēkas 
durvis”, ko rīkoja bērnu bibliotēka “Zīlīte” un 
LBC filiāle Piekrastes bibliotēka. Skolēniem 
stāstīja par bibliotekāra profesiju, dažādu 
aktivitāšu laikā viņi aktualizēja savas 
zināšanas arī par citām profesijām, tajās 
veicamām darbībām, nepieciešamām 
zināšanām un prasmēm. 
     11. un 12. klašu skolēni piedalījās 
nodarbību ciklā „Sagatavojies darba tirgum!” 
(projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros). Skolēniem bija iespēja  
praktiski darboties (prezentēt sevi, uzrakstīt 
motivācijas vēstuli), līdz ar to izvērtējot savas 
zināšanas un prasmes, gatavību darba 
tirgum. 
      12.oktobrī skolā noritēja viktorīna 
“Profesijas”, kurā piedalījās 1.-2.klašu skolēni, 
aktīvi veicot daudzveidīgus uzdevumus par 
dažādām profesijām, līdz ar to paplašinot 
savu redzesloku un attīstot spēju orientēties 
profesiju pasaulē. 
                    Sagatavoja Anželika Anufrijeva, 
                        pedagoģe – karjeras konsultante  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LATVIJAS  SKOLAS  SOMA  

Radošas darbnīcas  uz Berķeneli 
 

     Šī gada 3.oktobrī mūsu skolā tiek uzsākta iniciatīva “Latvijas skolas soma”. Projektu ietvaros 4.a un 
4.c klases skolēni bija pirmie no skolas, kuri brauca ekskursijā uz Berķeneles pusmuižu iepazīties ar 
Raiņa bērnību, viņa ģimenes dzīvi Berķeneles pusmuižā, izjust tā laika vēsturi, mājas auru, mazā 
Jānīša bērnības izpriecas. Skolēniem tika piedāvāts gida stāstījums par Pliekšānu ģimenes dzīvi. Viņi 
uzmanīgi klausījās ekskursijas vadītājas stāstījumā, atbildēja uz jautājumiem, darbojās radošajās 
darbnīcās, kurās pielietoja radošo izdomu un fantāziju, iegrimstot kultūrvēsturiskajā vidē. Uzmanīgākie 
tika apbalvoti ar piemiņas balvām. 

Skolēni bija ļoti gandarīti par piedāvāto ekskursiju šīs iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma’’ 
ietvaros‘’. Izsakām lielu pateicību iniciatīvas koordinatoriem par doto iespēju apmeklēt un izzināt dzimto 
novadu, Raiņa personību un daiļradi.  

Sagatavoja Jeļena Šilova,4.a kl. audzinātāja 
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Latgales zoodārza apmeklējums 
12. un 31. oktobrī 1.b un 1.c klašu skolēni  “ Latvijas skolas soma” iniciatīvas  ietvaros 

apmeklēja Latgales zoodārzu. Apmeklējuma mērķi bija: iepazīties ar vietējiem un eksotiskajiem 
dzīvniekiem un uzzināt par dzīvnieku uzturēšanu un barošanu zoodārzā. Skolēni bija ļoti priecīgi, 
ka varēja apskatīt „Latgales Zoo” iemītniekus. Daži skolēni pirmo reizi apmeklēja zoodārzu un 
iepazina eksotiskos dzīvniekus. Izvērtējot redzēto un dzirdēto, skolēni saprata, cik interesanta un 
aizraujoša ir dzīvnieku pasaule. Informācija, kas tika iegūta zoodārza apmeklējuma laikā, tiks 
izmantota mācību procesā dabaszinību un vizuālās mākslas stundās. 

Tāpēc iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir lieliska dāvana skolēniem valsts simtgadē. 
                                                                               Sagatavoja Tatjana  Anufrijeva, 1.b kl. audzinātāja 

 



     Interesanti par Latviju: fakti, kurus tu vēl neesi dzirdējis: 

Latvijas karogs ir viens no senākajiem pasaulē. 

       Latvija ir neliela valsts, kura atrodas Baltijas jūras krastā. Karogs ir viens no Latvijas valsts 
atribūtiem. Mēs varam lepoties, ka mums ir tik vienkāršs un skaists karogs. Vēsturnieki vēsta, ka pirmo 
reizi tas ir parādījies Cēsīs. Latvijas karogs sastāv no auduma, kurš ir sadalīts trīs horizontālās līnijās. 
Divas no tām ir vienāda platuma, viena – mazliet šaurāka. Latvijas karogam ir ļoti interesanta vēsture. Ir 
vairākas teikas un nostāsti, kā tas ir radies. To vairākas reizes ir atcēluši un atkal atjaunojuši. Par pirmo 
karoga dzimšanas datumu tiek uzskatīts 1921. gads. Tieši tad, jūnija vidū, karogs tika pirmo reizi oficiāli 
pieņemts. Tā mūžs ilga deviņpadsmit gadus, 1940. gadā to aizliedza un tas tika izņemts no lietošanas. 
Un, kā izrādījās – uz ilgu laiku.  

          Atkārtota karoga pieņemšana notika tikai 1991. gadā, Tomēr pastāv viedoklis, ka Latvijas karogs 
šajā zemē ir parādījies ilgi pirms mūsdienu valsts veidošanās. Jau trīspadsmitā gadsimtā beigās līdzīgs 
karogs tika uzskatīts par cīnītāju karogu. Kā jau augstāk tika atzīmēts, tad karoga karmīna krāsa, asins 
krāsa, tika uzskatīta par latviešu tautas uzvaras simbola krāsu. Ienaidnieku asinis, kurus slavenajiem 
latviešu bruņiniekiem bija izdevies uzveikt smagās cīņās, ir milzīga spēka un vietējo iedzīvotāju 
varenības simbols. Karoga baltā krāsa tiek uzskatīta par tīrības, ticības un labestības krāsu. Tā 
atspoguļo tautas ticību labākai nākotnei un valsts iedzīvotāju tīros nodomus. Latvijas karogam vienmēr ir 
jābūt goda vietā. Latvijas valstī 2009. gada 18. novembrī tika pieņemts likums par vienotu Latvijas 
karoga lietošanu. 

Sagatavoja Jūlija Vasiļjeva, 8.a kl. 
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Gaļinu 
Želabovsku 
Jeļenu Bernāni 
Nadeždu Dzalbi 

Vēl kādu dziesmu spējam 
Padziedāt kopā ar vējiem, 
Kopā ar lietu un sniegiem, 
Par neko lielu, par niekiem, 
Reizēm ar smaidu dziedam, 
Reizēm caur asarām - ziedam. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Redaktore: Korespondenti, noformējums:   V.Biezā 7.A Konsultantes: 
                   


	1 lpp.
	Avīze

	2 lpp
	Projekti

	3 lpp
	Projekti

	4 lpp
	Projekti

	5lpp
	Skolas  aktivitāte

	6 lpp
	Karjeras   izglītībA

	7 lpp
	lATVIJAS  SKOLAS  SOMA

	8 lpp -1
	Interesanti par Latviju: fakti, kurus tu vēl neesi dzirdējis:
	Latvijas karogs ir viens no senākajiem pasaulē.
	veltīts    Latvijai


