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20.janvāris ir 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena  
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    Ritot gadiem, vēsture par 1991.gada barikādēm daudz jaunu faktu neatklāj, taču ikreiz, 
kad tās atceramies, nozīmīgi kļūst jautājumi: kas mums bija barikādes, kāda bija to loma 
toreiz un tagad? 
      Nespējot samierināties ar Baltijas valstu neatkarības centieniem, 1991.gada janvārī 
PSRS mēģināja pārņemt tās savā kontrolē. Pirmo triecienu saņēma Lietuva, kad 12.janvāra 
naktī padomju militārās vienības, nogalinot 14 un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēku, 
uzbruka televīzijas tornim Viļņā.  
       Par traģiskajiem notikumiem 13.janvāra agrā rītā uzzināja Latvijā. Tajā pašā dienā Rīgā vairāk 
nekā 500 000 cilvēku piedalījās manifestācijā, protestējot pret vardarbību Viļņā un atbalstot Latvijas 
neatkarību, likumīgi ievēlēto Augstāko Padomi un valdību. Dienas laikā Rīga kļuva par barikāžu 
pilsētu. Ap nozīmīgākajām valsts un sabiedriskajām ēkām izveidoja barikādes: ieejas tajās bloķēja 
smagā tehnika, no visiem pieejamajiem materiāliem izveidoja aizsargjoslas.  
       Barikādēs piedalījās dažādu tautību cilvēki, kuriem bija kopīgs mērķis: plaukstošā un 
demokrātiskā Latvija. 
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 PROJEKTI 

 

Iniciatīva   ’’Latvijas Skolas Soma” mūsu skolā 
 

Iniciatīvas ,,Latvijas Skolas 
soma” ietvaros 2. b klase 
apmeklēja divus objektus 

18. oktobrī mēs apmeklējām Daugavpils 
,,ZINOO centru”, kurā pastrādājām kā arhitekti, 
būvējām ēkas, kuras var izturēt spēcīgas 
zemestrīces. Ļoti pārdzīvojām, kad mūsu ēkas 
pārbaudīja uz izturību. Vēl mums bija aizraujoši 
paspēlēt, pafantazēt un parāpot pa sienām kā 
alpīnistiem. 
 19. decembrī apmeklējām Daugavpils 
teātri, kurā skatījāmies brīnumainu izrādi 
,,Čipolino”. Neviens aktieris neko nerunāja, bet 
talantīgi inscenēja ar kustību, mūziku, žestiem. 
Bija tik interesanti, ka visi ļoti klusi un uzmanīgi 
sekoja sižetam. 
 Paldies iniciatīvai ,,Latvijas Skolas soma” 
par sadarbību un iespēju saskarties ar mākslu. 
Tas bija ļoti izzinoši. Skolēni un skolotāji ir 
gandarīti. 

Sagatavoja Valentīna Jegorova, 
2.b kl. audzinātāja 

 
 

 

Marka Rotko centra 
apmeklējums 

     13.12.2018. mūsu klase apmeklēja Marka 
Rotko centru. Šo iespēju mums deva dalība 
programmā „Latvijas skolas soma”. Daudzi no 
klasesbiedriem centrā bija pirmo reizi. Pateicoties 
lieliskam gidam, mēs iepazināmies ar Marka 
Rotko biogrāfiju, daiļradi, kā arī ar viņa gleznām.   
Patīkami pārsteidza tas, ka skolēni ne tikai 
uzmanīgi klausījās par pasaulē pazīstamo 
mākslinieku, kas ir dzimis Daugavpilī, bet arī aktīvi 
piedalījās diskusijā, apspriežot Marka Rotko 
darbus.  
       Apmeklējuma otrajā daļā mums piedāvāja 
apskatīt mūsdienu mākslinieku darbu izstādes. 
Vienaldzīgu nebija, jo katrs varēja atrast sev 
tuvāko. Šis pasākums paplašināja mūsu 
redzesloku un izraisīja lepnumu par pilsētu un 
mūsu slavenajiem māksliniekiem. 

                                                                                               
Sagatavoja 9.b klases skolēni 

 

Māla centra apmeklējums 
Šī gada 17. janvārī 1.a klases izglītojamie kopā ar klases audzinātāju Diānu Balalaikinu un karjeras 

atbalsta speciālisti Anželiku Anufrijevu, pateicoties iniciatīvai “Latvijas skolas soma” devās uz Daugavpils 
Mākslas un māla centru, kur skolēniem tika nodrošināta iespēja redzēt izstādi, iepazīties ar keramiķa 
profesiju, vērot paraugdemonstrējumu un izveidot pašiem savu radošo darbu no māla. 

Pasākuma apmeklējums skolēnos raisīja ne tikai izbrīnu, bet arī ļoti lielu interesi. Šāda veida 
aktivitātes man kā pedagogam ļauj parādīt izglītojamiem plašas iespējas, ko nespētu izdarīt vienkārši 
atrodoties klasē. 
                                                                                      Sagatavoja Diāna Balalaikina, 1.a kl.audzinātāja 
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AKTIVITĀTES 

Konkurss  “Rotaļu un rotaļlietu svētki” 
 

 
Jaungada skrējiens 

 

Vai iespējams atgriezties bērnībā? Var, ja piedalīsieties pilsētas konkursā ,,Rotaļu un 
rotaļlietu svētki”. 5. b klases skolēni Aleksandra Guļtjajeva, Evelīna Beluse, Ksenija Germanoviča, 
Daniella Putreša un Kornelija Vasiļjeva ieguva šajā konkursā 2. vietu. Pirms tam meitenēm bija 
jāsagatavo mājas uzdevumi: jāizveido oriģināla galda spēle, jāparāda savas šūšanas, adīšanas 
un dekorēšanas prasmes. Protams, bija jāsagatavo stāstījums par savu mīļāko rotaļlietu.  Šo 
uzdevumu spīdoši prezentēja Evelīna Beluse, kura stāstīja par savu mīļāko bērnības rotaļlietu – 
mērkaķīti Anfisu. Apsveicam 5.b klases komandu ar sasniegumiem konkursā – 2. vietu! 

                                                   Sagatavoja Svetlana Zarjanova, 5. b klases audzinātāja 
 

 

     Pilsēta  notika Jaungada skrējiens, kurā varēja piedalīties ikviens, kurš vēlējās aktīvi noslēgt 
2018.gadu un tikpat aktīvi un sportiski sagaidīt jauno 2019.gadu. Skrējienā varēja piedalīties gan 
individuāli, gan kopā ar ģimeni, draugiem un kolēģiem. Par skanīgu atmosfēru pirms skrējiena starta 
parūpējās Daugavpils gospeļkoris, vienojoties kopīgā dziesmā ar skrējiena dalībniekiem. Mūsu skolas 
audzēkņi aktīvi piedalījās Jaungada skrējienā. Īpaši izcēlās projekta ,,Sporto visa klase” dalībnieki : 5.b 
klase, 12. klase un 9.a klase. 

Paldies visiem, kas palīdz popularizēt skriešanu kā aktīva brīvā laika pavadīšanas veidu.              
                                                                            
                                                                            Sagatavoja Ludmila Mantulova, sporta skolotāja                      
 



Latviešu valodas un literatūras nedēļa

No 21. līdz 25.janvārim mūsu skolā noritēja
latviešu valodas un literatūras nedēļa “Riti raiti
valodiņa”, kuras mērķis bija rosināt un
aktivizēt skolēnu interesi par latviešu valodu.
Skolēniem bija iespēja gan apliecināt savas
latviešu valodas zināšanas un prasmes, gan
iemācīties jaunu informāciju un veidot jaunas
iemaņas.

Visu nedēļu garajos starpbrīžos
interesenti darbojās valodas stacijās skolas
gaiteņos (pie aktu zāle, 312., 305. un 204.
kabineta). Par izpildītajiem uzdevumiem katrs
saņēma žetonus, lai nedēļas nogalē
noskaidrotu zinošāko un aktīvāko klasi.

Pirmā bija klausīšanās un lasīšanas diena
“Klausos. Lasu. Saprotu”. Tās laikā skolēni
aktīvi izpildīja dažādus dzirdētā un lasīta
teksta uztveres un izpratnes uzdevumus:
spēlēja spēles, atjaunoja frazeoloģismus un
ticējumus, minēja mīklas, veica daudzveidīgus
uzdevumus ar tekstiem, apliecinot, ka viņi ir
labi lasītpratēji.

Otrdien un trešdien, valodas lietojuma un
rakstīšanas dienās “Zinu. Protu. Lietoju”,
skolēni apliecināja savas pareizrakstības un
tekstveides prasmes, kā arī uzzināja jaunas
lietas par pieturzīmju lietojumu, vārdu
pareizrakstību, teksta veidošanu. Īpaši viņiem
patika minēt krustvārdu mīklas par ziemu.

Ceturtdien garajos starpbrīžos ikviens
interesents varēja piedalīties lasīšanas
zibakcijā, veltot laiku savai mīļākajai grāmatai.
Aktīvākie bija sākumskolas skolēni.

Piektdien noritēja runāšanas dienas “Riti
raiti valodiņa” aktivitātes. Te skolēni trenējās
ātri un pareizi izrunāt vārdus un frāzes, pauda
savu viedokli par tēmu, fantazēja, aprakstot
attēlus, skandināja dzejoļus.

Nedēļas beigās, saskaitot saņemtos
žetonus, tika noskaidrotas zinošākās un
aktīvākās klases. Tās ir 4.c, 3.a.un 5.c klases.

Sagatavoja latviešu valodas skolotāja
A.Anufrijeva

SKOLAS  DZĪVE
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2019. gada pareģojumos astrologi un gaišreģi ir sapratuši, 
ka šis gads būs īpašs. Astrologi apgalvo, ka cūka var 
dzīvē atgriezt daudzus cilvēkus un palīdzēt izlabot kļūdas, 
kas pieļautas 2018.gadā. Lai gan gada pavēlniece ļaunu 
nevēl, viņas mīlestība pret skaistām un izsmalcinātām 
lietām var būt pārmērīga. 2019. gadā valdīs Zeme - 
labklājības un pārpilnības simbols. Zemes stihija ir 
nepastāvīga un nenoturīga, tāpēc cilvēkiem būs gan 
kāpumi, gan kritumi, un astrologi iesaka vienmēr būt 
uzmanīgiem. 
 

        
Starp citu, komponists Volfgangs Amadejs Mocarts,  
kinorežisors Stīvens Spīlbergs, rakstnieks Ernests  
Hemingvejs ir dzimuši cūkas gadā. Arī vizuālās 
mākslas skolotāja Galina Želabovska,  skolas 
psiholoģe Ludmila Budreviča. 
   Cūkas gadā dzimušie, kā vēsta Ķīnas folklore, ir īpaši 
jauki, piezemēti un labvēlīgi cilvēki. Lai kāds būtu 
darāmais darbs, cūkas gadā dzimušie vienmēr centīsies 
to darīt ar prieku un entuziasmu, precīzi līdz pat 
sīkumiem izpildot visu. Tāpat arī ar cilvēkiem - cūkas 
gadā dzimušie cenšas skatīties uz visiem  pozitīvi 

uzsverot labākās īpašības.  
  
 
 
 

INTERESANTI 

Iepazīsties – cūkas gads 
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Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 
Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 
Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts! 
 

 

Anželiku Anufrijevu  
I rinu Grodzi  
Zinaīdu Ņikitinu  
Ludmilu Voicehovsku  
Jeļenu Osipovu  
Valentīnu Ribakovu 
 Žannu Špoģi  
Alīnu Šumilo  
Svetlanu Rudjko  
Natāliju Mickeviču  
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