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школа участвовала в театральном конкурсе: «Театр 

миниатюр» (8 класс, руководитель Кондратьева 

Наталья Петровна) и группа «Переменка» вместе с 

учениками из  9 и 10 классов и учителями-

артистами Мартыновой  Людмилой Николаевной, 

Гавриловой Риммой Арсеньевной и Коваленко 

Ириной Васильевной (руководитель Арестова 

Лариса Петровна).  Оба коллектива стали 

лауреатами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В исследовательском конкурсе  мы 

получили больше всего наград. В номинации 

«Русские судьбы в Латвии» дипломы получили 

Виктория Забалуева и Диана Никифорова, они 

заняли 2 место. В номинации «Семейная реликвия» 

награды получили Анжелика Литавниека и Жанета 

Литавниека – у них тоже 2 место, Дарина Луриня - 

3 место, а лауреатом стала Ксения Забалуева. В 

номинации «Моя родословная»  Юлия Назарова 

заняла 2 место.   Благодарности за подготовку ребят 

к этому конкурса и цветы были вручены и 

учителям: Арестовой  Ларисе Петровне и 

Кондратьевой Наталье Петровне. 

Участвовать в конкурсах «Татьянин День» 

всем очень понравилось ,  я сам принимал участие в 

одном из них. Надеемся и в следующем году  быть 

активными и бороться за награды.  

 
Осипов Андрей, 7 класс. 

 

Tikšanās ar policijas pārstāvi      
21. novembrī pēc stundām, 

sadarbībā ar policijas 

darbiniekiem, tika organizēta 

drošības stunda vidusskolēniem. 

Policijas pārstāve rādīja 

prezentāciju, ar konkrētiem piemēriem par to,  kādi 

soda veidi tiek piespriesti par likumpārkāpumiem. Pēc 

prezentācijas policiste aicināja uzdot jautājumus. 

Izvērtās interesanta diskusija. Šāda veida drošības 

stundas ir lietderīgas, jo var uzzināt ko jaunu, iepazīties 

ar Latvijā noteiktajiem likumiem un uzdot sev 

interesējošos jautājumus policijas darbiniekiem.  

 
Jana Poplavska, 12.kl. 

 

 

 

 

 

 Tehnoloģiju un zinātņu pamatu 

nedēļa norisinājās no 20. līdz 

24.janvārim. Šis pasākums notiek ik 

pēc 2 gadiem., pasākumā piedalās 

skolēni no 1. līdz pat 12.klasei.  

 20. janvārī norisinājās 

zīmējumu konkurss „Ūdens dzīvībai”. 

Piedalījās 1.-4.klases skolēni. 

Atbildīgā skolotāja L. Martinova.  

 Šinī dienā bija arī pasākums 

„Gudrinieki un gudrinieces”. Skolotāji  

A. Masļakova, J. Podskočeva. Bija ļoti 

interesanti uzdevumi un skolēniem 

patika.  

21. janvārī 

norisinājās 

pasākums ar 

nosaukumu 

Radošā darbnīca „Ziemas buķete”. 

Piedalījās 12.klase un 7.-8.klase.  No 

7. - 8 klases skolēniem piedalījās:    

7. klase- Belova Irina, Nazarova Jūlija, 

Litavnieka Andželika. 8. klase - 

Nikitina Anastasija, Semjonovs 

Maksims, Timonina Tatjana, 

Trofimova Tatjana. 

7.- 8.klases skolēni piedalījās novada 

konkursā  „Ziedi manai pilsētai”. 

23. janvārī sākumskolas skolēniem 

9.klases skolēni - Olga Novikova, 

Karina Beļajeva, Nina Afremenkova, 

Marina Dzene rādīja ķīmiskus 

eksperimentus. 

 

23. janvārī  pasākums  7.-8.klases 

skolēniem „Matemātikas spēle”, 

vadītāja  -  T. Svetlova, žūrijā - 7., 

8.klašu audzinātājas. Skolēniem tika 

uzdoti jautājumi par matemātiku. 

Pasākums bija ļoti interesants un 

skolēniem patika. 

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu  

MK nedēļa 

 


