
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Lielā talka 
Lielā talka ir tradicionāls vides pasākums 

Latvijā, kas tiek rīkots kopš 2008. gada ar mērķi 
padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par 
tīrāko vietu pasaules kartē. Akcija Lielā Talka 
aicina domāt zaļi un, rūpējoties par vidi, 
iesaistīties sakopšanas talkās. Lielās Talkas 
patrons, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 
kurš talkas aktivitātēs ir piedalījies jau kopš 
projekta pirmsākumiem uzsver, ka Lielā Talka ir 
viens no veidiem, kā mainīt cilvēku domāšanu 
un darbību. „Talka arī parāda, ka labas lietas 
nevar izdarīt uzreiz vienā mēģinājumā, bet tam 
ir nepieciešams laiks, lai mēs tiešām mainītos 
paši, mainītu savus paradumus, domāšanu un 

uzvedību. Talka ir uzskatāms piemērs tam, ka, 
ja tas notiek nepārtraukti, tad ar katru gadu 
mēs kļūstam labāki,” talkas mēneša 
ieskandināšanas laikā sacīja Raimonds 
Vējonis. 

Arī mūsu skola jau vairākus gadus pēc 
kārtas kopā ar visu Latviju piedalās Lielajā 
talkā. 20. aprīlī 5.c, 5.b, 7.a, 7.b, 10., 11. klases 
devās tīrīt Jaunās Forštadtes mežu. Saulainā 
diena un labs noskaņojums palīdzēja šajā 
akcijā – atkritumu maisi piepildījās ļoti ātri. 
Pavisam tika savākti 120 maisi. Prieks, ka mēs 
arī ieguldījām daļiņu sava darba, lai Latvija 
kļūtu tīrāka un zaļāka. 
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Darbs pie starptautiskā projekta turpinās! 
14.martā divu e-twinning (Erasmus+) projektu 

ietvaros skolā notika online tikšanās ar ukraiņu 
partneriem, pie tiem strādā 8.A klases skolēni un 
viņu skolotājas Regīna Urbanoviča un Svetlana 
Rudjko. Sākumā audzēkņi  sarunājās ar 
matemātikas projekta komandu, pēc tam – ar 
ģeogrāfijas. 

Partneri veselu stundu stāstīja par sevi, savu 
vaļasprieku, skolu, ģimeni, pilsētu, nākotnes 
plāniem, mīļākajām grāmatām, filmām, televīzijas 
pārraidēm, mūziķiem. Izrādījās, ka mūsu un 
Ukrainas skolēniem ir daudz kopīga.  

Skolēni apsprieda daudzas tēmas un norunāja 
tikties vēlreiz. Jāatzīmē, ka sarunas ar partneriem 
noritēja angļu valodā, tā ir lieliska iespēja skolēniem 
pilnveidot svešvalodas zināšanas. 

Informāciju sagatavoja Svetlana Rudjko 
 

 
 

Konkurss „Sāc aizdomāties tagad. Karjera un veselība” 
 

7.aprīlī Medicīnas koledžā notika konkurss „Sāc 
aizdomāties tagad. Karjera un veselība”. Tajā 
piedalījās mūsu skolas 8.B klases skolēni Darja 
Iļjina, Niķita Arefjevs, Anna Siņica, Andrejs 

Terehovs, Žanna Šileinis-Šileiko. Konkursā bija 2 
daļas: mājas darbs un maratons. 

Mājās skolēni zīmēja plakātu par kinologa un 
karavīra profesiju, tajā tika atspoguļotas 
visbūtiskākās īpašības, kuras nepieciešamas katrai 
no šīm profesijām. 

Maratonā tika piedāvāti vairāki uzdevumi stacijās: 
pirmās palīdzības sniegšana, fiziskie vingrinājumi, 
viktorīna par pareizu stāju un anatomiju, darba 
intervija, Sarkanā Krusta vēsture un darbība, pareizs 
uzturs, cilvēka psiholoģija, darba drošība un 
celtniecības aprīkojums. 

Komanda ļoti saliedēti darbojās visās stacijās un 
ieguva II vietu, kā arī nomināciju „Viszinošākie.” 

Liels paldies skolēniem un lai veicas arī turpmāk! 
 

Bioloģijas skolotāja Jeļena Šilova
 

APU videofilmu konkurss “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās” 
18.aprīī Daugavpils 

krievu vidusskolā-licejā 
notika APU konference, 
kurā piedalījās Daugavpils 
skolu APU komandas un 
pedagogi, PII vadītāji un 
viņu vietnieki, kā arī Rīgas, 
Rēzeknes pilsētas, Rē-
zeknes novada, Krāslavas 
novada, Jēkabpils pilsētas, 
Preiļu pilsētas skolotāji. 

Visiem skolēniem ir tiesības skolā justies droši, 
mācīties atbilstoši savām spējām un saņemt 
cieņpilnu izturēšanos. Lai tas īstenotos, skolā ir 
svarīgi radīt drošu vidi, kur visi izturas viens pret otru 
ar cieņu. To var panākt, ja skolēni saprot atbildību 
par savu rīcību. Skolā skolēns apgūst pozitīvo 
uzvedību, vispirms izprotot, kas ir pozitīvā uzvedība, 
redzot šādas uzvedības modeļus no skolotājiem, tad 
to izmēģinot piemērotā vietā un laikā un saņemot 
iedrošinājumu no pieaugušajiem par savu pareizo 

izvēli uzvesties pozitīvi. Skolēniem veidojas izpratne 
par vērtībām, un noteikumi palīdz saprast, kā rīkoties 
droši, ar atbildību un ar cieņu ikdienas situācijās 
klasē, ēdnīcā, sporta zālē, pagalmā, garderobē un 
citur. 

Konferences ietvaros notika videofilmu konkursa 
“APU skolā un ārpus tās” rezultātu paziņošana un 
uzvarētāju apbalvošana. Ļoti patīkami, ka 
videofilmas, ko izveidoja mūsu skolēni, tika 
novērtētas ļoti augstu. 

7.B klases skolēni Antons Šalkovskis un Vladislavs 
Rjazancevs par savu videofilmu “Mēs un cieņa” 
ieguva I pakāpi  

 8.A klases skolēni Aleksandrs Kaufmans, 
Rostislavs Osipovs, Anastasija Zaharova, Juliana 
Ragele, Valerija Červinska ar filmu “Cieņa – tātad esi 
laimīgs!” ieguva II pakāpi  

  
Informāciju sagatavoja Skolas parlamenta 

prezidente Jūlija Kaļiņina 
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Radošo darbu konkurss “Mana Latgale šodien” 
 

Šajā mācību gadā 5.-8.klašu skolēnu radošo darbu 
tēma bija “Mana Latgale šodien”. 20.aprīlī pilsētā notika 
darbu vērtēšana un aizstāvēšana. 

1.vietu ieguva 8.a klases skolēni Anastasija Zaharova, 
Aleksandrs Kaufmans, Rostislavs Osipovs, Valerija 
Červinska. 

Tika izveidota Māras lāde ar ģeogrāfiski matemātisko 
spēli “Atrodi pāri”. Spēlē ir 20 jautājumu un uzdevumu, 
kas saistīti ar Dienvidlatgales karti. Katrs var izmēģināt 
savus spēkus ne tikai atbildot uz jautājumiem, bet arī 
papildinot lādi ar saviem jautājumiem un uzdevumiem. 
Meitenes noformēja lādi Latgales tradīcijās, ar rokām 

izšuva lādes un spēles nosaukumu, uzšuva arī linu 
maisiņus, kuros ielikti spēles jautājumi, uzdevumi un 
atbildes. Skolas mākslinieks Ēriks Volonts uzzīmēja 
Latgales simbolu – keramiku. 

3.vietu ieguva 6.a klases skolēni Valentīns Šakeļs un 
Deniss Poliščuks 

Mūsu tautas bagātība ir raksti un zīmes. Skolēni 
izveidoja “Latgales mantojumu skapi”, izmantojot 
latviešu nacionālos ornamentus, tādus kā zalktis, 
jumtiņš, saulīte, krustiņš, zvaigznīte, līklocis, Austras 
koks u.c. Ar šiem rakstiem tika izrotātas māla medaļas, 
zvaniņi, kurpītes un ieliktas burvju skapī. 

 
 

 

 

ZZ Čempionāta pusfināls 
 

20.aprīlī Daugavpils centrālajā parkā tika atklāti ZZ 
Čempionāta svētki, kas radošās un sportiskās 
aktivitātēs aicināja piedalīties sacensību dalībniekus – 
Latgales reģiona pusfinālistus. ZZ Čempionāts ir 
lielākās Latvijā skolēnu sporta un prāta spēles, 
draudzīgas sacensības radošos uzdevumos un 
netradicionālos sporta veidos. 
Šogad 6.-9. klašu grupā no mūsu pilsētas pusfinālā 
nokļuva tikai 6 skolas, tai skaitā arī mūsu skolas 8.a un 
8.b klases skolēni. 

Lai piedalītos pusfinālā, bija jāreģistrējas ZZ 
mājaslapā, jāizveido klases profils ar GIF formāta video, 
jāsagatavo neparasts komandas karogs, kas kļūtu par 
mūsu simbolu, jāizveido vienots komandas vizuālais 
izskats, jāizdomā sauklis. 

Par 8.a klases talismanu kļuva Vilks Daņila, bet 8.b 
talismans – gudrā žurka Tomi. 

Mēs pilnā gatavībā uzsākām šo jautro stafeti kopā ar 
vēl 21 komandu no visas Latvijas. Bija jāiziet uzdevumi 
7 zonās. Todien tika pārbaudīta un pierādīta mūsu 
klašu vienotība, veiklība un prasme strādāt komandā. 

Neskatoties uz aktīvo gatavošanos, lielisku fizisko 
formu, nevienai no mūsu klasēm neizdevās iekļūt finālā, 
taču tik un tā mēs izdzīvojām jauku, piedzīvojumiem 
pilnu un neaizmirstamu dienu! 

Mēs noteikti mēģināsim vēlreiz un aicinām arī jūs 
nākamgad piedalīties ZZ Čempionātā! 

 
8.a un 8.b klases skolēni 
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Svešvalodu nedēļa 
     

  No 3. līdz 7.aprīlim mūsu skolā noritēja svešvalodu 
nedēļa. 3.-4.klašu skolēniem bija organizēts dzejoļu 
konkurss angļu valodā par pavasari un Lieldienām. 
Skolēni ne tikai mācījās un lasīja dzeju, bet arī 
atainoja savos zīmējumos to, par ko vēstīja dzejolis. 
Konkursa finālā piedalījās pārstāvji no katras klases. 
1.vietu ieguva 3.a klases skolēni Arturs Roliks 
(dzejolis “Ester Sunrise”) un Valerija Kižlo (dzejolis 
“Chocolate Rabbit”), 2.vietu ieguva 3.b klases 
skolniece Arianna Puzirevska (dzejolis “Bunnies”) un 
4.c klases skolnieks Deniss Akuntjevs (dzejolis “I Had 
an Easter Bunny”), 3.vietu dalīja 3.c skolnieces Mija 
Maksimova un Kristīne Kovaļčuka (dzejolis “Spring is 
here”). 

5.-6.klašu skolēni piedalījās konkursā “Funny 
English”, kur sacentās angļu valodas prasmē. Skolēni 
labprāt minēja mīklas, salīdzināja angļu un krievu 
sakāmvārdus, risināja krustvārdu mīklas par tēmu 
“Sports”, zīmēja diktātu. Labākos rezultātus parādīja 
6.a klases skolēni, 2.vieta – 5.a klasei, 3.vieta – 5.c 
klasei. 

 

5.aprīlī 7.-8.klašu skolēniem bija iespēja 
piedalīties intelektuālā spēlē “What? Where? 
When?” Dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas par 
Lielbritāniju, risināja loģiskus uzdevumus, rādīja, cik 
labi viņi zina angļu, latviešu, krievu sakāmvārdus, 
minēja, kas atrodas melnajā kastē. Bērniem bija par 
ko palauzīt galvu. 1.vietu ieguva 8.b klases pirmā 
komanda, 2.vietu – 8.b klases otrā komanda, 3.vietu 
– 7.a klases komanda. 
10. un 11. klašu skolēni piedalījās staciju spēlē 
“Kas? Kur? Kad?”. Tā bija veltīta tēmai “Pavasaris. 
Lieldienas.” Skolēni varēja sevi pārbaudīt gan 
leksiskos, gan gramatiskos uzdevumos. Uzdevumos 
bija iekļautas krustvārdu mīklas, mēles mežģi, 
viktorīnas. Komandas parādīja savu atjautību un 

erudīciju, pierādīja, ka daudz zina par valstīm, 
pilsētām, rakstniekiem un viņu daiļdarbiem. Uzvarēja 
10.klases komanda. 

Vai vācu valodai ir nākotne ? Arī par to tika runāts 
svešvalodu nedēļā. Šogad skolas svešvalodu nedēļa 
sakrita ar Vācu valodas dienām pilsētā, kas 
turpināsies līdz aprīļa beigām. Tiek piedāvāti vairāki 
pasākumi, kur var piedalīties  vidusskolas skolēni. 
Mūsu skolā tie, kas izvēlējās mācīties vācu valodu kā 
fakultatīvu, piedalījās Lieldienām un pavasarim 
veltītajā dzejoļu konkursā. Skolēniem bija arī iespēja 
izpaust dzejoļu saturu zīmējumos. Vislabāk to izdarīja 
Jevgenijs  Ciburevkins (4.a kl.), Aleksandra Guļtjajeva 
(3.b kl.), Jekaterina Čurakova (5.a kl.) un Liliāna Kiva 
(5.a kl.) 

Visi uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem. Paldies 
visiem skolēniem, kas piedalījās svešvalodu nedēļā. 
  

Informāciju sagatavoja svešvalodu skolotājas 
 

The Gift 
You may say 

that this is an 
ordinary happy 
end story and one 
probably may 
guess what will 
happen. But we 
believe it is a 
never-ending 
story. 

One day John 
met Catherine and by looking in her deep eyes he 
understood, that it was love. Full of emotions he shared 
with her his true feelings and gave her the biggest 
treasure he had -his heart. She was excited, and John 
didn’t realize that unfortunately, she gave nothing back.  

They spend a lot of time together, getting 
unforgettable memories such as: playing, eating, 
watching films, dreaming together. It was something 
wonderful for him, but for her...She played a fun game 
with his ‘’gift’’ and often she really hurt him. Every 
moment spent together was very important for him, 

while for her it was too little and too simple, she had no 
serious feelings. 

Of course, it could not last long. She became tired of 
this relationship. Dating with him was not so inspiring 
and turned into routine. She decided to break up, but 
she didn’t want to return his heart. So his heart was 
broken. 

The pain he felt was unbearable, it caused a deep 
depression. He was so lonely, without Catherine, 
without feelings everything seemed grey and boring. 
John was just sitting and waiting for nothing. 

But a very curious girl, named Jenny tried to break the 
walls of disappointment, and to help him enjoy the world 
anew. The only way to help him, was to give him a 
heart, which he lost. Thus, Jenny gave him only a half 
of it and the other half she kept herself, so that they 
could feel everything together and become happy for 
the rest of their life. 

Just to love or to be loved is nothing. But to love and 
be loved, that’s everything!  

 

K.K iseļova, N.Zenkova, K.Soja, 12. klase 
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Latviešu valodas un literatūras nedēļa 
 

Nāc nākdama, Liela diena, 
Visi bērni tevi gaida, 
Visi bērni tevi gaida, 
Aiz vārtiem sasēduši. 

 

No 10. līdz 13. aprīlim skolā noritēja latviešu 
valodas un literatūras nedēļa. Šīs nedēļas laikā 
skolēni varēja piedalīties dažādos konkursos un 
viktorīnās, padziļināt savas zināšanas par Lieldienu 
svinēšanas tradīcijām. 

Vismazākie mūsu skolēni – pirmklasnieki – 
noformēja Lieldienu kokus ar skaisti izkrāsotām 
olām, zaķīšiem, maziem cālēniem, Lieldienu 
ticējumiem un novēlējumiem. 

10.aprīlis bija rakstīšanas diena, skolēni sacentās 
konkursā “Raibie raksti”. Labākie diktāta rakstītāji 
mūsu skolā ir Jana Pinta (2.c klase), Deniss 
Poliščuks (6.a klase), Sofja Kločonoka (8.b), 
Veronika Griņko (12. klase). 

11.aprīlis bija veltīts lasīšanai. Visa skola garajos 
starpbrīžos piedalījās zibakcijā “Lasīšanas 
maratons”. Bija patīkami vērot gan mazos, gan lielos 
ar grāmatām rokās. 

12.aprīlī 9. klašu zēni un meitenes piedalījās 
Lieldienu ēdienu meistarklasē. Katram bija savs 
uzdevums: gatavot ēdienu, klāt galdu, stāstīt par 
Lieldienu tradīcijām, kas saistītas ar olām, receptēm. 
Par to, ka meistarklase izdevās, liecināja priecīgās 
sejas un brīnumainā smarža, kas plūda no 218. 
kabineta. 

Šajā dienā 2.-3. klašu skolēni devās jautrajā 
orientēšanās trasītē “Lieldienu zaķa pēdās”, pa visu 
skolu meklējot paslēptās šokolādes olas. Visātrākie 
bija 2.a klases skolēni. 

6.-8.klašu skolēni piedalījās “Lielās Lieldienu 
leģendas atrisināšanā”. Tika meklētas atbildes uz 
āķīgiem jautājumiem par Lieldienu tradīcijām, 
ticējumiem, olu krāsošanu ar dabas materiāliem, 
minētas krustvārdu mīklas. Vai jūs zināt, ka ir vistas, 
kuras dēj arī zilas, zaļas un sarkanas olas? Dažādu 
āķīgu uzdevumu veikšanā vislabākie bija 6.b klases 
skolēni. 

13.aprīlī 4.-5.klašu skolēni piedalījās jautrajās 
Lieldienu stafetēs. Bērni ripināja un nesa olas ar 
karoti, ar aizsietām acīm piestiprināja Lieldienu 
gailim krāšņo asti, pūta balonus, minēja mīklas. 
Stafetes un jautrie uzdevumi raisīja skolēnos labu 
omu un prieku. 1. vietu ieguva 4.a klases komanda, 
bet priecīgs svētku noskaņojums bija galvenā balva, 
kuru ieguva visi dalībnieki. 

 

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām 
par ieguldīto darbu un radošo izdomu! 

 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK 

vadītāja Valentīna Ribakova 
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Aprīlis – sulu mēnesis 

Pastāv vairākas teorijas par 
vārda „aprīlis” izcelsmi. Varbūt 
tas cēlies no latīņu vārda ar 
nozīmi „otrais”, jo Senajā Romā 
bija otrais mēnesis. Citi 
uzskata, ka cēlies no vārda 
„operire”, kas nozīmē – 

„atvērt”, jo aprīlī atveras 
pumpuri, bet vēl citi – ka no 
dievietes Afrodītes vārda.  

 

Oficiālās svētku un atceres 
dienas Latvijā 

14.aprīlis – Lielā Piektdiena  
16. aprīlis – Pirmās Lieldienas  
17.aprīlis – Otrās Lieldienas 

 

Aprīlī atzīmē arī 
1.aprīlis – Joku (smieklu) diena 
9.aprīlis – Pūpolu svētdiena  
22.aprīlis – Starptautiskā Zemes 
diena. Zemes dienas galvenais 
mērķis ir atgādināt, cik trausla ir 

Zeme, un aicināt saglabāt tās 
dabisko vidi. 
23.aprīlis – Pasaules grāmatu un 
autortiesību diena. Mērķi – 
godināt autorus un viņu darbus; 
sabiedrības, īpaši jauniešu, 
pievēršana literatūrai, grāmatu 
lasīšanai. 
29.aprīlis – Starptautiskā dejas 
diena. “Deja ir universāla valoda. 
Tā ir atslēga, kas atver ikvienas 
durvis, ļaujot iepazīt citas valstis, 
citas tautas, cilvēkus un kultūras.” 
(A.Raftis) 
 
 

  

Lieldienas 
 

Senlatviešiem Lieldienas bija viens no četriem 
punktiem gadalaika maiņu ciklā. Lieldienas jeb 
pavasara saulgrieži tika svinētas pavasarī, kad 
Saules centrs šķērso debess ekvatoru, un diena un 
nakts ir vienādā garumā. Pēc Lieldienām, dienām 
kļūstot arvien garākām, nakts tumsa samazinās, bet 
dienas gaisma palielinās. Šo "gaismas uzvaru pār 
tumsu" senās baltu tautas atzīmēja ar pavasara 
saulgriežu svinībām. No tā arī varētu būt radies 
svētku nosaukums – Lieldienas – laiks, kad diena ir 
kļuvusi lielāka par nakti. 

 

Ar Lieldienām saistās daudz dažādu 
tradīciju. 

Pēršanās ar pūpoliem 
Neatņemama Lieldienu tradīcija ir pēršanās ar 

pūpoliem vai izplaucētiem bērza zariem, sakot "apaļš 
kā pūpols, lunkans kā žagars" vai "veselība iekšā, 
slimība ārā". 

Olu krāsošana un ēšana 
 

Lieldienās olas vārot nedrīkst pūst uguni, jo tad 
olas plīsīs. 

Olu krāsošanā dominē dabiskie materiāli - sīpolu 
mizas, vilnas dzijas dzīpari, bērzu lapas, alkšņu 
pumpuri, kumelītes. Jo vairāk olu saimniecei, jo 
vairāk nākamajā gadā vairojās lopi. 

Arī olu ēšanai šajā dienā piemīt sava zināšana: 
apēdot nepāra olu skaitu, cilvēku varēja piemeklēt 
kāda nelaime. Kas olas ēd bez sāls, tas melos visu 

gadu. Nemiers un nesaticība valda tajās mājās, kur 
olu čaumalas nesargā un samin. Ja Lieldienās zog 
olas, tad zaglis paliek tikpat pliks kā ola. Lieldienās 
bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā olas. 

 

Mainīšanās ar olām un to dāvināšana 
 Lieldienās tā jāveic ar visdziļāko jēgu - tas kalpo 
labvēlības un simpātiju radīšanai. 

 

Šūpošanās 
Lieldienās vajag kārtīgi izšūpoties, tad vasarā 
dunduri, odi un čūskas nekož, 

 

 
Laika pareģojumi 

• Lietus pirmā Lieldienā norāda, ka līdz vasaras 
svētkiem katra svētdiena būs lietaina. 

 • Kad pāriet Lieldienas, tad iesākas silts laiks. 
• Lieldienas rītā nedrīkst istabā uguni kurt, lai 

pērkons neiespertu. 
• Cik daudz rasas priekš Lieldienas, tik daudz salnu 

pēc Lieldienas. 
• Kad vardes pa Lieldienām iet pāri pār lielceļu, tad 

sagaidāma lietaina vasara. 
• Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi spodra, būs karsta 

vasara. 
• Ja jau priekš Lieldienām rūc pērkons, tad būs 

barga vasara. 
• Ja Lieldienās ir lietus, tas līs katrā svētdienā līdz 

par vasarsvētkiem. 

 АГУ MŪSU KALENDĀRS 
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1апреля – День смеха 

 

День смеха — это международный праздник, 
отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день 
принято разыгрывать родных, друзей и просто 
знакомых, или подшучивать над ними.  

Откуда именно родом этот праздник— тайна, 
которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из 
версий о возникновении праздника смеха 
связывают с тем, что изначально 1 апреля 

праздновалось во многих странах как день 
весеннего равноденствия и время Пасхи. 
Празднества по случаю весеннего нового года 
всегда сопровождались шутками, шалостями и 
веселыми проделками.  

Другая, также распространенная, версия 
возникновения Дня смеха связана с переходом на 
Григорианский календарь. Дело в том, что Новый 
год в средние века отмечался не 1 января, а в конце 
марта. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 
марта и заканчивалась 1 апреля.  

В те далекие времена также было принято 
веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря 
на изменения в календаре, некоторые 
консервативно настроенные люди продолжали 
праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. 
Другие смеялись и подшучивали над ними, 
преподносили «дурацкие» подарки и называли 
апрельскими дураками (April's Fools). Так и возник 
так называемый «День смеха».  

 
 

 
 

 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Mīļi sveicam  
dzimšanas dienā 

 

Tatjanu Garbuzu 
Ludmilu Mantulovu 
Allu Požarsku 
Veroniku Saveļjevu 
Ilonu Šestaku 
Anastasiju Leonovu 

Ja tev ir tikai viena dziesma – 
nodziedi to tā, 
lai kādam ar to būtu labi.  
Ja tev ir tikai viens vārds – pasaki to 
tā,  
lai kādam ar to būtu labi.  
Ja tev ir tikai viena dzīve – nodzīvo to 
tā, lai kāds ar to būtu laimīgs! 

Наш учитель говорит, что дети, когда вырастут, 
могут стать кем захотят. Почему ты захотела стать 
бабушкой? 


	1. lpp.
	Учащихся

	2 lpp
	Darbs pie starptautiskā projekta turpinās!
	Konkurss „Sāc aizdomāties tagad. Karjera un veselība”
	APU videofilmu konkurss “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās”
	а что у нас

	3 lpp
	Radošo darbu konkurss “Mana Latgale šodien”
	ZZ Čempionāta pusfināls
	а что у нас

	4 lpp
	mācību priekšmetu nedēļa

	5 lpp
	Latviešu valodas un literatūras nedēļa
	mācību priekšmetu nedēļa

	6lpp
	mūsu kalendārs

	7.lpp
	отдохни!


