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Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
Valsts svētki skolā. Svinīgie pasākumi
“Mēs sveicam Latviju dzimšanas dienā.”

8.c klase

5.c klase

Lāčplēša diena. Mācību stundās.
Pārgājiens pie Sudrabkalniņa.
Vēstures stundas pie Sudrabkalniņa.

Klases noformēšana valsts svētkiem

3.b klase

Lāčplēša diena - Latvijas brīvības cīņu
visplašāk svinētā diena. Ar šo datumu aizsākas
Patriotu nedēļas pasākumi, kad īpaši
atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši
neatkarīgu Latvijas valsti.
Šie valsts svētki saistīti ar 1919. gada 11.
novembri – dienu, kad neatkarīgās un jaunās
Latvijas armijas karavīri padzina no
Pārdaugavas Bermonta – Avalova karaspēku.

10.novembrī 3.d apmeklēja Sudrabkalniņu.
Atnesām sveces un puķes. 3.d klase.

Lāčplēša diena-gūtas uzvaras piemiņas
diena.1919.gada 11.novembrī tika gūta uzvara ne
tikai pār pretinieku, bet arī pār neticību savas valsts
nākotni un neatkarību.

Fotokonkurss “Mana Latvija”
Mūsu skola un mēs paši –
daļa no Latvijas!

11.novembris jeb Lāčslēša diena ir datums, kad mēs
pieminam Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus.
Ik gadu 11.novembrī ,Lāčplēša dienā, visā Latvijā
tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas
valsts armijas uzvaru pār ienaidniekiem
1919.g.11.novembrī.
Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā ar dažādiem
patriotiska rakstura pasākumiem tiek godināti
Latvijas brīvības cīnītāji.
Mūsu skolā ir ļoti jauka tradīcija, jo mēs visi
atceramies kritušos varoņus, tāpēc katru gadu
dodamies uz Sudrabkalniņu godināt kritušos varoņus
ar ziediem un svecītēm. Arī šogad, neskatoties uz
Covid-19 un ierobežojumiem, stingri ievērojot
valdības rīkojumus, mēs, 6.b klases skolēni, ar
klases audzinātāju un latviešu valodas skolotāju
devāmies uz Sudrabkalniņu pagodināt mūsu varoņus.
Visi bijām priecīgi un apmierināti, jo skolotājas
pastāstīja par mums svarīgu dienu.
6.b klases kolektīvs.
Nolikām ziedus, iededzinājām svecītes, atcerējāmies
un pagodinājām kritušus karavīrus.

Mūsu Rīgas Anniņmuižas vidusskolas foto
konkursam “Mana Latvija” sākām gatavoties
laicīgi, līdzko klases audzinātāja to paziņoja.
Mana Latvija ir arī mana ģimene, mani draugi,
mana dzīvesvieta un mana skola. Skolā
pavadām lielāko dienas daļu. Tur mēs
mācāmies, satiekam savus draugus, apgūtam
zināšanas par pasauli un Latviju. Patiesībā pati
Oniščenko Zoja, latviešu valoda skolotāja skola arī ir daļa manis, manas Latvijas. Tāpēc
fonu konkursam sākām izvēlēties tepat –
Lāčplēšā dienā APSVEICAM Rīgas Anniņmuižas Anniņmuižas vidusskolā.
vidusskolas skolēnus!
Skolā atradām daudz vietu, uz kuru fona mums
Latviešu biedrības savienības organizētās
jau sanāca skaistas fotogrāfijas. Gaidot 11. un
6.mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas
18. novembri, noteikti varam katrs pats, ar
konkursa "Es runāju latviski" ar moto "Apļa pilieni.
saviem draugiem vai ģimeni izveidot skaistu
Māris Čaklais" uzvarētāji.
foto, kas ar lepnumu pasaka: ” Jā, tā ir mana
Latvija! Tā ir skaista zeme!”
Piedalieties konkursā un iesūtiet savus labos
vēlējumus Latvijai un jaukus foto ar skaitām
vietām no Imantas, Rīgas un citām Latvijas
pilsētām!
5.a klase

Daudz laimes, Latvija!
Tev šodien vēlam
simts gadu turēties un vienmēr kalnā iet.
Daudz laimes, Latvija!
No sirds tev vēlam,
lai zobens vienmēr spožs un saule nenoriet.

16. novembrī 3.stundās laikā visās skolas klasēs
notiek Latvijas Republikas Рroklamēšanas dienai
veltītas klases stundas.

Daudz laimes, Latvija!
Tev šodien vēlam,
ik katrai meitai, katram tavam tautas dēlam!

Klasēm (7.-12. klases), kas mācās tālmācībā, klases
stundas notiek brīvajā režīmā no 16.11.20.-20.11.20.
Sadziedāšanās 16.11.2020.

Serafimas Špiltes foto no 5.a kl.

Mēs kopā dziedam dziesmu:
„Daudz laimes, Latvija”
Tu vienmēr būsi mums tas ceļš, kas kopā ejams,
nekādi vēji nespēs muguras mums liegt.
Caur priekiem, bēdām, kā pa kalniem un pa lejām,
tā mūsu labās domas piepildītas tiek.
Daudz laimes, Latvija!
Tev šodien vēlam
simts gadu turēties un vienmēr kalnā iet.
Daudz laimes, Latvija!
No sirds tev vēlam,
lai zobens vienmēr spožs un saule nenoriet.
Mēs vienmēr paliksim ar tevi savā sirdī,
un nespēs sagraut tavus mūrus svešinieks.
Un tas nekas, ja mēs no skata esam mazi,
mūs lielus dara mūsu kopā gūtais prieks.

Ēriks Malcāns - Bodrovs, 5.a klase
Ģimenes pastaiga pa skaisto Latviju, precīzak gar mūsu jauko Baltijas jūras malu.

Vera Vojevodina,
latviešu valoda
skolotāja
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