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1. septembris – Zinību diena! 
Mēs gaidām septembri kā senu draugu, ar kuru 

tikties vienmēr prieks. 

Mēs līdz ar skolu visi mazliet augam, bet rudens 

ziedos vasara vēl mirdz. 

1.septembrī – Zinību dienā pat Latvijas daba ar 

spožu sauli sveica visus, kas uzsāka jaunu darba 

cēlienu – augšupkāpienu zinību kalnā. 

Skolas pagalmā pulcējās skolēni un pedagogi.  

Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika 

sagaidīti 10. klašu skolēni, topošie absolventi – 

12. klases skolēni un 1. klašu skolēni, kuri uzsāk 

mācības skolā. 
 

 

 

 

Veiksmīgu, interesantu un darbošanās prieka 

pilnu jauno mācību gadu! 
 

 

10. septembrī  5.-12. klasēm notika 

Sporta svētki. 
Sporta skolotāji Lolita Verbicka un Matvejs 

Fedorins sagatavoja bērniem jautrās stafetes un 

kustību spēles. 

     Uzvarētāju šoreiz nebija. Tās bija draudzības 

sporta spēles, kas palīdzēja saliedēt klases 

kolektīvus. 

Septembrī 1.-4. klasēm arī notika 

Sporta svētki.  

 

 

 

 

 

 

Svētki izdevās.  

            Bija ļoti jautri. 

Sportosim un būsim veseli! 

 



Oktobris 
Skolas tradīcijas un svētki. Desmitklasnieku 

iesvētīšana. Svētkus organizēja 11.b klases skolēni, 

Irina Povedjonoka un Iren Murane. 

Tās bija draudzības kvests, kas palīdzēja saliedēt 

klases kolektīvus.  

 
Skolotāju diena. 

Cienījamie pedagogi! 

Šodien mēs visi gribam pateikt jums Paldies  par 

darbu, ko ik dienas jūs veicat skolēnu personiskās 

izaugsmes veicināšanā, sniedzot arvien jaunas 

zināšanas un motivējot sasniegt arvien jaunus 

augstumus !  

Paldies par jūsu mērķiem, kas vienmēr ir augsti. Es 

ticu kas, nekas nevar būt par grūtu tam, kurš skaidri 

zina, ko vēlas sasniegt.   

Спасибо вам, за то, что в это трудное время 

работали непокладая рук, отвечая нам днем и 

ночью, стараясь обеспечить нас не только 

знаниями, но и эмоциональной поддержкой!  

Спасибо за то, что каждый день направляете нас 

к нашим целям. И за то, что каждый раз 

прощаете нам наши промахи.  

Мы это ценим. 

Желаем вам, успехов в вашем деле, 

старательных учеников. Пусть ваш труд будет 

по достоинству оценен. Здоровья вам, радости и 

счастья.  
 

Skolas domes prezidents Butkeviča Jekaterīna 

 

 

 

Sirsnīgi sveicieni Skolotāju dienā! 

 

Skolotāja profesija ir ļoti grūta, bet aizraujoša. 

Skolotājem jārunā ar skolēniem, jāpārbauda 

burtnīcas, jāpastāstīt par kaut kādām tēmam.  

Es gribētu strādāt par skolotāju, bet tikai 

vidusskolā, jo mani tracina mazie bērni. Viņi 

visu laiku kliedz un traucē strādāt.  

Es gribu novēlēt visiem skolotājiem laimi un 

daudz pacietības.  
Darina Gaļko. 

 

Es gribu novēlēt mūsu skolotājiem labi mācīt 

bērnus un laimi, un pacietību. 
Zamovskis Maksims. 

 

Es negribu strādāt par skolotāju, jo tas ir ļoti 

grūti. Novēlu daudz laimes skolotājiem. 
Jeļizaveta Kaščika  

Es novēlu skolotājiem daudz brīvo laiku, lai viņi 

visu paspētu, ko vajag un arī ko griba. 
Olga Samuilova. 

 

 



 

Skolas dome 

Rudens 

svētki. 
Radošā izstāde sākumskolā  “Rudens veltes 2021” 
 

 
 

 

 

 

No 11. līdz 15. oktobrim valstī 

norisinājās Karjeras nedēļa. 
Karjeras nedēļas laikā Rīgas Anniņmuižas 

vidusskolas skolēni piedalījās  dažādās 

diskusijās, radošajās darbnīcās un citos 

izglītojošos pasākumos.   Par savu karjeras 

izvēli, profesijai nepieciešamajām prasmēm, 

veiksmēm un neveiksmēm skolēniem stāstīja 

dažādu profesiju pārstāvji, skolu absolventi. 

 

4.d klase PAR KARJERAS NADĒĻAS 

PASĀKUMIEM. 

Latviešu valodas stunda “Ārsts slimnīcā, 

poliklīnikā”, “Profesijas. Kur strādā? Ko dara?”, 

stunda “Esmu dizaineris. Istabas iekārtojums. 

Kas kur atrodas?” 

Klases stunda. “Par ko es gribu kļūt? Kāpēc?” 

"Redzēt skaņu" (Skolas soma) - Vēro 

eksperimentus ar skaņu, mūzikas instrumentiem, 

saprot skaidrojumus par skaņas viļņiem, 

frekvencēm, izpēta vijoles iekšpusi. 

 
Paldies visiem par piedalīšanos 

Karjeras nedēļā 2021! 

 

Informacija! 

 

          Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane 
 

 


