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Mācību priekšmetu nedēļas pasākumi ir viena no mūsu skolas tradīcijām. 
Dabaszinātnēm tika veltīta nedēļa no 16.01.22 līdz 20.01.22. Pasākumu spektrs bija plašs un 
interesants, par ko pateicamies organizatoriem: 
  
18. janvārī  11.a, 11.b un 12. c klases skolēni devās ekskursijā uz Nacionālo Botānisko dārzu  
Salaspilī, kur viņus gaidīja  pārsteigumi un atklājumi. Mūsu planētas flora ir tiešām daudz-
veidīga,  pārsteidzoša un apburoša! 
 

 
 

 

18. janvārī 11. C klases skolēnu un interešu izglītī-

bas pulciņa  „Jaunie vides pētnieki” dalībnieku uz-

manībai tika piedāvāta izzinoša lekcija Latvijas Zi-

nātņu akadēmijā.  Īsts piedzīvojums bija skatu lau-

kuma apmeklējums. Cik skaista ir Rīga no putna li-

dojuma!  

 

 



  

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā dabaszinātņu mācību jo-
mas nedēļas pasākumu ietvaros viesojās polārpētnieks Kristaps 
Lamsters, kurš kopā ar kolēģiem no 2014. gada īsteno ekspedīci-
jas uz mūsdienu ledājiem un veic to zinātniskus pētījumus. Kris-
taps pastāstīja ne tikai par ledāju pētniecību, bet arī par ikdienas 
dzīvi polārstacijā.  



 

25.janvārī 11.C. klases skolēni kopā ar skolotāju N.Antāni un skolo-
tāju L.Uzlovsku apmeklēja Eiropas Savienības māju. Skolēniem bija 
iespēja izprast Eiropas vēsturi un vērtības, analizēt un sarunāties par 
to, kā Eiropu veidot vēl labāku 

 



Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 10.klašu skolēni 24.janvārī pie-
dalījās “Skolas muzeja” pulciņa organizētajā konkursā “Vēsture ap 

mums” 
Piedalījās 10.a, 10.b un 10.c klases komandas. 

Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par skolas  vēsturi, Reinholda Šmē-
linga arhitektūras mantojumu, skolas apkārtnes kultūrvēsturiskiem objek-

tiem un Latvijas tūrisma objektiem. 
1.vietu ieguva 10.b klases komanda,  

2.vietu ieguva 10.a klases komanda,  

                 3.vietu ieguva 10.c klases komanda. 

Rūta un Eleonora (10. c) klase: pasākums mums ļoti patika, tas tiešām bija 
izdevies, uzzinājām daudz jaunā.  Pasākuma valdīja priecīgs noskaņojums. 
Iesakām aktīvi piedalīties šādos pasākumos.  Tāpat kā pasākumi dabaszi-
nātņu  nedēļas ietvaros, šis konkurss paplašināja mūsu redzesloku, kā arī 
motivēja turpmākajam darbam. 

 



Latviešu gadskārtā Meteņus svin starp Zie-
massvētkiem un Lieldienām - Gregorija ka-
lendārā tie ir 6. februārī. Meteņiem seko Pel-
nu diena un tām abām ir svarīga nozīme lat-
viešu senajā laika skaitīšanas sistēmā; Mete-
ņos izbeidzas ziema, un nākamā dienā - Pel-
nu dienā - sākas pavasaris. 

 Latviešu gadskārta—METEŅI 

                    Sveicam mīlestības svētkos!  

Aicinām piedalīties Valentīndienai veltītajā 

skolas fotokonkursā! 

 

 

 

 

Avīzi sagatavoja žurnālistikas un literatūras pulciņa dalībnieces Rūta  un Eleonora (10.c kl.) 


