
 

 Skolas lapa 

 

 

 

Ziemassvētku stāsts Mazsalacas 

vidusskolā 

 

Kā jau katru gadu bijām sanākuši kopā, lai baudītu 

katras klases sagatavoto priekšnesumu. Paši 

mazākie - 1. klase pasākumu iesāka ar dziesmu. 2. 

klase pieturējās pie senajām tradīcijām, tēlojot 

ķekatniekus. Skaistu stāstu dziesmā mums 

pastāstīja 3. klase. 4. klase rādīja savus sapņus. 

Dziesmu par sniegpārsliņām dziedāja 5. klase. 

Līdzīgs priekšnesums bija arī 6. klasei, izpildot 

dziesmu no slavenās multfilmas “Ledus sirds”. 8.a 

klase izpildīja dziesmu par skaisto cerību laiku. Ļoti 

saldu pārsteigumu sarūpēja 8.b klase, dziedot 

dziesmu par karamelēm. 9.aizpaudās dejā no 

multfilmas “Ledus laikmets”. 9.b parādīja mums 

lugu par Ziemassvētku vakaru kādā sētā. 11. klase 

bija sagatavojusi ļoti interesantu un unikālu deju. 

Mūsu vecākie - 12. klase parādīja ļoti sirsnīgu 

video par saviem Ziemassvētkiem, tik dažādiem.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Direktores vietniece Iveta Jātniece par mācību sasniegumiem 

pirmajā semestrī 

 

Dzīvē ir brīži , kad  it kā apstājamies, lai pārdomātu, izvērtētu paveikto un tad ar 

iegūtajām atziņām  dotos tālāk. Skolā šāds brīdis noteikti ir semestra beigas, kad liecībās 

atspoguļojas katra veikums. Kāda izskatās mūsu skola kopumā, varat izvērtēt, 

iepazīstoties ar I semestra sekmju kopsavilkumu. 

1.-4. klase 

Klase 

Skolēnu 
skaits 
klasē 

Skolēnu skaits, 
kuru mācību 

rezultāti novērtēti 
teicami 

Skolēnu skaits, 
kuru mācību 

rezultāti novērtēti 
labi un teicami 

1.A 22  13 

1.B 10  3 

2.A 20 5 13 

2.B 3 1 1 

3.A 17 4 7 

3.B 9 1 4 

4. 25 8 6 

 

5.-12. klase 

Klase 

Skolēnu 
skaits 
klasē 

Zelta liecības 
(8,5 un 

augstāk) 

Sudraba 
liecības 

(8,0-8,49) 

Bronzas 
liecības 

(7,5-7,99) 
Nesekmīgie 

5. 31 6 8 2 1 

6. 22 1 1 6 4 

7. 22   1 5 

8.A 16 2 2 2 6 

8.B 16 1  1 8 

9.A 13  1 1 5 

9.B 15 1 3 2 4 

10. 13 1 2  3 

11. 8 1 1 1  

12. 13 3 3  1 

 

Jaunajā gadā novēlot GRIBA SSPĒ KU ,  CENTĪBU ,  IE INTE RESĒ TĪBU , 
Iveta Jātniece, 

direktores vietniece izglītības jomā. 



 

                  10.-12. klašu audzēkņi ar īpašajām liecībām 

       

 

                   5.-9. klašu audzēkņi ar īpašajām liecībām 

 

1.-4. klašu audzēkņi, kuru atzīmes novērtētas kā 

labas vai teicamas  

 

Tradicionālais basketbola 

turnīrs Rūjienā 

Š.g. 6. un 7. janvārī jau 68. reizi notika 

Tradicionālais basketbola turnīrs. Tā 

dibinātājs Gunārs Lučins pirmo reizi šos 

svētkus rīkoja 1948. gada 25. aprīlī. Šie ir 

basketbola svētki, kad Rūjienā ierodas 

izglītības iestāžu un skolēnu basketbola 

komandas, lai Rūjienas vidusskolas sporta 

zālē sacenstos par TBT Ceļojošo kausu, bet 

spēļu starplaikos un vakarā kopīgi atpūstos 

un izbaudītu viens otra kompāniju. Šogad 

turnīrā pārstāvētas Mazsalacas, Rūjienas, 

Valmieras, Cēsu, Smiltenes, Alojas, 

Salacgrīvas, Ķekavas, kā arī Igaunijas pilsētas 

Karksi Nuijas skolu komandas – pavisam kopā 

10 puišu un 6 meiteņu komandas. Lai arī 

mūsu puišu komanda neuzrādīja pašus 

labākos rezultātus, to atbalstīt bija ieradušies 

daudz draugu un līdzjutēju no Mazsalacas, kā 

arī bija jūtams atbalsts no Rūjienas skolēnu 

puses. Lai veiksmīgi turpmākie starti! 



           

 

 

13. janvārī mūsu skolā notika 

“Sniega diena 2017” 
 

 Katram bija iespēja nodarboties ar sev 

vistuvākajām ziemas aktivitātēm un pavadīt 

laiku ar klases un skolas biedriem. Ko nu 

katrs izvēlējās - citam slidas, citam slēpes, 

cits iemēģina kalniņu, šļūcot lejā pa to,  

Kaut arī sniega nebija daudz, bērnu prieks 

par ziemas bija redzams spilgti spīdošajās 

acīs un sārtajos vaigos. Pēc sportiskajām 

aktivitātēm bija iespēja mieloties ar 

cepumiem, pīrāgiem un tasi karstas tējas. 

Paldies Skolēnu Pašpārvaldei par 

sagatavotajiem pasākumiem un jauko 

atmosfēru visas dienas garumā! 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avīzi veidoja 8.a klases meitenes 


