
 

 

 



 

 



 

Avīzes komandas vēstule 

 

Labdien, Olaines 2. vidusskolas skolotāji, skolēni, 

skolēnu vecāki, tehniskie darbinieki un visi 

interesentie!  

 

Šobrīd jūsu rokās vai datorā atrodas mūsu pirmais 

skolas avīzes numurs. Īpašs ne tikai ar to, ka 

simbolizē skolas avīzes pulciņa pirmsākumu, bet arī 

ar to, ka ir veltīts skolas 45 gadu jubilejai.  

Sagatavot to ārkārtējās situācijas ietvaros nebija 

viegli, tomēr mēs nekad nepadodamies. Vēlme 

panākt labu rezultātu un parādīt mūsu skolu no 

vairākām pusēm deva spēkus nenolaist rokas un re, 

jau pabeigts pirmais numurs!  

Vēlamies akcentēt jūsu uzmanību, ka visas 

fotogrāfijas fonā ir mūsu skolēnu uzņemtās 

fotogrāfijas!  

Ceram, ka jūs baudīsiet lasīšanu tā, kā mēs esam 

izbaudījuši darba procesu.  

Tiekamies numura lappusēs! 



 

 

 

 

 

  

Школа тогда и сейчас… 

1 сентября 1976 1 сентября 2021 

Посадка первых деревьев у школы 

ТОГДА… 

Как выросли эти деревья СЕЙЧАС… 

Reportāžas autores: Vera Antropova, Adeļina Svetlova, Jekaterina Tarakanova 



 

 

 

 

  

Школа тогда и сейчас… 

Мозаика на школе ТОГДА… Наша школа СЕЙЧАС… 

Коллектив учителей в 2003 году Коллектив учителей в 2018 году 

Разница между фотографиями – 15 лет! 

Reportāžas autores: Vera Antropova, Adeļina Svetlova, Jekaterina Tarakanova 



  

Nedaudz statistikas… 

Mūsu skola ir populāra skolas absolventu vidū, tieši 

tāpēc mēs, skolas avīzes komanda, esam nolēmuši 

pārbaudīt pieņēmumu, ka vecāki, kuri paši ir beiguši 

Olaines 2.vidusskolu, pēc tam izvēlas mūsu skolu kā 

savu bērnu mācību vietu. 

Un uzzinājām… 

Vidējais vecāku, mūsu skolas absolventu skaits 

vienā klasē ir 10 vai 11. Piemēram, tieši tāda 

situācija ir 6.c un 9.a klasē! 

Mazākais vecāku-absolventu skaits ir 

8.b klasē (7 vecāki)! 

 
Lielākais vecāku-absolventu skaits ir 9.b klasē  

(16 vecāki)! 



  

Интересно, а как поменялась речь наших 

учеников? 

Проводим журналистское расследование! 

Apkopojam rezultātus! 

Тогда 

 

Ранец, портфель, 

ридикюль  

Ластик 

Отметка  

Сейчас 

 

Рюкзак, сумка 

 

Стёрка, стиралка 

Оценка 



  

За что мы любим нашу школу? 

Самые неочевидные причины! 

Neapšaubāmi, mums ir labākie skolotāji pasaulē, kuri 

vienmēr ir gatavi palīdzēt, bet mēs, skolas avīzes 

komanda, nolēmām aptaujāt mūsu skolēnus, lai uzzinātu 

pašus negaidītākus iemeslus, kāpēc mēs mīlam mūsu 

skolu! 

Я люблю нашу школу за светлые коридоры! 

Анастасия Логвина, 8.c  

Люблю в нашей школе то, что кабинеты 

оборудованы хорошей техникой! Благодаря 

этому гораздо легче воспринять материал. 

Себастиан Севрук, 10.a 

 

 

Наша школа отличается невероятной поддержкой 

учеников в их начинаниях! 

Диана Гицевич, 11.a 



  

За что мы любим нашу школу? 

Самые неочевидные причины! 

Я люблю нашу школу за то, что ученики 

могут свободно выражать себя и свой стиль! 

Валерия Трофимова, 8.b 

Люблю нашу школу за возможность не бояться 

высказывать своё мнение и за то, что учителя 

используют много разных обучающих ресурсов! 

Катерина Лучина, 8.a 

 

Люблю нашу школу за то, что учителя такие милые! 

София Артёмова, 8.c 

 

 
Люблю нашу школу за тепло и понимание в 

отношениях учеников и учителей! 

Николь Мекша, 9.b 

 



  

Sveicieni no absolventiem! 

Es mīlu mūsu skolu par to, ka skolotāji ir kļuvuši par 

mūsu draugiem. Sveiciens Olaines 2. vidusskolai! 

Daniels Šadelko, 2020. gada absolvents, policists 

Man ir pateicība par to, ko skola man ir 

devusi – manu raksturu. 

Oksana Sarkane, 1987. gada absolvente 

Mīlu mūsu skolu skolotāju dēļ. Tie cilvēki bija gatavi palīdzēt katram no mums 

12 gadu garumā! 

Linda Noriņa, 2020. gada absolvente 

Sveiciens Olaines 2. vidusskolai! Teikšu godīgi – 

mūsu skola ir izcila. 

Kirils Minajevs, 2018. gada absolvents 



  

Sveicieni no absolventiem! 

Mana skola ir manas mājas, par to varu 

pateikties skolotājiem. Sveiciens Olaines 2. 

vidusskolai!  

Jekaterina Nekrilova, 2019. gada absolvente 

Skolotājiem paldies par to, ka sniedza mums visu 

gaišāko. Paldies par sirds siltumu un par lielāko 

izpalīdzību. Skolai novēlu, lai ilgi pastāv un lai tā 

turpina attīstīt daudzu bērnu, jauniešu talantus! 

Viktors Dambergs, 1985. gada absolvents 

 Es mīlu skolu par skolotājiem, kas ikdienu padarīja jaukāku! 

Aleksandra Kašina, 2020. gada absolvente 

 Sveiciens Olaines 2. vidusskolai! Es saku paldies par to, ka 

atradu draugus uz visu dzīvi. Esmu pateicīgs par atmiņām 

no skolas laikiem, tās ir svarīga daļa no manas dzīves. 

Artjoms Kulakovs, 2021. gada absolvents 

Mīļā skola!  

Esmu pateicīga Tev par to, ka tieši šeit es esmu attīstījusi tādas 

rakstura īpašības kā čaklums un atbildība. Skolotāji iedvesmoja mani 

kļūt par skolotāju, paldies viņiem par to!  

Vineta Santa Margeviča, 2018. gada absolvente, skolotāja 



  
Avīzes numura fotogalerija 

Rudenīgais noskaņojums  



  



 

 

ĪPAŠS PALDIES… 

• Jekaterinai Tarakanovai, Verai Antropovai, Adeļinai Svetlovai; 

• Ludmilai Ivanovai un skolas muzejam; 

• Violetai Drozdovičai un skolēnu parlamentam; 

• Aleksandram Razguļjaevam no 9.a; 

• Pāvelam Matsiushenkauam no 8.b; 

• Patrīcijai Andrejevai; 


