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 Fotoakcija

Mans
attal̄inat̄ais
mac̄ıb̄u gads 

2.- 12.klases
skolēni mācās un

atpūšas



Fotogrāfijā redzama esmu

es un zirgs. Lai iepriecinātu
sevi šajā grūtajā laikā, šādi  
centos sevi iepriecināt,
jājot ar zirgu. Nodarbības
ar zirgu ir veids, kā es
atpūšos no mācībām,

izvēdinu galvu un izbaudu
laikapstākļus. 

FOTO
 Sanija Eglīte, 10.klase

 

Bildē var redzēt, kā
es braucu un taisu
triku uz skrituļdēļa!

FOTO
 Gabriela Annija

Andersone, 6.a klase

Lai jums jauka
diena!
FOTO

Estere Pūķe, 
6.b klase



Es iemācījos
uztaisīt jaunu

ēdienu. Ļoti garšīgi
bija. 
FOTO

Alvīne Vēvere, 
7.b klase

Šeit pildu sporta
skolotājas uzdoto -
veikt kādu āra

aktivitāti. Izdomāju
braukt ar riteni.

FOTO
 Ģirts Tapiņš, 
6.a klase

Es savu brīvo laiku
pavadu svaigā

gaisā.
FOTO 

Krista Klāvsone,
 7.a klase 



Mēs abi ar brāli
priecājamies par

jaunajiem
portatīvajiem
datoriem.

FOTO

 Kristers Mūrēns,
6.b klase

Pievienoju bildi ir
savu brāli. Visu
attālināto laiku

pavadīju ar viņu, un
viņš ir viena no

galvenajām lietām,
kas man rada prieku.

FOTO 

Laura Sīkle, 7.a klase

Biju ar riteni
aizbraucis uz jūru.

FOTO
 Kristers Zvirgzdiņš, 

6.a klase



5.a klase aktīvi
taisīja putnu
barotavas

karantīnas laikā.
Kl.audz. Sintija
Šeidlere, foto

Šādi es pavadu laiku - 
 sportojot. 

FOTO
Markuss Ginters, 

7.a klase

Dizainā un
tehnoloģijās bija
jātaisa ēdieni. 

FOTO
Līga Lapiņa, 7.b

klase



Mans mīļākais
mājas darbs sportā.

 FOTO
Samanta Klāvsone,

 7.a klase

Pusdienas ir
atvestas. 

FOTO
Toms Dobelis, 

7.b klase

Mans mācību gads.
FOTO

 Tomass Toms Srūds,
7.a klase



Biju ar ģimeni
aizbraucis uz

Grobiņu. Uz 326.
dzimšanas dienu
bija lāzera šovs. 

FOTO 

Valters Rūsa, 
7.b klase

Foto no
Ziemassvētku

stundas - 12. klase
skaita dzejoļus un
izvērtē mācību

darbu.
Kl.audz. Ingrīda

Dejus, foto

2.klases Lieldienu olas
2021.

Kl.audz. Irēna
Laukgale, foto



 Sveiki, mani sauc
Lilija Štāla.Esmu no

7.a klases. Es
brīvajā laikā eju

pastaigāties uz jūru
vai pa mežu.
Aut.foto

Pēc ilgāka
pārtraukuma 2.klase

atsāk klātienes
mācības skolā
29.03.2021 .

FOTO
Kl.audz. Irēna

Laukgale

Izklaidējoši
pavasarīgais erudītu

konkurss
31.03.2021.

FOTO
Andra Sileniece



Paldies visiem
fotoakcijas
dalībniekiem
par atsaucību!
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