Latvijas simtgades ietvaros rīkotie pasākumi
Tukuma 2.vidusskola
Dalībnieki
Laiks
2018.gada 7.februāris
plkst.10.00
2018.gada februāris –
marts
2018.gada aprīlis

2018.gada aprīlis – jūnijs
2018.gada 3.maijs

2018.gada maijs
2018.gada 9.maijs
2018.gada 15.maijs
2018.gada maijs

2018.gada maijs
2018.gada 10.augusts –
18.novembris

2018.gada septembris

2018.gada septembris

2018.gada septembris

Pasākums
Labo darbu festivāls

(klase, klašu grupa,
skaits)

Tukuma, Engures,
Jaunpils novada
skolu skolēni
(~ 100)
Konkurss “Mākslinieki – mūsu novada izcilas
2.-12.klašu
personības”
skolēni (līdz 160)
Pavasara sakopšanas darbi “Mēs par tīru
1.-12.klasēm
Latviju” (talka, makulatūras vākšana u.c. darbi)
(~ 814 skolēni)
Skolēnu ģimenes
un T2V vecāku
biedrība
Vizuālo darbu izstrāde un izstāde “Mana dzimtā 1.-4.klašu skolēni
pilsēta”
(~324)
Koncerts “Mana Latvija kā krāsaina glezna”
1.-12.klasēm
(~ 814 skolēni),
skolas darbinieki
(~ 100)
Konkurss “Mana Latvija”
6.-7.klasēm
(~ 134 skolēni)
Eiropas pilsoņa eksāmens
12.klasēm
(~ 49 skolēni)
Ģimenes dienas koncerts “Stipras ģimenes –
Skolēnu ģimenes
mūsu spēka zīme”
(~300)
Ģimeņu sporta pasākums “Mēs par sportiskām
Skolēnu ģimenes,
un vienotām ģimenēm!”
T2V vecāku
biedrība (~100)
Veiksmes stāstu stunda “Kāpēc ir vērts dzīvot un 9.-12.klasēm
strādāt Latvijā?”
(~200 skolēni)
Dokumentāls aprakstoši vizuāls stāsts “100
1.-12.klašu
dienas ceļā uz Latvijas simtgadi”
skolēni (~814),
vecāki (~100),
skolas darbinieki
(~100)
Tēvu dienai veltīta sporta diena “Sportojam
1.-12.klasēm
kopā ar tēti stiprai Latvijai!”
(~ 100 skolēni)
Skolēnu ģimenes
(~ 100)
Vides aktivitātes un Pasaules Lielā talka
1.-12.klasēm
“Latvijai būt zaļai zaļā pasaulē”
(~ 814 skolēni)
Skolēnu ģimenes
(~ 100) un T2V
vecāku biedrība
Dzejas dienu pasākumi “Veltījums Latvijai”
3.-12.klasēm
(~ 600)

2018.gada septembris –
oktobris
2018.gada septembris –
decembris
2018.gada septembris –
novembris
2018.gada oktobris –
novembris

2018. gada 9. novembris
2018.gada novembris

2018.gada novembris

2018.gada februāris –
decembris

Dzejoļu par Latviju ilustrāciju konkurss
“Veltījums Latvijai”
Skolēnu dzejoļu krājuma vāka / titullapas
noformējuma izstāde – konkurss “Latvija ceļā uz
simtgadi. Skola – uz pusgadsimta jubileju”
Vizuālo darbu izstrāde un izstāde “Manas
dzimtenes krāsainais rudens”
Skolas tradicionālie pasākumi, sagaidot valsts
svētkus – pasākumu cikls: izstādes, skolas
noformēšana, radošie darbi, viktorīnas,
tematiskās klases stundas, koncerti, piedalīšanās
Lāčplēša dienas lāpu gājienā pilsētā u.c.
pasākumi skolā un ārpus tās.
Latvijas simtgades koncerts “Latvijas gadsimts”
Rīgā
Skolas interešu izglītības kolektīvu koncerts
vietējai kopienai Tukuma pilsētas kultūras namā,
gatavojoties Latvijas simtgadei
Latvijas simtgades koncertuzvedums “Tukums
laikmetu griežos”

Piedalīšanās novada, reģiona un valsts
pasākumos, projektos u.c. aktivitātēs, kas
veltītas Latvijas simtgadei

5.-6.kl. skolēni
(~157)
7.-12.klašu
skolēni (līdz 100)
1.-4.klašu skolēni
(~324)
1.-12.klasēm
(~ 814 skolēni)
Skolēnu ģimenes
(~100), skolas
darbinieki (~70)
5.-12.klašu koris
(~ 60 skolēni)
Interešu izglītības
pulciņu dalībnieki
(~200 – 250)
1.-12.klasēm
(~ 814 skolēni)
Skolēnu ģimenes
u.c. interesenti un
aicinātie viesi
(~300)
1.-12.klasēm
(~ 814 skolēni),
skolas darbinieki
(~ 70)

