„Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds...”
Latvijas simtgade! Šim svinīgajam notikumam mūsu Rīgas 71. vidusskola ļoti
nopietni gatavojās jau kopš mācību gada sākuma. Latvijas Republikas simtgades
sakarā tika organizēta vesela virkne dažādu pasākumu. Tās bija interesantas
izstādes, kuras rotāja abu mūsu skolas korpusu sienas. No 12. līdz 16. novembrim tā
bija arī projektu nedēļa, kuras laikā skolēni ar saviem klases audzinātājiem radīja
kompozīcijas veltītas savai mīļajai dzimtenei, kā arī krāsoja cimdiņus, veidojot
dažādus tautiskos rakstus.
Skolēni atbildīgi un aizrautīgi gatavoja interesantus materiālus veltītus
Latvijai. Projektu nedēļas noslēgumā tika izstādīti katras klases darbi, kā arī
skolotāju veidotas kompozīcijas, par kurām var papriecāties jebkurš interesents. Šie
burvīgie darbi izvietoti 1. un 2. korpusa gaiteņos, 1. korpusa aktu zālē un pat uz 2.
korpusa lieveņa pie skolas. Izceļams arī tas, ka mūsu skolā šajā gadā ir trīs jubilejas:
100 gadi - Latvijai, 45 gadi - skolai, 25 gadi - skolas balvai “”Pūce”. Visi šie
notikumi ir svarīgi skolai, un tie ir attēloti šajās kompozīcijās. Te jūs ieraudzīsiet
gan Brīvības pieminekli, gan Vanšu tiltu, gan Laimas pulksteni, koku ar pūcēm,
kuras sēž zaros un mūsu skolas atveidojumu . Darbu ir ļoti daudz, un tie radīti ar
mīlestību!
„Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds...”- ne velti šie vārdi kļuva
par svinīgā pasākuma, kurš norisinājās 16. novembrī par godu mūsu valsts Latvijas
simtgades svinībām, devīzi.Saliedētībā un mīlestībā vienam pret otru un pret savu
valsti slēpjas milzīgs spēks. Tam tika veltīti dzejoļi, dziesmas, deju kompozīcijas,
kuras redzējām un dzirdējām koncerta laikā. Pateicības vārdi izskanēja vēl vienam
jubilāram, mūsu skolas veterānam un neaizvietojamam skolas mākslas studijas
“Nordeka” vadītājam Vjačeslavam Telešam , кurš šajā gadā svin savu 80 gadu
jubileju. Sveicam jubilejā!
Liels paldies visiem skolēniem un ,protams, skolotājiem, kuri veica lielu
sagatavošanās darbu un vadīja pasākumu! Vēlam visiem priecīgus svētkus!

