
Rīgas 95.vidusskolas tradīcijas 

Skolas tradicionālie pasākumi 

*Zinību diena 

*Olimpiska diena 

* Skolotāju diena 

* Pirmo klašu skolēnu svētki  

* Dzejas diena  

 * 10.klašu skolēnu iesvētīšana  

* Klašu telpu rotāšanas konkurss 

* Valentīna diena 

* Projektu nedēļa  

* Atvadīšanās ar ĀBECE 

* Lielā Talka  

* Dzejas festivāls  

* Skolas diena  

* Pēdējais zvans  

* Izlaidums 

* Rīgas 95.vidusskolas projekts “Rīgas skolēni – Latvijas vēstneši’’  

(Krievija, Polija, Francija, Vācija)  

 

Valsts un tautas svētki 

* Mārtiņdiena 

* Lāčplēša diena 

(Ādažu kara bāzes apmeklējums (10 -12.kl.) 

* Latvijas Republikas proklamēšanas svētki (Svinīgie pasākumi (1. -12.kl.) sadarbībā ar 

Ziepniekkalna sākumskolu ) 

Ekskursijas uz LNVM  (5. -8.kl.),  

Ekskursijas uz Latvijas SAEIMU  (12.kl.) 

Ekskursijas uz Rīgas Domi (10 - 12.kl.) (tikšanās ar Rīgas mēru) 

* Latvija Talka (5.kl.) 

 * Ziemassvētki  (1. - 12.kl.) 

 * Meteņi  (1. – 6.kl.) 

* Pavasara svētki (10. - 12.kl.) 

* Lieldienas (1. - 6.kl.) 



 * Mātes diena  (skolēnu vecāki) 

* Eiropas diena  (8. - 12.kl.) 

Vizuālās mākslas un rokdarbu izstādes, konkursi, koncerti 

* Konkurss - skate  “Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100. dzimšanas dienā”  

* Rokdarbu izstāde “Rudens Veltes” (1.kl.) 

* Koncerts, veltīts Skolotāju dienai 

* Skolotāju radošo darbu izstāde 

* Vizuālās mākslas izstāde ‘’Rudens’’ (5. -6.kl.) 

* Runas konkurss’ “Zvirbulis” 

* Dažādu tehniku mākslas izstāde “Mana  Latvija” 

* Starptautiskais deju festivāls  

*Deju konkurss ( 5. -8.kl) 

*Koru kari ( 9. – 12.kl.) 

* Labdarības koncerts Kultūras namā “Ziemeļblazma” 

*Meistaru skola (skolas pedagogu un skolēnu rokdarbu izstāde) 

* Ziemassvētku eglīšu mantiņu izstāde ( 1. -12.kl.) 

* Klašu telpu rotāšanas konkurss (1. -12.kl.) 

* Ziemassvētku vakari ( 1. -12.kl.) 

* Ziemassvētku koncerts skolēnu vecākiem un rajona iedzīvotājiem 

* Vizuālās mākslas izstāde ‘’Ziemas stāsti’’ (5. -12.kl.) 

* Rokdarbu konkurss ‘’Ziemassvētku Eglīte’’ (5. -12.kl.) 

* Labdarības koncerts Bērnu slimnīcā  

* Izstāde, veltīta Latvijas Republikas proklamēšanai “Mēs darām Latviju” (1. - 12.kl.) 

* Starptautiskais deju konkurss ‘’Dance’’ 

* Vizuālās mākslas izstāde “Pavasara ziedi’’ (5. -12.kl.) 

*  Koncerts “Pavasara melodijas “(11. -12.k.) 

* Rokdarbu izstāde “Lelles” (1. - 12.kl.) 

* Runas konkurss , veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai (1. - 12.kl.) 

* Fotoizstāde “Mans kadrs” (fotostudijas darbi) 

* Dzejas festivāls (5. -12.kl.) 

* Koncerts, veltīts Mātes dienai.  


