
LAIMĪGU JAUNO 2017.GADU!

春节快乐！
2017年



2015./2016. mācību gadā mūsu skolā 

strādā brīvprātīgā skolotāja Yuan Yu.



ĶTR Neatkarības diena
2015.gada 7. oktobrī notika pasākums, kas veltīts  ĶTR 

Neatkarības dienai, kuru atzīmē 1. oktobrī.
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Ķīniešu Jaunais gads
2016. gada 5. februārī notika svētku koncerts, kas bija veltīts 

gaidāmajiem Pavasara svētkiem – Ķīniešu tradicionālajam 

Jaunajam gadam.
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Atklātās stundas
2016. gada 4. un 6.aprīlī notika atklātās  ķīniešu  valodas 

nodarbības 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 11.a un 12.a klasē, kuras tika veltītas, 

lai izzinātu hieroglifu vēsturi. 
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Ķīniešu tradicionālās spēles
2016. gada 27. aprīlis



Ķīniešu Laternu festivāls
2016.gada 2. martā tika organizēta nodarbība, kas bija veltīta

ķīniešu Laternu festivālam.
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Ķīniešu valodas tilts 
2016.gada 8. aprīlī notika fināls 13. ķīniešu valodas sacensībās  

«Ķīniešu valodas tilts».
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1.vietu ieguva 8.а klases izglītojamā Anastasija Petrova.



13. ķīniešu valodas sacensību «Ķīniešu valodas tilts» uzvarētāja Anastasija 

Petrova  Ķīnā no 14. līdz 30. oktobrim.
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2016.gada Latvijas izglītības

struktūru pārstāvju vizīte Ķīnā



2016.gada Latvijas izglītības 

srtuktūru pārstāvju vizīte Ķīnā



2016./2017. mācību gada sākumā mūsu 

skolā sāka strādāt jauna brīvprātīgā 

skolotāja no Ķīnas Vu Vei.



Ķiniešu Vidus - rudens svētki skolā
2016.gada 14. septembrī



LU Konfūcija  institūta 

pastāvēšanas 5. gadadiena .
23.09.2016.



LU Konfūcija  institūta 

pastāvēšanas 5. gadadiena .
23.09.2016.



Eiropas valodu diena
27.09.2016.

• v



Latvijas talantu šovs «Mans Ķīnas

Sapnis».   A. Petrova - 1.vieta 
16. 12. 2016. 

• v



春节快乐！
2017年
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