
Visi par vienu - strādājam visu dienu!





Pēc mūsu Lielās talkas dienas, kuras laikā visi kopā īstenojām projekta
"Rīgas 69. vidusskolas ziedu varavīksne Latvijai" ideju, tā vien gribējās
skaļi izsaukties: "Mēs to izdarījām!"
Fantastiska kopības un labi padarīta darba sajūta! Lielisks pierādījums
tam, ka sadarbība tiešām ir viena no mūsu skolas vērtībām! Ceram uz
turpinājumu (iespējams, ne tik grandiozu) arī nākamajā talkā 2018. gadā!
Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par
iespēju piepildīt mūsu kopīgo sapni!





Mūsu iedvesmotāji -  realitāte, projekta atzinums un vīzija. Un,
protams, atbalstītāji - skolas kolektīvs, skolēni un viņu ģimenes.



22.aprīļa dzestrajā, bet saulainajā rītā, apbruņojušies ar lāpstām,
dakšām, grābekļiem, kapļiem un ķerrām 69.vidusskolas virzienā
plūda talcinieki, lai pēc reģistrēšanās un skolas direktores Ijas

Lasmanes iedvesmojošās uzrunas ķertos klāt darāmajiem darbiem.







zemes darbi :)



Top volejbola laukums











Skolas iekšpagalmu zālāju un
apstādījumu atjaunošana

















Priecājamies, ka darbi sokas :)





Sporta infrastruktūras pilnveidošana -
tāllēkšanas sektora atjaunošana



Izaicinājums - savu dzīvi nokalpojušo koku un krūmu celmi







Ikvienam roka jāpieliek, lai
lielais darbs uz priekšu tiek!



Dekoratīvās dobes
ierīkošana









Darbs

padarīts :)





Talkas noslēgumā Mazie Baltā galdauta svētki, kopābūšanas prieks
un gandarījums par paveikto









Pēc Lielās talkas teritorijas
labiekārtošana turpinājās - tika
izveidota spēļu zona "klasītes",
ko stundu starpbrīžos izmanto
ne tikai jaunāko klašu skolēni,

bet arī 10.klases puiši :)





Pirms un pēc...







Lepojamies ar mūsu skolas absolventu un draugu stādītajiem rododendriem, kas pēc
talkošanas jūtas daudz labāk. Un, protams, mūsu lepnums - eglīte, kas stādīta
skolas 35.jubilejā un vienmēr gaida Ziemassvētkus, kad tiek pušķota svētku rotā











Paldies lielā notikuma fotoreportierēm -
māksliniecei Idai Visnapei un skolēnu

līdzpārvaldes pārstāvei Evelīnai Šneiderei



R69vsk līdzpārvalde gandarīta par Lielās talkas dienā paveikto



Un te mēs visi, kas dzestrajā pavasara vējā nenobijās un atsaucās uz skolas
aicinājumu realizēt apzaļumošanas projektu un apkārtnes labiekārtošanu

Vislatvijas Lielās talkas dienā! Paldies ikvienam!







Rīgas 69.vidusskola pateicas par atbalstu Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamentam, skolēniem, viņu
ģimenēm un skolas kolektīvam projekta realizācijā, sagaidot

Latvijas 100.dzimšanas dienu!






