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Maltai šogad – 80!

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Valsts svētku mēnesis Maltā
Pasniegti pagasta Pateicības raksti 

31 iedzīvotājam

18. novembrī tieši plkst. 18.00 jau tradicionāli valsts
dzimšanas dienai veltīts pasākums notika arī Maltas KN.
Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra sveica
klātesošos un  pasniedza 31 pateicības rakstu, ziedus,
kalendāru 2018. gadam un Zigfrīda Miglinieka grāmatu
«Dzīvosim ar dziesmu». Pateicības raksti veidoja maltē -
niešu paveikto darbu mozaīku, ko draudzīgi, plecu pie
pleca, iestādēs un organizācijās strādājošie dara ik die -
nas – godīgi, apzinīgi, radoši un profesionāli. 

Pateicības raksti tika pasniegti: Elitai Kupcovai, Vasī -
li jam Kozlo vam, Helēnai Turlajai, Ingūnai Grumoldei,
Lilijai Eisa  kai, Diānai Žagarei, Imantam Tučam,
Anitai Gudrikai, Natālijai Koroļonokai, Ulitai Jašai,
Svetlanai Makarovai, Ivetai Alikai, Irēnai Ivanovai,
Klaudijai Strodei, Libe ratai Ņikuļinai, Olgai Ivanovai,
Svetlanai Dimperei, Va lentīnai Kolesnikovai, Elgai
Antānei, Mar garitai Ančai, Elīnai Prusakai, Alīdai
Jasmanei, Ēri kai Grigorjevai, Silvijai Pīgožnei, Geor -
gijam Ignatjevam, Andrejam Cvetkovam, Pēterim
Šostakam, Vitālijam Tjarvem, Skaidrītei Svikšai, Gu -
nāram Smei lim un poļu nodaļai par godu tās 15. jubilejai
(saņēma Klāra Kondrova).

Pasākumā, kuru vadīja Simona Skudra un Jānis Šau -
diņš, klātesošos priecēja Maltas pašdarbnieku saime – ko ris
«Madariņa», deju kolektīvs «Rutuļi», kapela «Malta»,
pūtēju orķestris «Vikords», ansamblis «Varaveiksna»,
bēr nu sporta deju grupa «Damona», saksofoniste Indra
Koroļonoka. Šogad mūsu ciemiņi bija Valmieras teātra
ak tieri ar muzikālu, sirsnīgu un humoru caurvītu koncertu.
Jāpie bilst, ka Maltā vēlējumi Latvijai krājas simtgades
grozā, kas aizsākts 4. maijā, stādot simtgades ozolus
Maltupītes kras tā, vēlāk – Rēzeknes novada svētkos. Arī
18. novembrī ikviens varēja atstāt savu vēlējumu un to
varēs izdarīt līdz 2018. gada novembrim. Foto no «Ru -
dens mozaīkas» sagaidīja jau foajē un pavadīja maltēniešus
un ciemiņus. Celsim saulītē labo un dosimies pretim Lat -
vijas simtgadei!

Elīna Prusaka, KN vadītāja

PII «Dzīpariņš» – 
svin, atceras un plāno svētkus

Novembrī Latvijas 99. dzimšanas dienai par godu esam
novadījuši pasākumus gan kopā ar vecākiem, gan Maltas
pagasta seniorēm. Novēlējām Latvijai ilgu un laimīgu
mūžu, ierakstījām novēlējumus Latvijas kartē un laidām
gaisā kopā ar laternām.  Esam izveidojuši arī fotoizstādi
«Mirkļi... atpakaļ bērnībā», kurā ir apkopotas visu iestā -
des darbinieku bērnības bildes.

No 21. līdz 27. novembrim norisinājās Globālās izglī -
tības nedēļa. Tāpat esam pieteikušies radošajam konkursam
«Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma», ko organizē
SIA «ALAAS», un joprojām turpinām vākt arī makulatūru.

Klāt klusais Adventa pārdomu un gaidīšanas laiks.
Atceroties pagājušā gada pozitīvo pieredzi, arī šogad
esam ieplānojuši apmeklēt Veselības un sociālās aprūpes
centru «Malta», lai iepriecinātu seniorus ar nelielām dā -
vanām un bērnu priekšnesumu. Izbaudīsim šo kluso
pirms svētku laiku, un Ziemassvētku brīnums būs sagaidīts! 

Alīna Čistjakova, Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja

Valsts svētku nedēļa Maltas BJC

Valsts svētku svinēšana Maltas BJC sākās 9. novembrī
ar Lāčplēša dienas atzīmēšanu, kur līdzās teorētiskām zi-
nāšanām āra un telpu aktivitāšu pulciņa «Esi vesels un
aktīvs» skolotāja Aleksandra Mironova vadībā zēni pie -
dalījās dažādās stafetēs, izturības un spēka pārbaudījumos. 

13. novembrī gan meitenes, gan zēni radošajā darb -
nīcā varēja izgatavot pašdarinātu patriotisku piespraudi
un izkrāsot savu latvju spēka zīmi, bet lielajā Latvijas
kartē ar papīra sirsniņu palīdzību atzīmēja tās pilsētas un
vietas, kur viņi ir bijuši. 

14. novembrī bērniem paredzētajā pēcpusdienā «Ai,
Tēvu zemīte» bērni noskatījās Latvijas režisora Vara
Braslas filmu «Ūdensbumba resnajam runcim» un kopā ar
improvizācijas pulciņa skolotāju Mārīti Šadursku  divās
komandās centās atbildēt un atrisināt vairākus uz de vu -
mus par savu dzimteni, tās tradīcijām, ticējumiem, latvju
zīmēm. Pasākuma beigās bērni izdejojās jautrās latvju
rotaļdejās un nodziedāja Guntara Rača dziesmu «Daudz
laimes, Latvija».

Arī citos interešu izglītības pulciņos visu šo svētku
laiku audzēkņi zīmēja, veidoja, izšuva dažādus radošos
un vizuālās mākslas darbiņus, kurus varēja apskatīt
izveidotajā izstādē Maltas Bērnu un jauniešu centra zālē.

16. novembrī BJC sapulcējās divas komandas, kuras
izvēlējās sev visai atšķirīgus nosaukumus – «Zvaigznītes»
(meiteņu komanda) un «Reaļnyje pacany» (zēnu komanda).
Pasākums, kas notika BJC metodiķes un skolotājas Intas
Bules vadībā, izvērtās gana jautrs un izglītojošs, jo koman -
das savstarpējā pozitīvā sacensībā no izgrieztiem vārdiem
salika mūsu valsts himnu, īpašā kartē meklēja Rēzeknes no -
vada pagastus. Arī jautra, bet pieaugušos aizdomāties lie -
koša bija latviešu multfilmu un filmu atpazīšana, savukārt
«Mēmajā šovā» bērni visai naski atveidoja tādus vārdu kā
«tautumeita», «karogs», «uguns» u.c. Bet lielākās mei -
tenes ar aizrautību spēlēja galda spēli «Fakti par Latviju».

Man patīk: «Latvijas brīnišķīgā daba; daudz skaistu
vietu; ēdiens; sporta iespējas; Maltas vidusskola un Mal -
tas BJC (vairāki ieraksti!), Jūrmala, «Ausmeņa kebabs»».
Es gri bē tu, lai: «Maltā būtu akvaparks un Disnejlenda; lai
veika los nevajadzētu maksāt; lai uz BJC ietu vairāk jau -
niešu». Man nepatīk: «sliktie ceļi, mazās algas; tas, ka ir
maz cilvēku» – tās ir spilgtākās atbildes bērnu un jauniešu
uz rakstos uz Latvijas karogkrāsas lapiņām. Varbūt kād -
reiz piepildīsies šie bērnu sapņi. Bet pagai dām... tikai
gaidām – Latvijas simtgadi un katrs kaut ko savu! 

Sagatavoja Inta Bule un Skaidrīte Svikša

«Madariņa» noslēdz patriotisma mēnesi,
koncertējot Dagdā

25. novembrī Maltas kultūras nama koris «Madariņa»
devās uz Dagdu, lai piedalītos sadraudzības koncertā,
kas veltīts Latvijas 99. dzimšanas dienai. 

Mūs ielūdza Dagdas baltkrievu biedrība «Verbica»,
kas Maltā viesojās Rudens tirgū Borovajā ar baltkrievu
kulināro mantojumu un skanīgām tautasdziesmām. Mal -
tas pašdarbnieku repertuārā valsts svētkiem veltītajā kon -
cer tā Dagdā izskanēja Latvijas valsts himna, Jāņa Lūsēna
un Guntara Rača dziesma «Pūt, vējiņi» un muzikāli lite -
rāra kompozīcija «Latvijai». Savukārt Dagdas pašdar -
b nieki – baltkrievu ansamblis «Akolica», senioru vokālais
ansamblis «Sendienas» un ansamblis «Verba» – ar latvie -
šu, latgaliešu un baltkrievu tautasdziesmām radīja sirsnīgu
un drau dzīgu svētku noskaņu. 

Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis
pa teicās koncerta dalībniekiem par izska nējušajām dzies -
mām un dzejas rindām. Izteica pārliecību, ka draudzība ir
liela vērtība, kas vairo labo. Arī paši pa šdarbnieki izteica
cerību, ka tas ir tikai sākums draudzīgai sadarbībai. Ar
baltkrievu biedrības vadītājas Tatjanas Gogalinskas balt -
krievu sakāmvārdu «дарагая тая хатка, дзе радзила
мяне матка»» izskanēja svētku pasākums, ar ko arī mēs
noslēdzām patriotisma mēnesi. 

Elīna Prusaka, KN vadītāja

Karlsons, Pepija Garzeķe, Emīls…
– daudzas paaudzes bērnu visā pa -
saulē izauguši ar šiem zviedru raks-
tnieces Astridas Lindgrēnes radītajiem
tēliem. Šī gada 14. novembrī viņai
ap ritētu 110 gadi. Ziemeļvalstu nedēļā
un rakstniecei par godu Maltas pa -
gasta bibliotēkā ar 4.a klasi, skolotā -
jām Ilgu Kovalenoku un Ingu Trūli
rīkojām literāro pēcpusdienu «Karl -
sons, Pepija un citi». 

Sākumā iepazināmies ar Astridas
Lindgrēnes biogrāfiju un daiļradi. Vi -
ņas darbi tulkoti vairāk nekā 60 valo -
dās. Lai atcerētos lasītos rakstnieces
darbus, galvenos varoņus un intere-
santākos notikumus, mēģinājām at -
bildēt uz viktorīnas jautājumiem. Ci -
tā uzdevumā pēc attēliem pasākuma
dalībnieki mēģināja atcerēties, no ku -
ras grāmatas ir attēls. Mēģinājām iz-
strādāt arī kādu stiķi. Izmēģinājām
so li pa solītim iet pa virvi, kā to da -

rīja Pepija Garzeķe cirkā, tikai šoreiz
mēs to paveicām daudz drošāk. Vēl
īpašā uzdevumā mēģinājām atcerēties
grāmatu varoņus un personāžus, kurus
bija jāatlasa atbilstoši grāmatas no-
saukumam. Skolēni parādīja pārstei -
dzoši labas zināšanas un iemaņas šīs
zviedru rakstnieces grāmatu pārzinā -
šanā. Tātad ir bijuši un ir labi lasītāji.
Paldies visiem! 

Elvīra Pinka, 
Maltas pagasta bibliotekāre

Literārā pēcpusdiena Ziemeļvalstu nedēļā
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«Maltas Ziņas»

Vakance – elektriķis
Pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecī -

bas uzņēmums» aicina darbā elektriķi uz nepilnu slodzi.
Prasības: vidējā profesionālā izglītība vai arodizglītība un
elektriķa sertifikāts; vēlama darba pieredze elektriķa amatā;
jābūt B vai C elektrodrošības grupai; precizitāte un augsta
atbildības sajūta.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 13. decembrim uz
e-pasta adresi: maltasdzksu@maltasdzksu.lv, sūtīt pa pastu
vai iesniegt personīgi pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu-
komunālās saimniecības uzņēmumā», Parka iela 10, Malta,
Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630. Vairāk infor -
mācijas, zvanot uz tālr. 64631056.

Muzejā – Vēsmas un Aivara Ušpeļu
talantu tandēms

Latgales keramika ir viena no spilgtākajām tautas
mākslas nozarēm Latvijā. Latgales muzeji lepojas ar Lat -
gales podnieku kolekcijām. Maltas Vēstures muzejs parāda
spilgtu Ušpeļu dzimtas meistaru kolekcijas – Antona, Vik -
tora, Andra, bet Aivara Ušpeļa izstādītā kolekcija ir vispla -
šākā. Blakus māla traukiem atklātā krājuma izstādē pastā -
vīgi ir apskatāmas Vēsmas Ušpeles gleznas. Muzejs lepojas
ar krāš ņu Ušpeļu ģimenes dāvinājumu – 1881. gadā dari -
nātu pūralādi.

Maltas 80 gadu jubilejas gads noslēdzas ar Maltas māksli -
nieku  ģimenes – Vēsmas un Aivara Ušpeļu – jaunāko darbu
izstādi. Tas ir krāšņs talantu tandēms – vitālas, krāsām pie -
sātinātas gleznas un melnā keramika, kas viens otru pa -
pildina. Ziemassvētku mieru  un dvēseles baudījumu var ie -
gūt, aplūkojot šo mākslinieku darbus Maltas Vēstures muze -
jā līdz 29. decembrim.

Maltas Mūzikas skolas aktualitātes,
Gaiļa gadam izskanot

Oktobra beigās Maltas Mūzikas skolā notika plānotā
Skolas padomes sēde, kurā piedalījās: Normunds Štekels –
skolas direktors, Zigfrīds Lukaševičs – pašvaldības pārstāvis,
Jānis Prančs – saimniecības pārzinis, Vasīlijs Kozlovs un
Elita Kupcova – pedagoģiskie darbinieki, un Kristīna Ulase
– izglītojamo vecāku pārstāve. Padomes sēdē tika apspriesti
šī gada budžeta racionāla izlietojuma un nākamā gada bu -
džeta plānošanas jautājumi. Pārrunāti turpmākie sadarbības
virzieni mācību procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Profesionālās ievirzes iestāžu vadītājiem 13.–14. novembrī
notika LNKC organizētie tālāk apmācības kursi Rīgā par tā -
dām šo dien aktuālām tēmām kā skolas un iestāžu vadītāju
akre ditācija, sasniegumu vērtēšana, audzināšanas vadlīnijas utt.

Paralēli mācību procesam Maltas Mūzikas skolā 27. no -
vembrī notika Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas
izglītojamo un skolotāju koncerts Maltas vidusskolas jaunajā
zālē. Koncerta dalībnieku vidū uzstājās arī Maltas Mūzikas
skolas absolvente Kristīne Maļavko (vijoļspēle). Bet 21. de -
cembrī plkst. 17.00 Mūzikas skolas izglītojamo vecākiem
notiks «vecāku  sapulce».

Laiks skrien ātri, un nemanot tuvojas Jaunais gads, bet
pirms tam – visiem mācību nodaļu izglītojamajiem pirmā mā -
cību pusgada beigšanas eksāmeni. Lai visiem izglītojama -
jiem izdodas sekmīgi pabeigt šo mācību pusgadu un saņemt
noslēguma koncertā 21. decembrī plkst. 16.00 gan liecī-
bas ar labām sekmēm, gan jaungada dāvanas. Laimi, veiksmi,
ve selību visiem Jaunajā Suņa gadā!

24. novembra vakarā Maltas Bēr -
nu un jauniešu centrs pārvērtās ne -
pa rastā fantāziju pasaulē, kur bi ja
iespēja sastapt dažādas jocīgas būt -
nes un piedzīvot daudz neparastu si-
tuāciju. 

Pie zāles durvīm ciemiņus sagai -
dīja Baltais Trusis (Jānis Ziediņš)
ar burvju dzērienu un samazinošām
burvju konfektēm. Tikai pēc burvju
ēdiena nobaudīšanas visi ciemiņi va -
rēja nokļūt fantāziju pasaulē. Sarka -
nā karaliene (jauniešu neformālā klu -
biņa «Kāpnes» vadītāja Inta Bule)
kopā ar saviem pasaku varoņiem gā -
dāja par īpašu vakara atmosfēru un
jautrību. Pasākuma ideju autore un
Alises lomas atveidotāja Lilija Or -
lova gādāja par viesu sasveicināša -
nos un sadraudzēšanos. Lustīgas ak-
tivitātes vadīja Trakais Cepurnieks
(Ieva Pašķeviča), kurš ierāva jaunie -
šus jestro deju džaga-džaga aktivi -
tātēs. Mīlīgā, noslēpumainā Češīras
kaķa lomā iejutās Līga Runčis, kas
aicināja jauniešus uzspēlēt kriketu
ar flamingo, uzbūvēt augstāko kāršu

namiņu un atklāja visus pasākuma
dalībnieku noslēpumus.

Jaunieši no Dricāniem, Kaunatas,
Maltas un Silmalas pagastiem izspē -
lēja neparastu un ļoti smieklīgu at-
gadījumu no Alises ikdienas. Vakars
pagāja draudzīgā, radošā  un atraktīvā
gaisotnē. 

Paldies Kaunatas jauniešu centra
vadītājai Ligitai Jokstei, Dri cānu jau -

niešu centra «Kukuži» vadī tājai In -
gūnai Semulei, Ozolmuižas jaunie -
šu centra vadītājai Margaritai Vigu -
pei un viņu jauniešiem, kas apmeklē -
ja šo pasākumu. Paldies arī Maltas
BJC jauniešiem par iniciatīvas izrā-
dīšanu pasākuma organizēšanā un
ak tīvu piedalīšanos. 

Maltas Bērnu un jauniešu centra
metodiķe Inta Bule

«Nacionālā skaļās lasīšanas sa-
censība» – par šāda pasākuma da-
lībniekiem kļuva Maltas vidusskolas
5.–6. klašu skolēni, kuri 29. novembrī
skolas bibliotēkā, bet 1. decembrī –
Maltas pagasta bibliotēkā žūrijas,
savu skolotāju un atbalstītāju priekšā
lasīja pašu izvēlētu grāmatu spilgtā -
kos fragmentus.

Konkurss kopumā norisināsies
trijos posmos – vietējā, reģionālā un
valsts līmenī. Tad nu pirmajā atla -
ses kārtā 6. klašu grupā (skolotājas
Ne l lija Krasnobaja, Irēna Strode,
Vitalisa Petrušenkova) 29. novem -
b rī savu lasītprasmi parādīja: Māris
Dem bovskis, Valē rija Rumjanceva,
Vi ka Zelča, Jelizaveta Barkanceva,
Elēna Kolīte, Darja Kurmeļova,
Diāna Zaikovs ka, Sintija Diāna Po -
tapova, Solvei ga Lozda. Bērni bija
izvēlējušies no pietnus, dažkārt pat sa -
režģītus fragmentus par sev aktuā -
lām tēmām. Sa vukārt 1. decembrī uz
skaļās lasī ša nas sacensību pulcējās
Maltas vidusskolas 5. klases skolēni
(skolotāja Skaidrīte Babre). Šoreiz
klasesbiedru un žūrijas priekšā uz -
stā jās: Emīls Čer niševs, Jānis Gu d -
riks, Agate Gžibovska, Raivis Ma -
delāns, Ramona Oltiņa, Vlads Pa-

tejks-Patejuks, And želika Percova,
Solvi ta Stepiņa, Una Upelniece, Lau -
ris Va siļevskis un Madara Ziediņa.
Šī lasītāju gru piņa bija ļoti drau   dzī -
ga un prie cājās par žūrijas izvēlē to
uzvarē tāju. 

Žūrijai uzdevums patiešām nebi -
ja viegls, un tika vērtēti visi aspekti,
lai izvēlētos skolēnus, kuri godam
spētu sacensties novada mērogā. Un
6. klašu grupā tā būs Sintija Diāna
Po tapova, bet 5. klašu grupā – Emīls
Černiševs.

Žūrijas locekļi (Ērika Grigorje -
va, Irēna Strode, Elvīra Pinka un
Skaidrīte Svikša) un šī pasākuma
vadītāja un koordinatore Maltas pa -
gasta bibliotēkā Antoņina Krūza bi -
 ja vienisprātis, ka šī sacensība ir ie -
spēja bērniem gūt pieredzi stāties pu -
blikas priekšā, turklāt tik sarežģītā
veidā kā skaļa lasīšana. Tāpat šī ak-
tivitāte atklāj bērnu lasāmvielas am-
plitūdu un arī ļauj bērniem vienkārši
iegriezties bibliotēkā. Tiem, kas, ie-
spējams, no skuma par netikšanu tā -
lāk, gribas teikt vienu – jūs jau esat
Latvijā PIRMĀ šī konkursa dalībnie -
ki, un tas ir svarīgākais. 

Skaidrīte Svikša, žurnāliste un
Maltas BJC pulciņa skolotāja

Maltas vidusskolā – Rēzeknes novada
pedagogu metodiskā diena

Jau vairākus gadus pēc kārtas divas reizes gadā kādā
no Rēzeknes novada skolām notiek Rēzeknes novada pe -
da gogu metodiskā diena. Šogad rudens brīvdienās Mal -
tas vidusskolas kolektīvam pienāca kārta uzņemt novada
pedagogus savā skolā un dalīties pieredzē. Pasākums bija
kupli apmeklēts. Tajā pie dalījās vairāk nekā 180 pe dagogi
no visām novada skolām.

Rīta cēlienā Maltas vidusskolas direktore Vinera Dim pere
iepazīstināja ar aktualitātēm Maltas vidusskolas dzīvē. Pēc
lekcijas par «Efektīva komandas darba veidošanas princi -
piem kolektīvā» visu skolu komandām bija iespēja izmēģi -
nāt dažādas «ledus laušanas» spēles, tādējādi sek mējot
komandas gara veidošanu. Šī aktivitāte deva iespē ju nova -
da pedagogiem tuvāk iepazīties arī ar Maltas vidusskolu.

Pēcpusdienā ar savu pieredzi dalījās Maltas vidusskolas
pedagogi. Pieredzes apmaiņa notika 9 dažādās sekcijās:
Sākumskolas sekcija – «Mācāmies un atpūšamies ar prie -
ku!»; Svešvalodu sekcija – «Starpdisciplinārais aspekts
svešvalodu apguvē», Latviešu valodas sekcija – «Valoda
kā spēle»; So ciālo zinību sekcija – «Pētnieciskās darbības
prasmes mācī šana ilgtermiņā sociālo zinību priekšmetos»;
Matemātikas sekcija – «Zināšanu konstruēšana un atgrie-
zeniskās saites dziļums matemātikas stundās»; Dabaszinību
sekcija – «Ledusskapja saturs kā eksperimentu avots dabas-
zinībās»; Mākslas sekcija – «Digitālo līdzekļu ienāk šana

mākslas priekšmetos»; Direktoru vietnieki – «Ceļā uz
kompetencēs balstītu mācību procesu»; Direktori  – «Vai
direktoram jādalās pieredzē?».

Dienas nobeigumā viesi no citām novada skolām snie -
dza atgriezenisko saiti par sekcijās dzirdēto un redzēto.
Prieks, ka Maltas vidusskolas pedagogu sagatavotie ma -
teriāli tika pozitīvi novērtēti!

Paldies priekšmetu metodiskajām komisijām par
ieguldīto darbu metodiskās dienas norišu sagatavošanā! 

Sandra Štekele,
Maltas vidusskolas direktores vietniece

*  *  *
Tāpat jāpiebilst, ka 24. oktobrī Maltas vidusskolā noti -

ka sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas se mi nārs, kad
skolā ciemojās 40 pedagogi no Rēzeknes pilsētas izglītī -
bas iestādēm. Viesus sagaidīja 2 bitītes (sākumskolas skolo -
tājas). Direktores vietnieces audzināšanas darbā A. Pur -
viņa un L. Kļaviņa-Lozda sniedza ieskatu par skolas darbī -
bas virzieniem un ārpusstundu darba aktivitātēm. Ciemiņi
tika iepazīstināti ar skolu, ar plašo sporta zāli, bibliotēku,
rotkaļu stu diju «Dzeļi», informē Maltas vidusskolas sā-
kumskolas skolotāju MK vadītāja Nadežda Tarakanova.

*  *  *
Savukārt 24. novembrī Maltas vidusskolā projektā

«Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīs tībai»
notika radošo darbnīcu cikla «Četras stihijas: gaiss, ūdens,
zeme, uguns» pirmā darbnīca «Ūdens». 3. klases skolē -
niem bija iespēja uzzināt par ūdens un neūdens šķīdumiem,
viņi piedalījās praktiskajā no dar bībā – marmorēšana. 
6. un 7. klases skolēniem bija iespēja uzzināt par fizikā -
lajām un ķīmiskajām pār vēr tībām ūdens vidē, novērot
ekspe rimentus. Ra do šās darbnīcas vadīja Rēzeknes Teh -
no loģiju akadē mijas pasniedzēji un studenti, piedalījās
150 skolēni no dažādām pamatskolas klasēm, informē
Mal tas vidus skolas direktores vietniece Larisa Borisova.

Maltas BJC – tematiskais pasākums Rēzeknes 
novada jauniešiem «Alise brīnumzemē»

Maltas skolēni Latvijā pirmajā «Skaļās lasīšanas sacensībā»

Sintija Diāna Potapova

Emīls Čer niševs
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