MĒRĶTIECĪBA

Klase

Vārds, uzvārds

Vērtības pamatojums

2.a

Marta Mihailova

Marta ir mērķtiecīgi uzlabojusi savus mācību rezultātus. Paldies par
ieguldīto darbu!

3.a

Luīze Zeltiņa

Paldies, Luīze, par cieņpilnu attieksmi pret klasesbiedriem un
skolotājiem, par mērķtiecību mācību darbā!

3.a

Aleksa Berķe

Paldies, Aleksa, par centību, mērķtiecību un atbildību mācību darbā!
Tu vienmēr esi gatava paveikt vairāk.

3.a

Marta Priecuma

Paldies, Marta, par centīgu un mēķtiecīgu mācību darbu!

4.a

Kristīne Lindberga

Paldies, Kristīne, par centīgu un atbildīgu darbu!

4.a

Ernests Rasims

Rasims ir atbildīgs, mērķtiecīgs mācību darbā, kā arī cieņpilns
attieksmē pret klasesbiedriem un skolotājiem.

4.a

Rafaels Heiselis

Rafaels ir atbildīgs, mērķtiecīgs mācību darbā, kā arī cieņpilns
attieksmē pret klasesbiedriem un skolotājiem.

4.b

Gabriels Daugulis

Gabrielam ir labas un teicamas sekmes, nopietna attieksme pret
saviem tiešajiem pienākumiem - mācību darbu.

6.b

Metju Altuhovs

Metju ir atbildīga attieksme pret mācību darbu. Viņš ir vērsts uz
sadarbību, vienmēr laipns pret citiem.

6.b

Haralds Lasmanis

Haralds atbildīgi un nopietni izturas pret mācību darbu. Viņš ir
ieinteresēts, atsaucīgs.

6.b

Gļebs Zuters

Gļebam ir pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem, atbildīga attieksme
prat mācību darbu, kā arī iejūtība, spēja sadarboties, draudzīgums un
līdzcietība.

6a

Toms Edvards Vucens

Paldies, Tom, par centīgu un atbildīgu darbu, par cieņu un pieklājību
stundās!

6a

Kunstberga Elīza

Paldies, Elīza, par centīgu un atbildīgu darbu, par cieņu un pieklājību
stundās!

6.a

Renārs Luste

Renārs ir mērķtiecīgs, disciplinēts un aktīvs mācību stundās.

7.a

Krista Keiša

Kristai ir cieņpilna attieksme pret saviem pienākumiem, skolotājiem,
klasesbiedriem. Viņa ir mērķtiecīga mācībās.

7.a

Jēkabs Zuters

Jēkabs mērķtiecīgi plāno darbību, lai piepildītu savas ieceres un
sapņus. Viņš ir atbildīgs mācību darbā un veicot citus pienākumus.

7.b

Līga Strupā

Līga atbildīgi, mērķtiecīgi veic mācību darbu. Viņa cieņpilni izturas
pret klasesbiedriem un skolotājiem.

7.b

Aiga Veidere

Aiga ir izrādījusi mērķtiecību savas personības attīstīšanā.

7.b

Arnis Priedeslaipa

Arnis ir izrādījis mērķtiecību savas personības attīstīšanā.

8.b

Elīna Kalniņa

Paldies, Elīna, par mērķtiecīgu un atbildīgu darbu, par ieinteresētību
un savas valsts vēstures izpratni!

8.b

Jurģis Lindbergs

Paldies, Jurģi, par mērķtiecīgu un atbildīgu darbu, par ieinteresētību
un savas valsts vēstures izpratni!

9.a

Kārlis Velmeris

Paldies, Kārli, par mērķtiecīgi ieguldītu darbu savu mācību rezultātu
uzlabošanā un labiem un teicamiem sasniegumiem!

9.a

Roberts Eglītis

Roberts ir mērķtiecīgi ieguldījis darbu savu mācību rezultātu
uzlabošanā.

9b

Adriāna Lozinska

11

Jurgita Jančenko

Jurgitai ir mērķtiecīga un profesionāla attieksme pret mācību procesu.
Viņa vienmēr izvirza augstus mērķus, kurus arī veiksmīgi saniedz, kā arī
regulāri uzņemas veikt dažādus pienākumus klasē.

11

Sindija Paula Levāne

Sindija Paula tiecas uz augstiem mērķiem un ļoti efektīvi strādā
stundās.

12.

Alise Līga Grāmatiņa

Alise Līga ir vienmēr pozitīva un par spīti dažādām grūtībām saglabā
optimismu, mērķtiecību un atbildību pret darbu.

12

Nikola klišāne

Nikola zina, ko grib, un uz to arī tiecas - mērķtiecīga un atbildīga pret
izvirzītajiem mērķiem

Adriāna prasmīgi izvirza sev mērķi un saskata iespējas tā realizēšanai.

