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Tēvzemes nedēļa  10.11.-17.11. 

***  no 01.11.-12.11. 5., 6.klase vizuālās mākslas stundā zīmē tēmu “MANA LATVIJA”, lai varētu izveidot kolāžu vai video projektu kā sveicienu  

                                         7., 8.klase vizuālās mākslas/datorikas stundā veido tēmu “MANS ORNAMENTS”, lai veidotu kolāžu vai video projektu; 

*** no 08.11. izliek latvju rakstu zīmes pie skolas alejā; 

*** priekšmetu skolotāji iesniedz 3 jautājumus erudīcijas konkursam par Latviju. 

*** dekorēta skolēna Valsts svētkiem 

 

Diena  Pasākums/norises gaita Atbildīgās 
personas 

Piezīmes 

10.11.  Mārtiņdiena 1.-3.klasei 

 Katrai klasei sagatavot durvju noformējumu “Mārtiņdienas gailis” 

 Sākumskolas skolēni saģērbušies maskās. ( Ieteicams pavadīt visas mācību stundas, 
lai parādītu Mārtiņdienas maskošanās tradīcijas); 

 Katrai klasei sagatavot vienu uzdevumi ( izaicinājumu) praktiskai darbošanai, ko 
iedos citai klasei , saistībā ar Mārtiņdienas tradīcijām. 

 Mūzikas stundā – katra klase  spēlē latviešu tautas rotaļas. 

 Klases audzinātājs fotografē skolēnu darbošanos 
 

R.Pinka 
T.Dzenovska 
G.Vucāne 
A. Grandāns 
 
 

Klātiene- katra 
klase savā telpā 

11.11. Lāčplēša diena 

 1., 3 klase iemācās tautasdziesmas par karavīriem. 

 1., 3.klases skolēni ar svecītēm  dodas uz Bērzaunes kapiem godināt Lāčplēša kara 
ordeņa kavalierus. 

 Iededz sveces  pagalmā izliktām rakstu zīmēm  

 Skolā strapbrīžos skan karavīru dziesmas. 
 

R.Pinka 
G.Vucāne 
H.Polis 
A. Grandāns 

Klātiene 

12.11. Klases stundā veltīta Lāčplēša dienai, Latvijas Valsts rašanās vēsturei 

 Video filmu skatīšanās,  

 Vēstures jautājumu pārrunāšana 

 atgriezeniskās saites iegūšana 
 

Klašu audzinātāji Klātiene 1.-
3.klasei 
Attālināti 4.-
9.klase 
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13.11.  
( atstrādā 
19.11.) 

 Sākumskolas skolēni  zīmē/ veido apsveikumu 
 Latvijai 103 .dzimšanas dienā. 

 Klases stundā  Erudīcijas konkurss par Latviju nearpod.com platformā  3. -4.klašu 
grupā, 5.-6.klašu grupā, 7.-9.klašu grupā; 

 1.-2.klase erudīcijas konkursu veic uz drukātām papīra lapām.  
 

R.Pinka, klašu 
audzinātāji 

Klātiene 1.-
3.klase 
Attālināti 4.-
9.klase 

15. 11., 
16. 11. 

Sporta stundās  spēka/ izturības vingrinājumi Sporta skolotāji Klātienē 

17.11.  Katrs skolēns atnes vienu vai divas kapu svecītes , lai izliktu izgaismotu sveicienu 
Latvijas dzimšanas dienai 

 Erudīcijas konkursa uzvarētāju apsveikšana 

 Video sveiciena Latvijai sagatavošana 

R.Pinka, 
audzinātāji, A. 
Grandāns, I. 
Gailuma 

Klātiene 

 


