
Latvijas skolas
somas piezīmes

2021./2022. mācību gada 2.semestris



Notikuši 12 kultūras un mākslas
pasākumi, aptverot tādas jomas
kā kino, glezniecība, dizains,
kultūrvēsture, literatūra, mūzika.

Vismaz vienā pasākumā
piedalījušies 463 skolēni

2.semestrī



Filma "Tizlenes"
Marta sākumā 9.klases

skolēni apmeklēja
kinoteātri Bize, kur

noskatījās filmu
"Tizlenes" - stāstu par

9.klases skolniecēm
2000.gadā



2. a un 2.b klase skolotājas
Sarmītes Sedliņas vadībā veidoja
smilšu aplikāciju zīmējumus un
uzzināja kā tiek veidots smilšu

kino.

Smilšu kino un
aplikāciju

nodarbība 



Laboratorium
nodarbība
"Māksla satiek
zinātni"
7.b klasei bija iespēja uzzināt kā
tiek veidoti filmu specefekti,
izmantojot ķīmijas un fizikas
zināšanas.





Mākslas un diziana
ekspedīcija
Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzejā

1.klašu skolēni devās
izpētīt Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzeju, uzzinot
kas tad īsti nozīmē vārds
dizains un kā to
izmantojam ikdienā.







Koncertlekcija
"Daudz laimes,
Latvija!"
Latvijas neatkarības atjaunošanas
gadadienas priekšvakarā un skolas
dzimšanas dienā - 3.maijā - visas skolas
skolēni dāvanā saņēma Jāņa Ķirša un
Rūtas Dūdumas-Ķirses veidoto
koncertlekciju. Bija iespēja izdziedāties
un izdejoties, kā īstā dzimšanas dienā.





Izlaušanās spēle "Blēņas un
pasakas"

Abas 6.klases devās uz Imanta Ziedoņa klasi,
kur mēģināja atrisināt uzdevumus, kas balstīti
un 3 Imanta Ziedoņa pasakām un izlauzties no

istabām.





Atsauksmes par piedzīvoto
Ziedoņa klasē

Man patika strādāt grupā, bija interesanti domātu un izskatīt istabu. Es šādā
istabā biju pirmo reizi, kad tur iegāju biju ļoti priecīga. Man patika uzzināt kaut ko

jaunu par I.Ziedoni. UN patika, ka mēs paši neizvēlējāmies cilvēkus, ar kuriem
strādājām vienā grupā. Es vēlētos atkal tur atgriezties. (Laura)

Brīnišķīgs ceļojums ar klasi. Daudz jaunas sajūtas un emocijas. Palīdz
sadraudzēties klasei, kā arī var uzzināt kaut ko jaunu par rakstnieku. Gribējās

redzēt arī kas bija citās telpās pieejams par pasakām. (Ketija)

Šis literārais piedzīvojums par pasakām bija brīnumains. Patika iepazīt un uzzināt
vairāk par Ziedoni. Iemācījos labāk sadarboties. (Kristofers)

Man ļoti patika, ka nebija viegli un tas, ka bija iespēja sadraudzēties ar
klasesbiedriem vairāk. Bija bēdīgi, ka mēs nezinājām kā izskatās Imants Ziedonis.

(Reina)



Nodarbība
"Mākslas
restaurācija
muzejā"
Lai uzzinātu kā tiek
restaurēti mākslas darbi
9.klases devās uz
izzinošu ekskursiju
Latvijas Nacionālajā
mākslas muzejā





Filma "Uzticības
persona"
8.klases kopā ar
audzinātāju devās uz
kino Bize, lai
noskatītos jaunāko
Latvijas
kriminālkomēdiju
"Uzticības persona"



Nodarbība
"Senās Kuldīgas
stāsts"
5.a klase devās uz Kuldīgu, kur,
apmeklējot Dzīvo muzeju, uzzināja kā
senatnē dzīvojuši cilvēki Kuldīgā. 



Par visu, kas
Latviju padara

par Latviju.


