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Klase/ 

klases 

Plānotais 

laiks 

Mācību 

priekšmeti  

Skolotāji  Īss projekta apraksts Sasniedzamais rezultāts 

4., 6.klases Februāris  Vizuālā māksla 

krievu valoda 

Agnese Rosne, 

Nadežda 

Hotuļeva 

Tiek piedāvāti 2 varianti: 

 6.klasei "Alfabēts"-skolēni strādā pāros vai 

nelielās grupās (pēc izvēles), veido krievu 

alfabētu, ar izdomu veido burtus,  uz katru 

burtu zīmējot zīmējumu un uzrakstot 

vārdus. 

4.klasei "Burts" - skolēns strādā individuāli, 

uzzīmē krievu burtu (lielo un mazo), 

izrotā/izkrāso burtu kādā no tehnikām (pēc 

izdomas), otrās lapas pusē uzraksta 10-20 

vārdi uz šo burtu ar tulkojumu latviešu 

valodā.  

Saplāno projekta darbu, 

sadala pienākumus. 

Radoši izpaužas. 

Sameklē vārdnīcā vārdus, 

izvēlas, noformē. 

Novērtē savu un citu darbu. 

 

5.,6.,7.,8. 

klases 

Janvāris Sports un 

veselība, mūzika 

Elīna Krūmiņa, 

Diāna Babre, 

Sanita Taube  

Tēma sportā - dejas un ritmiskās 

kombinācijas. Sadarbojoties ar mūzikas 

skolotāju, ļaut skolēniem pašvadīti 

izvēlēties un izpildīt, kā arī pašiem izdomāt 

pie paša izvēlētas dziesmas, mūzikas vai 

kāda cita veida ritmiskām skaņām, izpildīt 

ritmiskas kustības, dejas vai vingrinājumus 

ar vai bez priekšmetiem. 

Izvēlas, izpilda un rada 

jaunus, paša modelētus 

ritmiskos un vingrošanas 

vingrinājumus mūzikas 

pavadījumā/ritmā, mācās 

plānot uzstāšanos 

6. klase 

 

 

 

 

 

8. klase 

 

 

 

 

 

17. - 21. 

februāris 

 

 

 

 

12. - 31. 

janvāris 

Datorika, 

matemātika 

Inga Kauša, 

Janita Jargana 

Tēma - sektoru diagramma. Skolēni 

mācīsies zīmēt sektoru diagrammas gan ar 

roku, gan datorā. Veiks aptauju, noformēs 

rezultātus. 

 

Tēma - telpiski ķermeņi. Matemātikā tos 

mācīsies atpazīt, aprēķināt taisnu prizmu un 

cilindru tilpumu un virsmas laukumu, pētīs 

tilpuma izmaiņas, mainoties vienam no 

parametriem, bet datorikā mācīsies zīmēt 

taisnu prizmu un cilindru, izmantojot 

GeoGebra, rotēt to dažādos virzienos un 

pārvērst par izklājumu. 

Veic aptauju, noformē 

iegūtos rezultātus, prezentē 

savu darbu. 

 

 

Zīmē telpiskus ķermeņus gan 

ar roku, gan digitālajiem 

rīkiem, aprēķina tilpumu, 

izmanto GeoGebra, lai pētītu 

telpisko figūru īpašības. 



8. klase Marts Latviešu valoda, 

angļu valoda 

Sanita Taube, 

Nataļja Čornaja 

Tēma: Pasaule. Skolēni strādā pāros un 

veido prezentāciju latviešu un angļu valodā 

par 1.apriļa jokiem. 

Meklē informāciju internetā. 

Tulko tekstu angļu-latviešu; 

latviešu-angļu. 

Pilnveido savas 

prezentēšanas prasmes. 

7.klase Marts Latviešu valoda, 

sociālās zinības 

Sanita Taube, 

Nataļja Čornaja 

 

Tēma: Ģimene. Skolēni izvēlas tēmu par 

ģimeni (temata noslēguma PD) un raksta 

domrakstu sociālās zinības stundā. Saturs-

sociālās zinības. Valoda-latviešu valoda. 

Raksta radošo darbu. Prot 

atlasīt un izmantot 

nepieciešamo informāciju 

1., 2. 

klases 

Aprīlis Latviešu valoda, 

dabaszinības, 

vizuālā māksla, 

mūzika 

Elvīra 

Mozaļevska. 

Guna Grabe, 

Staņislava 

Svoka,  

Diāna Babre 

Projekta darbs “Putnu dienas gaidot”. Bērni 

strādā individuāli pie neliela projekta. To 

veic klasē stundu laikā skolotāja vadībā. 

Darbu prezentē. Vizuālās mākslas skolotāja 

māca bērniem zīmēt putnus un noformēt 

darbu pēc dotā parauga. Dabaszinību 

skolotāja vada bērnus informācijas 

meklēšanā un apkopošanā par izvēlēto 

putnu. Latviešu valodas skolotāja māca 

apraksta veidošanu, tautasdziesmas un 

dzejoļus. Palīdz bērniem sagatavot darba 

prezentāciju.   

Darba mērķis - sekmēt 

dažādos mācību priekšmetos 

apgūto zināšanu un prasmju 

izmantošanu, veidojot 

vienotu darbu par noteiktu 

tēmu. 

Tiks attīstītas darba 

noformēšanas, informācijas 

meklēšanas un apraksta 

veidošanas prasmes. 

Prot veidot nelielu projekta 

darbu pēc noteikta plāna, 

noformēt  un prezentēt to. 

9.klase 5.01.- 15.02.  Literatūra, 

mājturība un 

tehnoloģijas, 

vizuālā māksla 

Sanita Taube 

Inese Baloda 

Gnese Rosne 

Andris 

Pdosinoviks 

Tēma: Latviešu mitoloģija ,mitoloģiskie tēli 

eposā "Lāčplēsis" 

Skolēni literatūras ar  mitoloģiskajiem 

tēliem, latvju rakstu zīmēm, to nozīmi eposa 

1.dziedājumā 

Veido rakstu zīmes dažādās 

tehnikās, zīmē plakātu/ 

grāmatas vāku/komiksu par 

eposa tēmu, veido savu 

radošo darbu izstādi 

9. klase Februāris Literatūra, 

Latvijas vēsture 

Sanita Taube 

Madara Smeltere 

Tēma: Padomju Latvijas laika liecības 

latviešu mākslas filmās. 

Latviešu filmu salīdzinājums un analīze 

padomju-mūsdienu kontekstā. 

SR: Veido prezentāciju, 

ataino piemērus par dzīvi 

Latvijā padomju laikos. 

7. klase Aprīlis/Maijs Sports, bioloģija, 

informātika 

Elīna Krūmiņa, 

Inga Kauša, 

Aleksandra 

Rusecka 

Tēma: Piedzīvojumu aktivitātes - 

orientēšanās. Orientējoties apvidū meklēt 

ķērpju veidus uz akmeņiem, kokiem u.c. Pēc 

tam jāveido prezentācija par ķērpju veidiem. 

Pašvadīti orientējas apvidū, 

meklē ķērpju veidus, 

fotografē tos, atšķir ķērpju 

veidus, veido prezentāciju. 

 


