VISIEM SKOLĒNIEM!
No 20. janvāra līdz 31. janvārim skolā notiek
MĀCĪBU PRIEKŠMETU DEKĀDE

Diena

Pasākumi 1.-4. klasēs

20.01. Latviešu valodas un
literatūras diena

Olimpiāde latviešu valodā 1. - 4. klasē.

20.01. Sporta diena
(sk. M.Kanenieks)
21.01. Svešvalodu diena

Stafetes un spēles 1-4 klase

• Olimpiāde angļu valodā 3.,4.kl.
• Konkursa darbs 2. klasei.
• 1.klasei - projekta darbiņš stundas laikā - 23.01.
Labākie trīs darbi katrā klasē tiks apbalvoti

22.01. Svešvalodu diena

5.-7.klasēm zīmējumu konkurss –“Es, sabiedrība,
laiks”
8.-9.klasēm konkurss tests – “Nozīmīgi vēsturiski
notikumi Latvijā un pasaulē”

24.01. Informātikas diena

29.01. Fizikas diena
29.01. Matemātikas diena
30.01. Bioloģijas diena

Krievu valoda: Zīmējumu konkurss 6.-8.klasēm
“Krievu frazeoloģismi un to nozīme” (Labākie trīs
darbi tiks apbalvoti)
9.klase: testi tiešsaistē (3 uzvarētāji ar iegūto lielāko
punktu skaitu)

“Sarkanā nokrāsas" (darba lapa par toņiem un
nokrāsām V.Matveja gleznā “Visbija") 5.-9.kl.
23.janvārī vizuālās mākslas stundu laikā

24.01. Vēstures / Sociālo
zinību diena

28.01. Matemātikas diena
(sākumskolā)

Stafetes un spēles 5.-9. klase.

Ģeogrāfija: Konkurss 7.-9.klasei “Vai pazīsti
pasaulē dabas ievērojamākos objektus?"
Dabaszinības: Krustvārdu mīklu konkurss 5.un
6.klasēm

23.01. Vizuālās mākslas
diena

27.01. Mūzikas diena

“Mūsu valodas zelta fonds – dialekti, izloksnes un
folklora.”

5.-9.klasei interaktīvās spēles

23.01. Ģeogrāfijas diena /
Dabaszinību diena

24.01. Mājturības un
tehnoloģiju diena
(meitenēm / zēniem)
24.01. Sporta diena
(sk. E. Krūmiņa)

Pasākumi 5.-9. klasēs
(nosaukums, skaidrojums, laiks)

5.-7.klasei: testi tiešsaistē vai vietnē Kahoot mācību
stundu laikā
Radošā darbnīca “Atslēgu piekariņa pagatavošana”
no 14.00 līdz 15.30
Stafetes ar šķēršļu pārvarēšanām un dažādu
priekšmetu (bumbas, nūjas, riņķu) pārnešanu un
nodošanu klases biedriem 2.,3. kl. Darbs būs
komandās, klase tiks sadalīta divās vai trīs
komandās (atkarībā no skolēna skaita konkrētajā
dienā). Visas komandas tiks apbalvotas par dalību.
Aktīvāko skolēnu rezultāti tiks izlikti uz sporta
ziņojuma dēļa.
• Tautasdziesmu dziedāšanas un atpazīšanas
uzdevumu konkurss (vakarēšana)
• Visu dienu starpbrīžos skan Latvijā populāra un
iemīļota mūzika

Stafetes ar šķēršļu pārvarēšanu un priekšmetu
pārvietošanu un vingrinājumi zināšanu
pārbaudīšanai. Klases tiks sadalītas divās vai trīs
komandās. Atkarībā no skolēnu skaita konkrētajā
dienā. Visas komandas tiks apbalvotas par dalību.
Aktīvāko skolēnu rezultāti tiks izlikti uz sporta
ziņojuma dēļa.
• Tautasdziesmu dziedāšanas un atpazīšanas
uzdevumu konkurss (vakarēšana)
• Visu dienu starpbrīžos skan Latvijā populāra un
iemīļota mūzika

Olimpiāde matemātikā 1. - 4. klasē.
Projekts ”Laiks un telpa”-plaknes un telpas
savienojums - mājiņu veidošana, izstāde
Skaitļošanas konkurss tiešsaistē matemātikas stundu
laikā
Konkursi – “Vai atpazīsti augus pēc to daļām?"
31.01.2020. 1.mācību stundas laikā

“Mācību priekšmetu dekādes” rezultāti, apbalvošana

