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Eiropas mēnesis -   04.04. – 13.05. 2019.  
5.- 12. klašu komandas (36)  

Aktīva pilsoniskā līdzdalība 
 

   

   Diena punkti Pasākums (i) Atbildīgie 

Ceturtdiena 
04.04 

 ES valsts izloze , uzdevumu saņemšana  228.kab. plkst. 12.40   Keita, Niklāvs 

Starpkultūru prasmes (Uz klases durvīm tiks pielikts informatīvs plakāts, ko 

sagatavojuši EK mazā grupa  ar uzdevumu nedēļas laikā  izmantot izlozētās  valsts sarunu 
valodā sasveicināšanās un atsveicināšanās frāzes) 

Mazā grupa 
D.Matisone 
I.Miķelsone 

Piektdiena, 
05.04. 

20 Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos 
Simulācija - iesaisties vēlēšanu iniciatīvā “Šoreiz es balsošu” un kļūti par 
daļu no tām. ( klasē nobalsot par kādu no piedāvātajām vērtībām izdiskutējot par to 

nozīmību; vērtību par kuru ir balsojuši visvairāk skolēnu ierakstīt zilajā vēlēšanu lapā un līdz 
dienas beigām atstāt pie sarga) 

 
Kl. audzinātāji 

20 Kultūras un mākslas praktizēšanas un jaunrades prasmes  
5. – 12.kl. Zīmējumu akcija – radošā Eiropa –zīmējumā jāiekļauj klase, izlozētās valsts 
karogs, nacionālais ēdiens un augs (audzināšanas stundā - vai garajā starpbrīdī izstrādā 
klases komanda) darbu noliek aplī līdz pirmdienas pēcpusdienai un )    

 
Noformē – Zane, Daniela, 

Amanda 

Pirmdiena, 
08.04. 

20 Līderības prasmes 5. – 12. kl. Mini dambrete I kārta– pēc saraksta – 36 komandas 
(5+ komandas vadītājs )- garais starpbrīdis, aplis, spēles garums 180 sek.  

Laukums I– Niklāvs, 
Keita, Zane; Laukums II-  
Kristiāns, Amanda, Ģirts  

Otrdiena, 
09.04. 

20 Līderības prasmes 5. – 12. kl. Mini dambrete II kārta– pēc saraksta – 18 komandas 
(5+1skolēns, kas vada spēli )- garais starpbrīdis, aplis, spēles garums 120 sek.  

Laukums I– Niklāvs, 
Keita, Zane; Laukums II-  
Kristiāns, Amanda, Ģirts 

30 
Indiv. 

Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos 7. – 12.kl. Eirpozinis I –
Eiropas komisijas paveiktais 228. un  sk. D.Skujas kab. 
( 3 dalībnieki no klases- transports), garais starpbrīdis 
 

Rūdolfs, Linda, Kristaps, 
Elizabete, Edvards    

 

Trešdiena, 
11.04. 

20 Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos 5. – 12.kl. Eirpozinis II–  Eiropas 
un pasaules  ģeogrāfija – Eiropas karogi, ES valstis, Eiropas upes. 
Garais starpbrīdis, datorkabineti  ( 2 dalībnieki no klases) 
5.,6.kl. http://europa.eu/kids-corner/memory/index_lv.htm#/endscore- atmiņas spēle-karogi 
5. – 12.kl. https://online.seterra.com/lv/vgp/3135 - Eiropas upes 
7.-12. kl. https://online.seterra.com/lv/vgp/3022- Eiropas Savienības valstis 

Linda, Ģirts, Edvards, 
Kristians  

20 
Indiv.  

Lidmašīnu tālmešana 5-6.kl. ( 2 dalībnieki no klases) A III korpuss, 12.20 Mazā grupa, I.Miķelsone 

Ceturtdiena 
12.04. 

25 
(20+5) 

Kultūras un mākslas praktizēšanas un jaunrades prasmes 5. – 12.kl.  
Foto akcija –popmūzikas grupas vizualizēšana  
Skolēni pēc izvēles  atveido izlozētās valsts popgrupu izmantojot vizuālus elementus- 
apģērbu, mūzikas instrumentus, raksturīgās kustības utt. nosaucot grupas nosaukumu un 
sveicienu.Piem. Mēs esam ABBA no Zviedrijas , God  dag!)   

Foto – Zane, Daniela, 
Amanda, Linda  
 
Punktu kopsavilkšana – 
Rūdolfs, Keita 

Indiv.  Kendam 5.-7.kl. ( 2 dalībnieki no klases) skolas apļa II stāvs, 12.20 Mazā grupa, I.Miķelsone 

Piektdiena, 
12.04. 

 5. – 12.kl.  Noslēguma ceremonija, Eiropas himna, 12.35 skolas aplis 
12.30 Noslēgums garajā starpbrīdī skolas aplī 

A.Kļave 
Visa komanda 

Otrdiena, 
16.04. 

Indiv. EP deputātes I.Vaideres un EK  eseju konkursa noslēguma pasākums  E.Kubuliņa  

 Eiropas 
diena 
09.05.  

Indiv. pildi Eiropas eksāmenu  
 Garajā starpbrīdī datorklasēs 2 skolēns no klases 

www.esmaja.lv/eiropas_eksāmens 

EK 
EPVS  

Pirmdiena, 
13.05. 

- Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, EPVS atklātā stunda 
12.kl. Eiropas vērtības 

Niklāvs, Kristians, Linda 
S.Savicka 

maijs - Akcija – atpakaļ uz skolu  Rūdolfs 
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