
Mācību literatūras un palīglīdzekļu 

jaunumi ģimnāzijas bibliotēkā



Vārdnīcas



Filmas

Filma-leģenda par 13. gadsimta zemgaļu

virsaiti Nameju, nacionālo pašapziņu un

brīvības kodu, ko nes simboliskais

gredzens.

Filma Nameja gredzens runā par

vērtībām, ko svarīgi apzināties ikvienam.

Tās veido mūsu nacionālo pašapziņu un

izceļ unikālo brīvības kodu, ar ko varam

lepoties. Filma nav vēsturiska

rekonstrukcija, bet asu piedzīvojumu pilna

leģenda.



Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi,

veselība, mājas, vīrs, dēls, sava zeme –

padomju vara to visu atņēma, taču viņa

izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu

un, lai arī nākamās paaudzes neaizmirstu

stāstu, kurā ar varu tikām ierauti mēs visi.

Filma veidota pēc rakstnieces Melānijas

Vanagas atmiņu romāna “Veļupes krastā”

motīviem



Spēles

“Dizaina domāšanas instrumentu komplekts”

ir kāršu komplekts, ar kura palīdzību

individuāļi, uzņēmēji, organizācijas, izglītības

jomas pārstāvji un studenti var efektīvi risināt

dažādas problēmas radošā veidā, tādējādi

uzlabojot procesus un pakalpojumus, un

centrā izvirzot lietotāju reālās vajadzības.

Katrā kāršu komplekta sadaļā ir radoši un

praktiski, individuāli vai komandā veicami

uzdevumi, kuri ir paskaidroti ar shēmām un

ilustrācijām.

Katrā kāršu komplektā ir 55 kārtis ar

radošiem un praktiskiem, praksē

pārbaudītiem uzdevumiem, kas palīdzēs

Jūsu idejai augt un attīstīties. Šīs kārtis

palīdzēs ieraudzīt iespējas situācijās, kuras

liksies neatrisināmas, izmantojot vienkāršus

komunikācijas paņēmienus, izeju atradīsiet

jeb kurai situācijai. Atslēga slēpjās savu

robežu pārkāpšanā.



Kurā pilsētā piedzimst vējš?

Kas ir tikai decembrī, bet citos mēnešos – nav?

Kura ir garākā iela Rīgā?

Kas ir "Ulubele"?

Kurš ir visizplatītākais latviešu uzvārds?

"Ko tu zini par Latviju" ir jautājumu spēle

uzziņai un izklaidei. Spēles komplektā iekļautas

55 kartītes ar jautājumiem un 1 kartīte ar

spēles noteikumiem. Uz katras kartītes ir

desmit jautājumi par dažādām tēmām – dabu,

vēsturi, kultūru, valodu, tradīcijām, sportu,

tautsaimniecību un, protams, par mūsu

vislielāko bagātību – cilvēkiem.



Kuram no Jums ir spožākais prāts un plašākās

zināšanas? Atbildot uz 600 dažādiem

jautājumiem, noskaidrosiet, ko zināt par Latviju.

Kurš ir visbiežāk sastopamais meža putns vai

kas ir vislielākā saldūdens zivs? Kura ir vecākā

Rīgas mūra ēka? Kurš ir lielākais epifāniju

meistars latviešu literatūrā? Kuras pilsētas daļa

ir Gostiņi? Kurš katliņš vārās purva malā? Kuras

upes krastā atrodas Velna skābuma ķērne un

Velna kancele? Kas bija konka? Kurš latviešu

hokejists bija 2015. gada NHL Visu zvaigžņu

spēles dalībnieks? Kura grupa ir saņēmusi

visvairāk balvu “Zelta Mikrofons”? Kurš

rakstnieks sarakstījis pasakas “Kaķīša

dzirnavas “ un “Kā es braucu Ziemeļmeitas

lūkoties”? Kura bāka vienīgā atrodas uz salas?

Kas ir “Auļi”? Kur atrodas Pasaku mežs, Rūķīšu

mežs un Raganas sils? Kas brēc pirms lietus?

Kurā kinofilmā skan uzruna: “Ko tu peldi kā

meita, gurnus grozīdams”? Kuras pilsētas

ģerbonī attēlotas trīs priedes? Kas ir radījis

Zīļuku, Tinci un Burtu metiņu? Kuru pilsētu

kādreiz sauca par Ēķengrāvi un Āžu miestu?

Kas ir Velna Skroderis? Kurā kinofilmā tās

varoņi brauc ar mopēdu “Rīga 12”?



Mācību grāmatas





Šī puzle domāta mūsu zemes ģeogrāfijas

izzināšanai un aizraujošai kopā būšanai

vienlaikus.

Kartē attēlotas Latvijas lielākās reljefa formas,

apdzīvotās vietas, upes un ezeri. Karti

papildina reljefa griezuma līnija no Rīgas

jūras līča pāri Gaujai, Gaiziņam un Latgales

augstienei līdz Baltkrievijas robežai, Latvijas

“augstkalnu reģiona” – Gaiziņa apkārtnes

karte un Latvijas ekstrēmu (garākā upe,

lielākā sala) kartoshēma.

Citi mācību līdzekli



Globuss Elite 30 cm latviešu valodā ar

fizioģeogrāfisko vai politisko (izgaismojot)

karti.





6 minūtes 365 dienas ir interaktīva

grāmata, kas radīta ar mērķi, lai attīstītu

sevī radošumu, mācītos just un izprast

sevi, apzinātos savas dzīves vērtības un

dzīvotu saskaņā ar tām, trenētu spēju

radīt prieku sevī un citos, kā arī gluži

vienkārši motivētu sevi rīkoties. Darīt.

Grāmata steigas pilnajā ikdienā burtiski

atgādina: veltot laiku sevis iepazīšanai un

savu mērķu nodefinēšanai, mēs vairāk

novērtējam dzīvi un pasauli mums apkārt.

Un attiecīgi vieglāk sasniedzam savus

sapņus.

365 dienas. Katrai dienai 1 lappuse. Katrā

lappusē 1 radošs uzdevums ar vietu

rakstīšanai, skicēšanai, sarakstu

veidošanai, būšanai ar sevi. Uzdevuma

izpilde aizņems aptuveni 6 minūtes. Kā

palīgs un papildus motivācija – slavenu

cilvēku iedvesmas citāti. Katra mēneša

beigās (attiecīgi 12 reizes visas grāmatas

ietvaros) – lappuse pašsajūtas

novērtēšanai. Stilīgas ilustrācijas,

sirsnīgas fotogrāfijas.

Sevis iepazīšanai 


