
Pielikums Nr.1 

Erasmus+ projekta „Mēs par atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu!“ 

NEDĒĻA 8.klašu skolēniem 

Mērķis: veidot ieradumu/prasmi publiski izteikties nestandarta situācijās, izmantot apkārtējās 

kultūrtelpas informāciju. 

Paveikto ievieto https://padlet.com/renate_malnace/n3ihzcpsjtn44l1c  līdz katras mācību dienas beigām. 

Pirmdiena, 25.05.2020. Sportošanas, vērošanas un klausīšanās diena 

 “Labs tūrists ir zinātkārs, vērīgs un veselīgs!” 

Visus uzdevumus veic individuāli! 

1. Sagatavo veselīgas brokastis (izmēģini tev vēl nezināmu recepti). Idejas atradīsi saitē 

https://www.fenikssfun.com/spogulis/brokastu-receptes-4446. 

2. Uzklāj brokastu galdu (skaisti noformē). Nofotografē savas brokastis un, izmantojot aplikāciju 

https://artsandculture.google.com/camera/art-transfer , pārveido fotogrāfiju sev tīkama mākslinieka stilā. 

Gif ievieto padlet vietnē sadaļā “Tā ir māksla – ēst veselīgi!”, norādot savu vārdu. 

3. Pēc brokastīm saģērbies atbilstoši laika apstākļiem, paņem līdzi tālruni, austiņas un dodies pastaigā, 

skrien vai brauc ar velosipēdu (bet uzmanīgi (!!!), ievērojot visus drošības nosacījumus).  

4. Izmantojot aplikāciju https://www.endomondo.com/download , noskaidro sava ceļa garumu un ceļā 

pavadīto laiku (ekrānšāviņu ievietosi padlet vietnē sadaļā “Es to paveicu!!!”). Tev šodien jāizaicina 

pašam/pašai sevi, t.i., pastaigā/braucienā jāpavada vairāk laika nekā ierasts, bet vismaz 40 min. 

5. Pastaigas laikā noklausies kādu no podkāstiem (tematu izvēlies pats/pati) – skat.saites latviešu, vācu un 

angļu valodā 

https://www.delfi.lv/podkasti/ 

https://podcasts.apple.com/podcast/deutsche-im-alltag-alltagsdeutsch/id282933246?mt=2 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p06qh86j 

Iegaumē, par ko bija podkāsts. Uzraksti par to padlet vietnē sadaļā “IESAKU!” (piemēram, noklausījos 

podkāstu “Kreiča podkāsts”, kurā komiķis izsaka viedokli par stand-up komēdiju Latvijā. Skutelis un 

Sipeniece ...). Max.3 teikumi. 

6. Pastaigas laikā esi vērīgs  - nofotografē kādu vietu, kura ir mainījusies pēdējā mēneša laikā, - salabota 

iela, nokrāsota fasāde, iestādīti ziedi, tukšs tirgus laukums, kaimiņam jauna mašīna, atlidojis stārķis utml., 

tas ir notikušas pozitīvas pārmaiņas, kas iepriecina tevi/iedzīvotājus. Fotogrāfiju ievieto padlet vietnē sadaļā 

“LABAIS! MAINĀMIES UZ AUGŠU!”.  

7. Paskaties, kādas fotogrāfijas ir ielikuši skolasbiedri. Ja patīk, ieliec “like”! 

Dienas beigās uzvar tā klase, kura nostaigājusi visvairāk kilometru (kopā nostaigātie km: skolēnu 

skaits= vidējais rādītājs) un paveikusi visus uzdevumus. Ja divām klasēm ir vienāds km skaits, uzvar tā, 

kura sakrājusi visvairāk “like” par fotogrāfijām un ierakstiem.  
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Otrdiena, 26.05.2020. Klausīšanās un runāšanas diena 

„Kas katram tūristam jāzina par Latgali?” 

2.uzdevumu veic kopā ar vecākiem vai vecvecākiem! 

1. Tradīcijas: atrodi sev tīkamāko Līgo dziesmu (1 pantiņu) http://ligo.go2.lv/ , iemācies to no galvas, atrodi 

atbilstošu vidi, saģērbies, izmantojot kādu Līgo svētkiem raksturīgu aksesuāru, un ierunā video. Failu 

ievieto padlet vietnē sadaļā “Ģimnāzisti līgo”. 

2. Palūdz vecākiem vai vecvecākiem, lai viņi pastāsta par vislabāko Līgo nakti, kuru ir piedzīvojuši! Uzraksti 

stāstījumu uz 1 A4 lapas (neaizmirsti par noformējumu un pareizrakstību! Ja pierakstu veiksi ar roku, būs 

vēl personiskāk). Dokumentu augšupielādē padlet vietnē sadaļā “No vecāku jaunības...”. 

3. Sameklē labu anekdoti, kurā tiek atainotas rakstura īpašības, kas ir tipiskas Latvijas iedzīvotājiem, ierunā to 

un audioierakstu vai videoierakstu ievieto padlet vietnē sadaļā “SASMĒJOS”. 

4. Visskaistākā/noslēpumainākā/visveselīgākā/vispatīkamākā/visgaišākā/visaugstākā/viszaļākā/ 

bērniem/pusaudžiem visatbilstošākā/vismīļākā vieta mūsu pilsētā/reģionā. Nofotografē šo vietu (ja 

iespējams). Raksturo šo vietu, uzrakstot, kur tā atrodas, kas te ir īpašs, ko tur var darīt, kāpēc tā ir vis... . 

Darbs jāpaveic angļu valodā (max.A 4 lapa). Var veidot arī video (nosacījumi – tie paši). Max.3 minūtes. 

Darbu augšupielādē padlet vietnē sadaļā “Visvisvis...”. 

 

Uzvar tā klase, kura ir paveikusi visus uzdevumus (proporcionāli dalībnieku skaitam). Ja rezultāts ir 

neizšķirts, uzvar tā klase, kura saņēmusi visvairāk “like”. 

 

  

http://ligo.go2.lv/


 

Trešdiena, 27.05.2020. Pētīšanas diena 

 

“Labs tūrists ir zinātkārs!” 

1.uzdevumu veic komandā (3 skolēni grupā)! 

 

1. Nākamgad dosimies ciemos pie grieķu, turku un poļu skolēniem. Pirms ciemošanās vieta ir 

jāiepazīst, tāpēc izvēlies vienu valsti, atrodi internetā/grāmatās pamatinformāciju un interesantus 

faktus/leģendas utml.par šo valsti. Informāciju apkopo plakātā. Ja izmantosi fotogrāfijas, obligāti norādi 

izmantoto saiti. Ja rakstīsi tekstu, stāstījumu veido saviem vārdiem. Norādījumus par to, kā veidot plakātu 

atradīsi zemāk. Plakātu vari zīmēt vai veidot, izmantojot dažādas datorprogrammas. Izmērs A1. 

Plakātā obligāti ievieto projekta logo (to zīmējusi mūsu Luīze Donika) un Erasmus+ programmas logo 

(atradīsi pielikumos). Plakātu augšupielādē padlet vietnē sadaļā “Plakāti”. 

1.1.Plakāts par Grieķiju (foto + teksts). 

VAI 

1.2.Plakāts par Turciju (foto + teksts). 

1.3.Plakāts/prezentācija par braucienu uz Rumāniju (veido 8.a, 9.ab klašu skolnieces, kuras ciemojās 

Rumānijā). 

2. Līgo svētkus/vasaras saulgriežus svin visās projekta partnerskolās. Uzzīmē košu Līgo svētku pastkarti, 

izmantojot Līgo svētkiem raksturīgus elementus, un otrā pusē uzraksti sveicienu partnerskolu jauniešiem 

(uzraksti, kā tevi sauc, kā tu svini Līgo svētkus, kas ir raksturīgs šiem svētkiem). Pastkartes sūtīsim. Un 

pretī saņemsim turku, grieķu un poļu sūtītās kartītes. Kartīti nofotografē un ievieto padlet vietnē sadaļā 

“Pastkartes”. 

 

 

 

Ceturtdiena, 28.05.2020. Lielīšanās diena 

“Labs tūrists ir labs stāstnieks!” 

 Darbu prezentācijas skolēniem, skolotājiem, vecākiem, izmantojot zoom.us, tiešraide Facebook. 

10:00 – 10:40 – nedēļas veikumu prezentē 7.klase. 

11:00 – 11: 40 – nedēļas veikumu prezentē 8.klase (gatavojas visi; runātājus izvēlēsimies nejauši). 

12:00 – 12:40 – nedēļas veikumu prezentē 9.a klase 

13:00 – 13:40 – nedēļas veikumu prezentē 9.b klase. 

 

Katras klases nedēļas veikumu vērtē Erasmus+ projektā iesaistītie skolotāji. Aktīvākā klase dāvanā saņems 

T-kreklus ar projekta logo, kvalitatīvāko darbu autori – priekšroku atlasē uz kādu no projekta braucieniem 

uz Turciju, Grieķiju vai Poliju. 

Iespējama ZOOM saziņa ar poļu/turku/grieķu skolēniem. Kā notiek mācības Polijā, Turcijā, Grieķijā. 

Ar cieņu, 

izglītības metodiķe Renāte Malnace 

 


