Piedalījāmies projektā “Tīrrade”. Sakopām Vakarbuļļu pludmali.

Izveidojām video.

GADA TĒMAS – TRANSPORTS – LOGO

Ekopadomei ir savs Facebook konts

“Rudens ziedu, augļu un dārzeņu sega”
Mērķis:
1. Veicināt vienkāršus priekšstatus par transporta līdzekļu darbību, īpašu uzmanību pievēršot videi
draudzīgam transportam.
2. Pilnveidot un nostiprināt skolēnu zināšanas par latvju rakstu daudzveidību.
3. Rosināt sadarbību klases kolektīvu vidū, kopīgi gatavojoties un svinot Latvijas 100 gadi.
Dalībnieki:
1. – 3. klašu skolēni un klašu audzinātāji
Norise:
1. Klases audzinātājs līdz 21.09.18. informē skolēnus par to, ka šogad Latvijas simtgadē “iebrauksim” ar
vilcienu, kurš būs veidots no skolēnu atnestajām rudens veltēm. Rosina uz skolu, 25.09.18. rītā, nest uz
klasi rudens veltes.
2. Klases audzinātājs līdz 21.09.18. novada klases stundu par vilcienu satiksmi, izmantošanu, un tā nozīmi,
ietekmi uz vidi.
3. Pasākuma rīkotājs katrai klasei ir sagatavojis vietu un latviešu rakstu, kurš skolēniem skolotāja
uzraudzībā dienas laikā būs jāizliek no skolēnu atnestajām veltēm.
4. 28.09.18. katra klase atbild par savas vietas nokopšanu.

Babītes vidusskolas Ekopadomes
“Eko-adventes vainagu konkurss”
NOLIKUMS

Konkursa organizatori: Babītes vidusskolas Ekopadome
Mērķi:
1. Veicināt izglītojamo “zaļo domāšanu” ar Adventes vainaga izveides palīdzību;
2. Rosināt sadarbību klašu kolektīvu vidū.
Uzdevumi:
1. Visai klasei kopā izvēlēties, kāds un no kādiem otrreizlietojamiem materiāliem tiks veidots adventes
vainags;
2. Izveidot to līdz 7.decembrim un novietot savā klases telpā, redzamā vietā.
Norises vieta: Babītes novads, Piņķi, Babītes vidusskolas klašu telpas.
Laiks: 19.11.2018. - 21.12.2018.
Dalībnieki: 1.- 12. klašu kolektīvi
Konkursa norise:
1. 19.11.2018.- 7.12.2018. - klase gatavo Adventes vainagu;
2. 10.12.2018. - Ekopadomes “Facebook” kontā tiek ievietotas visu Adventes vainagu fotogrāfijas;
3. 10.12.2018.- 19.12.2018. - notiek elektroniska balsošana, izmantojot Ekopadomes “Facebook” kontu;
4. 21.12.2018. - uzvarētāju apbalvošana skolas Svētku līnijās.
Organizatoriskie jautājumi:
1. Jebkuru jautājumu gadījumā vērsties pie 12.a klases skolnieces Ērikas Kuzmičas vai skolotājas Diānas
Eglītes vai rakstīt uz e-pastu: ekopadome@bvsk.lv
2018.gada 15.novembrī.

Sagatavoja: Babītes vidusskolas Ekopadome

Stafetes “Transports”
Mērķis: Veicināt izpratni par ikdienā izmantojamo transporta līdzekļu veidiem un to ietekmi uz dabu.
Uzdevumi:

Apzināt ikdienā sastopamo transportu veidus.

Izprast pārvietošanās nepieciešamību un biežumu.
Izprast dažādu transporta līdzekļu kaitīgo ietekmi uz dabu.
Sasniedzamais rezultāts: Prast izvērtēt un noteikt transporta līdzekļu veidus un to ietekmi uz dabu.
Klašu grupa: 1.-4.
Datums: 03.12.2018- 16.12.2018
Atbildīgais skolotājs: K.Vitjažkovs
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Apraksts

Komentārs

Skolēni sadalīti pa klasēm, pēc signāla skrien līdz
Beidzoties stafetei,
laukumam, kur zem konusiem ir novietotas bildītes
skolotāji pārbauda groziņus
ar dažāda veida transporta līdzekļiem. Kartīte
un pārrunā ar skolēniem
jāpaņem rokā un konuss jānovieto atpakaļ laukumā.
bildēs redzamos transporta
Skrienot atpakaļ pie savas komandas bildīte ar
veidus un to ietekmi uz dabu.
transporta līdzekli ir jānovieto tam paredzētā groziņā,
izvēloties videi draudzīga transporta vai videi
nedraudzīga transporta veidu. Komandas turpina
skriet, līdz visas kartītes ir atrastas un saliktas
groziņos. Uzvar tā komanda, kura ir savākusi
visvairāk transporta veidu kartiņas, kuras ir pareizi
novietotas attiecīgajā groziņā.
Skolēni, sadalīti pa klasēm, veic skrējienu pāri
Stafetei beidzoties, kopā
basketbola laukumam turp un atpakaļ, rokās turot
ar skolēniem tiek pārrunāts
vingrošanas riņķi, grupās pa trim. Atgriežoties pie
veiktais attālums, ceļā
komandas, “taksometrā” iekāpj (pie riņķa pieķeras) pavadītais laiks un taksometra
nākošie 3 stafetes dalībnieki un viņi turpina veikt
izmešu radītā ietekmi uz
distanci. Tiek uzņemts laiks, uzvar tā komanda, kura
dabu. Pārrunājam, kāpēc
visātrāk veic distanci.
labāk izmantot citu
sabiedrisko transportu.
Skolēni, sadalīti pa grupām, veic to pašu distanci,
Stafetei beidzoties,
kuru iepriekšējā stafetē, sastājoties viens aiz otra un
skolēniem tiek parādīts
uzliekot rokas uz pleciem. Visi kopā uzmanīgi veic
rezultāts un tiek salīdzināts,
distanci un tiek uzņemts laiks. Uzvar tā komanda,
cik lietderīgi bija distanci
kas stafeti veic visātrāk un visprecīzāk. Par katru
veikt grupās pa trim ar auto
reizi, kad skolēns atrauj rokas no priekšā stāvošā,
vai visiem kopā ar vilcienu,
tiek piešķirts 3 sekundes, kas pievienotas kopējam
kā arī pārrunāta dažādo
laikam.
transporta līdzekļu ietekme uz
dabu, veicot attiecīgo distanci
un pielīdzinot to reālām
dzīves situācijām.

Babītes vidusskolas Ziemassvētku labdarības tirdziņš
2018.gada 20.decembrī
NOLIKUMS.
Mērķis: Vākt līdzekļus Slokas dzīvnieku patversmei.
Mērķauditorija:
 Babītes vidusskolas 1.-12. klašu izglītojamie, kuri piedāvā tirdziņā pašu darinātas
lietas: suvenīrus, kancelejas preces, rotaļlietas, rotas un citus Ziemassvētkiem
raksturīgus izstrādājumus.
 Slokas dzīvnieku patversme.
Pasākuma norise:
2018.gada 20.decembrī:
 9.00-9.30 iekārto tirgošanās vietas
 9.30-11.00 tirgošanās
 12.00-13.30 tiem, kuri vēlas, būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās. Radošās
darbnīcas organizē Ekopadome.
 2.stundā un sākot ar 5.stundu, stundās nepiedalās pasākuma dalībnieki. Pārējiem
mācību stundas pēc stundu saraksta!
 Saziedotie līdzekļi tiek ziedoti Slokas dzīvnieku patversmei ( EKO padome un
skolotāja D.Eglīte, direktora vietnieks izglītības jomā I.Jermaks).
Pieteikšanās pasākumam:
 1.-12.klašu izglītojamie, kuri gatavi piedalīties Ziemassvētku labdarības tirdziņā un
ienākumus ziedot, līdz 2018.gada 11.decembrim klašu audzinātājiem iesniedz
pieteikumu, kurā norāda, ko tirgos Ziemassvētku labdarības tirdziņā. Plānojot, ko
gatavosiet tirdziņam, lūgums atcerēties, ka esam Ekoskola!
 Klašu audzinātāji apkopo informāciju un līdz 2018.gada 14.decembrim, iesniedz
direktora vietniecei izglītības jomā A.Kalniņai.

Ieskats no radošajām darbnīcām:

Babītes vidusskolas Ekopadomes
Jaunrades konkurss
NOLIKUMS
Konkursa organizatori: Babītes vidusskolas Ekopadome
Mērķi:
Veicināt izglītojamo “zaļo domāšanu”.
Uzdevumi:
1. Izstrādāt īsu, ritmisku atgādinājumu 3-6 vārdu apjomā par to, lai ikviens, izejot no telpas, aiz sevis
izslēdz gaismu;
2. Iesūtīt izstrādāto atgādinājumu elektroniski (elektroniskā pasta adrese: ekopadome@bvsk.lv) līdz
04.03.2019.
Norises laiks un vieta:
31.012019. - 4.03.2019.
Babītes vidusskola, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads
Dalībnieki:
Visi ieinteresētie Babītes vidusskolas izglītojamie, skolas personāls
Organizatoriskie jautājumi:
1. Izstrādātais atgādinājumā var būt papildināts ar atbilstošu/-ām ilustrāciju/-ām;
2. Atgādinājums drīkst saturēt no 3 (trim) līdz 6 (sešiem) vārdiem;
3. Konkursa uzvarētāja izstrādātais atgādinājums tiks izvietots visās skolas telpās.

Veiksmi!
2019. gada 25. janvārī
Sagatavoja: Babītes vidusskolas Ekopadome

Janvārī norisinājās zīmējumu konkurss 1.klasēm “Mans transports”. Tika veidota
izstāde, ikviens skolas izglītojamais, pedagogs, tehniskais un atbalsta personāls
un skolas viesis varēja balsot par sev tīkamāko zīmējumu.

Organizējām Silto džemperu dienu

Visu skolas saimi aicinājām akcijā iesaistīties 30.martā, bet skolā
organizējām Zemes stundu 29.martā – aicinājām pedagogus šajā dienā
neizmantor datorus, projektorus un citas elektroierīces, padomāt par citām darba formām.

Jauno kociņu stādīšana

Projekts “Lielās augu medības”
 Sadarbībā ar Toyota kompāniju īstenotā starptautiskā projektā vairāk nekā 90 Ekoskolu mācās par
bioloģiskās daudzveidības izzināšanu un aizsardzību.
 Par mācību pamatu tiek izmantota skolu teritorija un tuvākā apkārtne, parādot ekoloģiskās sakarības gan
dabiskās pļavās un mežos, gan cilvēka veidotos zālājos.
 Lielajām augu medībām var sekot līdzi atsevišķā Facebook lapā.
 Projektā piedalās skolas no 10 valstīm (Vācija, Īrija, Slovēnija, Turcija, Dānija, Spānija, Itālija, Polija un
Latvija), kurās tiek īstenota Ekoskolu programma.
 Projekts turpināsies līdz 2020. gadam. Tas dod iespēju ilgtermiņa pētījumam, kas parādītu projekta
efektu un atspoguļotu pozitīvas uzvedības pārmaiņas un izpratnes pieaugumu.
 Par galvenajiem skolu ieguvumiem piedaloties projektā var uzskatīt izpratnes pieaugumu skolēnu vidū
par bioloģisko daudzveidību, pieeju metodiskajiem materiāliem, tai skaitā starptautiskai augu sugu
datubāzei, praktisku rīcību bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, kā arī potenciālu ilgtermiņa
pētniecībai.

Babītes vidusskolas ekopadomes iesaiste.
Mērķis. Augu un kukaiņu daudzveidības izpēte tuvākajā skolas apkārtnē.
Plašākās aktivitātes 2018. /2019.m.g.
 Augu meklēšana un to nosaukumu noskaidrošana skolas tuvākajā apkārtnē.
 Augu nospiedumu izmantošana uz audumu maisiņiem.
 Kukaiņu mājas būtības izpēte un tās izveidošana skolas teritorijā sadarbībā ar skolas saimnieku
Pēteri Rutuli.
Nodarbību apraksti.
1. 2018. gada oktobra mēnesī tika ievākti dažādi augi, daļas un noskaidroti to nosaukumi. Iepriekš
tika sagatavoti kokvilnas audumu maisiņi, lai tos apgleznotu, izmantojot augu nospiedumus.
Maisiņus skolēni lietoja savām saimnieciskajām vajadzībām.
2. 2018. gada oktobra un novembra mēnesī tika izzināta kukaiņu mājas darbības nozīme un
izveidota šīs mājas skice. Tuvākajā skolas apkārtnē un arī no mājām tika savākti un nesti dabas
materiāli, kas noderētu kukaiņu mājas labiekārtojumam.
3. 2019. gada 25. martā kukaiņu māja tika novietota skolas pagalmā. Ekopadomes skolēni to
uzrauga.

Par paveikto skatīt fotogrāfijās.

Kokvilnas maisiņi

Babītes vidusskolas kukaiņu māja

Sadarbībā ar CSDD tika organizēti velo apmācības kursi,
velotiesības ieguva 50 izglītojamie

Zaļās jostas iepirkumu maisiņu konkurss apvienojumā
ar Babītes vidusskolas šī gada eko tēmu „Transports.”
Zaļās jostas izsludinātajā konkursā piedalījās 39 izglītojamie no Babītes vidusskolas pirmajām klasēm (1.b,1.c,
1.d).
Konkursa pirmā kārta notika klasēs.

Otrajā kārtā tika pieaicināta skolas vadība un eko padomes pārstāve. Pasākums notika skolas zālē. Katrs
dalībnieks varēja prezentēt savu veikumu, īsi pastāstot, no kā tika izgatavots maisiņš, kas palīdzēja īstenot ideju
un kā jaunā tašiņa tiks likta lietā.
Tā kā Babītes vidusskola ir EKO skola, un šī gada skolas vienotā pasākumu un projektu tēma ir Transports, tad
skolotājas ieteica izglītojamajiem, lai aktualizētu Gada tēmu, apvienot 2 labumus vienā:) - uz somiņām/
maisiņiem/ tašiņām attēlot visdažādākos transporta līdzekļus.
Pēc darbu skates, katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu par ieguldīto darbu un piedalīšanos Zaļās jostas
piedāvātajā radošā dizaina iepirkumu maisiņu konkursā "Es sāku ar sevi - Tīrai Latvijai!"
Skolas žūrija izvēlējās 10 izglītojamo darbus, un šī komanda devās uz Bolderājas skolu, lai piedalītos konkursa
nākamajā kārtā.
Lai gan konkursā bijām vieni no jaunākajiem dalībniekiem (bērndārzniekiem ir atsevišķs pasākums),
priecājāmies piedalīties! Mēs ieguvām jaunu un interesantu pieredzi un smēlāmies daudz radošas idejas no citu
skolu bērnu darbiem.
Sasniedzām savu mērķi – izgatavot iepirkumu maisiņu no otrreiz lietojamiem materiāliem, kas samazinātu
plastmasas nonākšanu vidē.

Aktivitāte klases garderobes vides uzlabošanai:
Babītes vidusskolas 3.Bklase gatavoja tīkliņus no veciem, nolietotiem T-krekliem. Kāpēc?Skolas garderobē maiņas apavi ir
jāievieto maisiņos, bet polietelēna maisiņi kaitē dabai, tādēļ apvienojot vides saudzēšnu un labo darbu Sporto visa klase

ietvaros mums tapa maisiņi.

Dāvanu pulciņā gatavojām atstarotājus – esi redzams diennakts tumšajā laikā uz ceļa!

Sasaiste ar mācību saturu (daži piemēri).
Nodarbības plāns
Mācību priekšmets: Ķīmija
Klase: 10.b
Nodarbība: Šķīdumi un automašīnas. (22.11.2018.)
Nodarbību vadīja: Līga Ābele
Nodarbības garums: 40 minūtes.
Nodarbības forma: Mācību stunda.
Mērķis: Uzzināt, kādi šķīdumi tiek izmantoti automašīnās, kāda ir to nozīme automašīnās un kāpēc nebūtu
pieļaujams tiem nonākt organismā vai apkārtējā vidē.
Sasniedzamais rezultāts: Skolēni atrod informāciju un aizpilda tabulu par zināmākajiem šķīdumiem, kurus
lieto automašīnās, apraksta to galvenās sastāvdaļas – to nepieciešamību auto darbībai un iespējamo ietekmi
neuzmanīgas lietošanas rezultātā.
Nodarbības gaita:
Aktuali
zācija (5
min)

1G
Skolotāja demonstrē attēlus ar eļļas/degvielas pleķiem uz ūdens un uz Zemes, demonstrē
attēlu, kā no mašīnas uz zemes tek motora dzesēšanas šķīdums, kā dabā tiek mazgātas mašīnas un
līdzīgus attēlus. Lūdz skolēnus izteikt savas domas par redzēto.
2G
Kad skolēni atbildējuši, ka attēlos redzami dažādi šķīdumi, kuri visticamāk ir indīgi cilvēkam
un videi, skolotāja informē par stundas mērķi.
3G
Skolotāja pārrunā ar skolēniem jau iepriekš zināmo par šķīdumu sastāvu, ka šķīdumos vielas
saglabā savas īpašības un ka katrai vielai ir savas funkcijas.

Apjēgš
ana un
lietošana
(25 min)

4G
Skolotāja demonstrē skolēniem ekrānšāviņus no rakstiem par to, kāda negatīva pieredze ir
bijusi citiem cilvēkiem, neuzmanīgi apejoties ar automašīnās izmantotajiem šķīdumiem, norāda
virzienus, kuros būs jāmeklē informācija darba uzdevuma veikšanai.
5G
Skolēni saņem darba uzdevumu – tabulas formu, kura jāaizpilda ar informāciju par
šķīdumiem. Skolēni patstāvīgi strādā savās pierakstu kladēs.
6G
Kad tabula aizpildīta, skolotāja lūdz skolēniem noformulēt trīs galvenos secinājumus un
ieteikumus citiem darbā ar autošķīdumiem.

Refleks
ija (10 min)

7G un 8G
Skolēni iepazīstina ar saviem secinājumiem pārējos klasesbiedrus. Klase kopā ar skolotāju
izvērtē ieteikumu pamatotību un nozīmi.
9G
Skolotāja lūdz skolēniem dalīties ar stāstiem no savas dzīves, kad zināšanas par autošķīdumu
ietekmi būtu noderējušas (piem., kāds ir mazgājis vecāku mašīnu dabā, kāds nenomazgā rokas
pēc vējstiklu šķīduma uzpildīšanas utt.) un ko turpmākajā dzīvē vairs nedarīs tā, kā līdz šim.

Sporta stundas (Sk.A.Caica) – Nūjošana.
Laika periodā no 14. janvāra līdz 25. janvārim skolēniem bija iespēja apgūt iemaņas un izpratni par nūjošanu.
Sasaistījām nūjošanu ar Eko skolas izvirzīto tēmu “Transports”.
Nūjošanu iekļāvām pie ekoloģiskajiem pārvietošanša veidiem. Kā arī nūjošana ne tikai nepiesārņo vidi, bet arī
veicina veselības un labas pašsajūtas uzlabošanos. Ar nūjošanu var nodarboties jebkurā vecuma periodā,
jebkurā gada laikā pa jebkādu segumu.

8.ma klases ekskursija “Pārgājien no Kolkas uz Mazirbi”
Ar 8. ma klasi izvēlējamies ekoloģisku, dabai draudzīgu un veselīgu “Taransporta veidu” – kājas. Veicām 20
km garu pārgājienu, kurā varējām izpētīt Latvijas kurzemes dabu nepiesārņojot vidi no degvielas izmešiem.
Ekskursijas laikā bija iespēja apskatīt Mazirbes “kuģu kapsētu”. Redzējām zvejnieku laivu atliekas, no kurām
bija saglabājušies tikai fragmenti. Tomēr izsecinājām, ka aptuveni pirs simt un vairāk gadiem zvejnieki ir bijuši
ļoti prasmīgi. Ir būvētas spēcīgas un ļoti milzīgas zvejas laivas, kuru fragmenti spēj saglabāties vēl līdz
mūsdienām.

8.ma klases ekskursija “Izbrauciens ar velosipēdiem”.
Projekta nedēļā izvirzījām mērķi ekoloģisks transports. Tādēļ nolēmēm doties izbraucienā ar velosipēdiem.
Nonācām pie secinājuma, ka pārvietošanās ar velosipēdiem ir ne tikai ekoloģiskākais pārvietošanās veids, bet
arī veselību un labu pašsajūtu veicinošs.
Lai arī, laika periods, kuru patērējām pārvietojoties ar velosipēdiem bija lielāks, kā tas būtu bijis, ja izmantotu
auto vai kādu citu transporta līdzekli, tomēr, pēc veiktajiem 30 kilometriem bijām patīkami noguruši ar daudz
pozitīvām emocijām. Bet pats būtiskākais, ka netika piesārņota daba.
Ekskursijas laikā izvēlējāmies apmeklēt Jūrmalas dabas muzeju, kurā papildinājām savas zināšanas par seno
zvejnieku dzīvesveidu. Apskatījām laivas, kuras tika izmantotas zvejai, to ietilpību uzbūvi un materiālu, no kāda
tās tika veidotas.

Secinājums:
Šobrīd cilvēki izmanto dažādus transporta veidus, kuri ne tikai piesārņo Eko sistēmu, bet arī neveicina veselīgu
dzīvesveidu.
Ar 8. ma un citiem skolēniem esam izsecinājuši, ka transports ir ne tikai tas, kurš aizved no punkta A uz punktu
B un tiek darbināts ar kādu no degvielas veidiem, bet arī tas, kuru vada pats cilvēks, kas uzlabo pašsajūtu,
veicina pozitīvas emocijas un nepiesārņo vidi.

Nodarbības plāns
Mācību priekšmets: Angļu valoda
Klase:7.a
Nodarbība:
Nodarbību vadīja: Diāna Pekša
Nodarbības garums: 40 min.
Nodarbības forma: Mācību stunda
Mērķis: Aktualizēt audzēkņu zināšanas par apkārtējo vidi, tās problēmām un iespējamiem risinājumiem.
Sasniedzamais rezultāts: Audzēkņi prot definēt apkārtējās vides problēmas saistītas ar transportu un prezentēt
šo problēmu risinājumu idejas.

Iepriekšējās zināšanas un prasmes: zināšanas: vārdu krājums par transporta līdzekļiem un apkārtējās vides
problēmām; prasmes: sadarboties pāros, plakātu veidošana, prezentācijas prasmes.
Nodarbības gaita:
1G Audzēkņiem tiek uzlikts audioieraksts ar mašīnu rādītu troksni, viņiem ir jāapraksta, ko
viņi dzird.
2G Audzēkņi nosauc pēc iespējas vairāk transporta veidu, ko zina angļu valodā.
3G Tiek aktivizētas audzēkņu iepriekšējās zināšanas par apkārtējās vides problēmām un
diskusijas veidā, tiek konstatēts, ka ļoti daudzas no tām ir saistītas ar transportu.
4G Tiek izvirzīts stundas mērķis un uzdevums: Pāros veidot plakātus par 3 apkārtējās vides
Apjēgšana
problēmām, kas ir saistītas ar transportu un piedāvāt šo problēmu iespējamos risinājumus.
un lietošana
(35 min)
5G Pāros notiek diskusija par izvirzīto uzdevumu.
6G Pāros tiek veidoti plakāti.
7G Pāri prezentē savus plakātus, izklāstot savas idejas.
Aktualizā
cija (5 min)

Refleksija
(5 min)

8G Skolotāja sniedz atgriezenisko saiti, pēc katras prezentācijas, izsakot savas domas par to
un uzdodot jautājumus.
9G Diskusija: Vai ir iespējams īstenot piedāvātos risinājumus reālajā dzīvē?

Stundas plāns.
Skolotājs: Monta Kučere
Mācību priekšmets: angļu valoda
Klase: 7.klase
Stundas temats: Vides problēmas manā skolā/ novadā/ valstī
Datums: 29.10.2018.
Plānotais

Skolēna
sasniedzamais
rezultāts

Stundas
posmi

Iepriekšējās
pieredzes,
zināšanu un
prasmju
aktualizācija

Jaunās
vielas apguve

Sasniegtais

 Spēt ieraudzīt problēmu un piedāvāt
tās risinājumus;
 Prot izveidot plakātu pa pāriem par
kādu no vides problēmām un
prezentēt to klases priekšā.
Skolotāja darbība stundā

Skolēnu darbība stundā

1G
Skolotāja ieslēdz klausīšanās
uzdevumu par ilgtspējīgu attīstību.
Skolotāja uzdod jautājumus par tekstu,
lai virzītu skolēnus domāt par vides
problēmām.

Skolēni klausās tekstu un izpilda uzdevumudoti apgalvojumi un skolēns izvēlas, vai šis
apgalvojums ir patiess vai nē.
Skolēni atbild uz jautājumiem.

2G
Skolotājs informē par stundas
sasniedzamo rezultātu.

3G
Skolotāja lūdz skolēnus aizdomāties
par vides problēmām skolā, savā novadā
vai valstī.
4G 5G 6G 7G
Skolotāja izskaidro uzdevumu un
sadala skolēnus pa pāriem. Skolēni veidos
plakātus un plakātu prezentācijas par kādu
no vides problēmām, kas pastāv mūsu
skolā, novadā vai valstī kopumā un
piedāvās savus risinājumus tām. Kā arī pēc
tam tās prezentēs citiem.

Skolēni uzdod jautājumus, ja tādi rodas.

Skolēni sauc dažādas vides problēmas, kuras
skolotājs fiksē uz interaktīvās tāfeles.

Skolotāja ar skolēniem kopā izveido
vērtēšanas kritērijus projektam.
Izrunā, kāds izskatās pāru darbu, kā var sadalīt
atbildību, kādai jābūt prezentācijai.
Vienojas par pareizu atsauču veidošanu.
(obligāti jāizmanto vismaz viens interneta resurss
un vismaz viena grāmata kā informācijas ieguves
veids )

Iegūto
zināšanu
lietošana

8G 9G
Plakātu prezentēšana.

Skolēni prezentē savus plakātus un uzdod
jautājumus. Sniedz pašvērtējumu un pamato to.
Kopīgi secinājumi, diskusijas par šo tēmu.

Stundas plāns
Klase: 4.c klase
Skolotāja: Kristīne Jukša
Mācību priekšmets: latviešu valoda.
Tēma: “Transports”. Vārds. Teikums. Teksts.
Stundā sasniedzamais rezultāts:
atkārtosi, kas ir viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi;
 pratīsi veidot teikumus;
 pratīsi noteikt teikumus pēc to uzbūves;
 pratīsi veidot savu tekstu;
 mācīsies vērtēt tekstu.
Nepieciešamie materiāli: ActivInspire prezentācija, darba lapas, pierakstu klades.


Stundas norise:
1) Skolotāja izdala lapiņas ar vārdiem un to skaidrojumiem. Skolēniem, strādājot pārī, ir
jāatrod katra vārda nozīmes skaidrojums.
2) Skolotāja izdala lapu ar pareizajiem variantiem, tiek izrunāts, kādas prasmes
nepieciešamas, lai uzdevumu veiktu pēc iespējas raitāk un pareizāk.
3) Tiek noskaidroti, kuri vārdi ir viennozīmīgi un kuri – daudznozīmīgi. Tiek atrasts vārds
ar visvairāk nozīmēm.
4) Šajā mirklī skolēni tiek lūgti formulēt stundas tēmu (“Transports”) un tiek iepazīstināti ar
stundā sasniedzamo rezultātu, parādot to uz ekrāna.
5) Skolotāja izdala lapiņas, uz kurām ir sajaukti teikumu sākumi un teikumu beigas.
Skolēniem jāatjauno teikumi.
6) Veiktais uzdevums tiek salīdzināts ar pareizo variantu uz tāfeles. Skolēni paši labo
kļūdas. Notiek pārrunas par to, kas būtu jādara, lai šo uzdevumu būtu vieglāk veikt.
7) Izlasa uz ekrāna tekstu, kas veidojas no teikumiem.
8) Skolēni sašķiro teikumus 2 grupās: vienkāršos un saliktos. Pirms tam pārrunas un
atgādinājums par gramatisko centru skaitu vienkāršos un saliktos teikumos. Salīdzina ar
ekrānu. Labo kļūdas.
9) Skolēni raksta pasaku par tēmu “Transports”. Nosacījumi ir uz ekrāna prezentācijā.
10)
Skolēni labo viens otra darbu un liek vērtējumu. Labošanas kritēriji ir redzami uz
ekrāna.

Transports. Izdales materiāls skolēniem.

Kopš seniem laikiem cilvēki ir ceļojuši,

pārvadātu preces, rastu piedzīvojumus.

lai meklētu pārtiku,
Ceļojumos devās arī lai uzzinātu, kas

un lai atklātu jaunas aizjūras zemes.

atrodas aiz nākamā kalna,
Sākumā viņi jāja

ar dzīvniekiem.

Taču jau pirms 5000 gadu tika uzbūvētas

un pirmie braucamlīdzekļi uz riteņiem.

pirmās laivas
Tūkstošiem gadu laikā transporta veidi

ir būtiski mainījušies.

Jau 15. un 16. gadsimtā eiropiešu ceļotāji

lai veiktu lielus attālumus un apbrauktu

izmantoja tālaika modernākos kuģus,
19. gadsimtā Eiropā inženieri izgudroja
un uzbūvēja dzelzceļu,
Pa dzelzceļu preces varēja transportēt

pat apkārt zemeslodei.
kas savukārt radīja pārmaiņas daudzu
cilvēku dzīvē.
un efektīvāk nekā agrāk.

daudz ātrāk
20. gadsimta sākumā notika nākamais

lēciens transporta attīstībā.

Uz ceļiem parādījās pirmie automobiļi,

bet gaisā bija redzami pirmie lidaparāti.

Piepeši pasaule šķita pavisam maza,

un pārmaiņu gaita kļuva arvien straujāka.

transports -a, v.
1. Tautas saimniecības nozare, kas ietver kravu
un pasažieru pārvadāšanu; kravu un pasažieru
pārvadāšanas sistēma.
// Ar (kā) pārvadāšanu saistīto darbību kopums.
// Transportlīdzeklis; arī transportlīdzekļu
kopums.
// pareti. Transportējamā krava, arī
transportējamie cilvēki, to kopums.
2. Dzīvības procesu izraisīta (kā) virzība,
pārvietošanās organismā, tā daļās.
lokomotīve -es, dsk. ģen. -vju, s.
Vilces spēkmašīna dzelzceļa vagonu
pārvietošanai pa sliežu ceļiem.
aviotransports -a, v.; parasti vsk.
Gaisa transports – transports, kurā
transportlīdzekļi ir gaisakuģi.
balons -a, v.
1. Savienojumā "gaisa balons": lidaparāts bez
dzinēja – milzīgs ar gāzi pildīts (parasti apaļš)
apvalks ar piestiprinātu grozu pasažieriem.
2. Rotaļlieta – piepūšams plāna, elastīga
materiāla maisiņš.
3. Hermētiski noslēdzams (parasti metāla) trauks
gāzes glabāšanai.
// Liels (parasti stikla) pudeles veida trauks
(šķidruma glabāšanai).
4. jūrn. Balonbura.
dirižablis -ļa, v.
Pilotējams plūdlīnijas formas aerostats ar
dzinēju.

zonde -es, dsk. ģen. -žu, s.
1. Pētniecisks aparāts, ierīce (kā) pētīšanai
apstākļos, kad pētījuma objekts nav tieši pieejams
(atrodas zemes dzīlēs, lielā attālumā, kosmosā u.
tml.).
2. med. Metāla vai elastīga materiāla
instruments, ko ievada ķermeņa dabiskos vai
patoloģiskos kanālos un dobumos diagnostiskā vai
ārstnieciskā nolūkā.

dingija
1. Neliela vaļēja laiva (gk. tropu zemēs).
2. novec. Mazu jahtu (švertlaivu) klase.

gondola -as, s.
1. Gara, šaura vienaira venēciešu laiva ar plakanu
dibenu, augstiem galiem.
2. Aerostata apvalkam piekārts grozs cilvēku,
ierīču, bagāžas novietošanai.
3. Pašizkrāvējs pusvagons, kura grīdā ierīkotas
lūkas kravas izbēršanai.

kariete -es, dsk. ģen. -šu, s.
1. Slēgti četrriteņu atsperrati.
2. žarg. Mašīna.
kebs -a, v.
1. Taksometrs (gk. ASV un Anglijā).
2. vēst. Vienjūga divriču atsperrati pasažieru
pārvadāšanai (Anglijā 18.-19. gs.).
droška -as, s.
Viegli izbraucamie rati.

kamanas -u, s.; apv. arī vsk.
1. Transportlīdzeklis cilvēku vešanai pa sniega
vai ledus ceļiem.
Kamanu ceļš — ar sniegu pārklāts ceļš, pa kuru
var braukt ar kamanām (ragavām).
2. materiālt. Darbmašīnas korpusveida detaļa ar
horizontālām vadotnēm.
3. materiālt. Darbmašīnas virzes izpildietaise.
kuģis -ģa, v.
1. Samērā liels ūdens transportlīdzeklis noteiktu
(piemēram, saimniecisku, zinātniski pētniecisku,
militāru) uzdevumu veikšanai.
2. Lidaparāts (parasti liels).
Kosmiskais (arī kosmosa) kuģis — kosmiskais
lidaparāts, kas nodrošina cilvēka lidojumu un
uzturēšanos kosmosā.
3. apv. Cepeškrāsnī cepti rīvēti kartupeļi kopā ar
sagrauzdētu žāvētu gaļu, sīpoliem, olu,
miltiem; kuģelis (2).
laiva -as, s.
Neliels ūdens transportlīdzeklis ar sānu malām
un dibenu, parasti atklātu virsmu.
// apv. Garens mākonis.

kanoe nelok., s.
1. fizk. Viegla sporta laiva, ko airē ar vienu īsu
airi.
2. No viengabala koka izdobta (piemēram,
indiāņu, polinēziešu) laiva.

Transports

1. Tautas saimniecības nozare, kas ietver kravu
un pasažieru pārvadāšanu; kravu un pasažieru
pārvadāšanas sistēma.
// Ar (kā) pārvadāšanu saistīto darbību kopums.
// Transportlīdzeklis; arī transportlīdzekļu
kopums.
// pareti. Transportējamā krava, arī
transportējamie cilvēki, to kopums.
2. Dzīvības procesu izraisīta (kā) virzība,
pārvietošanās organismā, tā daļās.

Lokomotīve

Vilces spēkmašīna dzelzceļa vagonu
pārvietošanai pa sliežu ceļiem.

Aviotransports

Gaisa transports – transports, kurā
transportlīdzekļi ir gaisakuģi.

Gaisa balons

1. Savienojumā "gaisa balons": lidaparāts bez
dzinēja – milzīgs ar gāzi pildīts (parasti apaļš)
apvalks ar piestiprinātu grozu pasažieriem.
2. Rotaļlieta – piepūšams plāna, elastīga
materiāla maisiņš.
3. Hermētiski noslēdzams (parasti metāla) trauks
gāzes glabāšanai.
// Liels (parasti stikla) pudeles veida trauks
(šķidruma glabāšanai).
4. jūrn. Balonbura.

Dirižablis

Pilotējams plūdlīnijas formas aerostats ar
dzinēju.

Kosmiskā zonde

1. Pētniecisks aparāts, ierīce (kā) pētīšanai
apstākļos, kad pētījuma objekts nav tieši pieejams
(atrodas zemes dzīlēs, lielā attālumā, kosmosā u.
tml.).
2. med. Metāla vai elastīga materiāla
instruments, ko ievada ķermeņa dabiskos vai
patoloģiskos kanālos un dobumos diagnostiskā vai
ārstnieciskā nolūkā.

Dingija

1. Neliela vaļēja laiva (gk. tropu zemēs).
2. novec. Mazu jahtu (švertlaivu) klase.

Kanoe

1. fizk. Viegla sporta laiva, ko airē ar vienu īsu
airi.
2. No viengabala koka izdobta (piemēram,

indiāņu, polinēziešu) laiva.

Gondola

1. Gara, šaura vienaira venēciešu laiva ar
plakanu dibenu, augstiem galiem.
2. Aerostata apvalkam piekārts grozs cilvēku,
ierīču, bagāžas novietošanai.
3. Pašizkrāvējs pusvagons, kura grīdā ierīkotas
lūkas kravas izbēršanai.

Kariete

1. Slēgti četrriteņu atsperrati.
2. žarg. Mašīna.

Kebs

1. Taksometrs (gk. ASV un Anglijā).
2. vēst. Vienjūga divriču atsperrati pasažieru
pārvadāšanai (Anglijā 18.-19. gs.).

Droška

Viegli izbraucamie rati.

Kamanas

1. Transportlīdzeklis cilvēku vešanai pa sniega
vai ledus ceļiem.
Kamanu ceļš — ar sniegu pārklāts ceļš, pa kuru
var braukt ar kamanām (ragavām).
2. materiālt. Darbmašīnas korpusveida detaļa ar
horizontālām vadotnēm.
3. materiālt. Darbmašīnas virzes izpildietaise.

Kuģis

Laiva

1. Samērā liels ūdens transportlīdzeklis noteiktu
(piemēram, saimniecisku, zinātniski pētniecisku,
militāru) uzdevumu veikšanai.
2. Lidaparāts (parasti liels).
Kosmiskais (arī kosmosa) kuģis — kosmiskais
lidaparāts, kas nodrošina cilvēka lidojumu un
uzturēšanos kosmosā.
3. apv. Cepeškrāsnī cepti rīvēti kartupeļi kopā ar
sagrauzdētu žāvētu gaļu, sīpoliem, olu,
miltiem; kuģelis (2).
Neliels ūdens transportlīdzeklis ar sānu malām
un dibenu, parasti atklātu virsmu.
// apv. Garens mākonis.

Teksts.
Kopš seniem laikiem cilvēki ir ceļojuši, lai meklētu pārtiku, pārvadātu preces, rastu
piedzīvojumus. Ceļojumos devās arī lai uzzinātu, kas atrodas aiz nākamā kalna, un lai atklātu
jaunas aizjūras zemes. Sākumā viņi jāja ar dzīvniekiem. Taču jau pirms 5000 gadu tika
uzbūvētas pirmās laivas un pirmie braucamlīdzekļi uz riteņiem.
Tūkstošiem gadu laikā transporta veidi ir būtiski mainījušies. Jau 15. un 16. gadsimtā eiropiešu
ceļotāji izmantoja tālaika modernākos kuģus, lai veiktu lielus attālumus un apbrauktu pat apkārt
zemeslodei.
19. gadsimtā Eiropā inženieri izgudroja un uzbūvēja dzelzceļu, kas savukārt radīja pārmaiņas
daudzu cilvēku dzīvē. Pa dzelzceļu preces varēja transportēt daudz ātrāk un efektīvāk nekā
agrāk.
20. gadsimta sākumā notika nākamais lēciens transporta attīstībā. Uz ceļiem parādījās pirmie
automobiļi, bet gaisā bija redzami pirmie lidaparāti. Piepeši pasaule šķita pavisam maza, un
pārmaiņu gaita kļuva arvien straujāka.

Skolai ir sava internetvietne, kur pedagogi ievieto informāciju par paveikto Ekoskolas
programmā un dalīties pieredzē

