
                                                  „RADOŠUMA DIENAS LIEPĀJĀ”                                2013./2014.m.g. 

2014.gada 10.-14.marts 
 Radošuma dienas veltītas Liepājas pilsētas 389.dzimšanas dienai. 

Šogad mērķis - rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm, apgūstot dažādu lietu un jomu darbības pamatprincipus. 

Pasākums Izpildes laiks Piezīmes  PIEDALĀS/ 

ATBILDĪGIE 
1.-4.klašu skolēnu mācību procesā 

praktiski pielietojamo darinājumu 

veidošana 

10.-12.marts  

 

Izstādē skolā izliek 

12.martā 

Liepājas pilsētas sākumskolu 1.-4.klašu skolēni veido mācību 

procesā praktiski pielietojamus darinājumus (signālkartītes, 

modeļus, ģeometriskas figūras, galda spēles u.c.), kuru 

izgatavošanā izmanto sadzīves pārpalikumus (avīzes, žurnālus, 

reklāmu bukletus, kartonu, kārbas, PET pudeles, audumu 

atgriezumus, dziju u.c.) 

1.-4.kl.(latv.pl.) V.Egliena 

1.-4.kl.(krievu pl.) N.Čornaja 

 

M.Daubure 

Iepazīsti brīnumaino tehnoloģiju 

pasauli ar 1000 iespējām tavai 

veiksmīgai nākotnes karjerai - 

RTU Liepājas filiāle, Vānes iela 

4, 414. telpa 

10.marts: 

No 12.00-1.- 4.kl.skolēni 

No 13.00-5.-7.kl.skolēni 

No 14.00-8.-9.kl.skolēni 

No 15.00-10.-12.kl.skolēni 

 

.„Iepazīsti brīnumaino tehnoloģiju pasauli ar 1000 iespējām 

Tavai veiksmīgai nākotnes karjerai – eksperimenti, tehnoloģiju 

un robotu darbības demonstrējumi, piedalīšanās eksperimentos 

un tehnoloģiju realizēšanā.  

V.Egliena – 1.-4.kl.sk.(8) 

A.Prina -5.B (4 skolēni) 

A.Juzups -8.B (4 skolēni) 

J.Dudko – VSK. (4 skolēni) 

Liepājas Universitātes 

(Kr.Valdemāra iela 4) 
piedāvātās darbnīcas: 

„Neredzamā elpa telpā”-1.kab. 

„Valodu pasaule”-15.kab. 

„Studentu veidotie video”-16.kab. 

„Ko vien vari, galvā dari!”-

zāle(23.) 

Robotu” izrāde”-20.kab. 

Dzīvesstāstu laboratorija-21.kab. 

Viktorīna! Fizikas vēsture-31.kab. 

10.marts – no 14.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

14.30 un 15.30 

 

Liepājas Universitātes piedāvājumi:  

„Neredzamā elpa telpā”, darbnīca „Valodu pasaule”, studentu 

veidotie video, „Ko vien vari, galvā dari”, Robotu „izrāde”, 

Dzīvesstāstu laboratorija, „Viktorīna! Fizikas vēsture”.  

Mērķauditorija – vidusskolēni,  

kā arī 7.-9.klašu skolēni.  
Pasākumā skolēni var brīvi pārvietoties un darboties, kur vēlas.  

Izglītības iestāde piesaka skolēnu skaitu, norādot klasi un 

skolotāju. 

 

A.Vilsone – 8.B (12 skolēni) 

D.Bugaja – VSK. (6 skolēni) 

S.Petrevica – 7.A (6 skolēni) 

Citāda mācību diena Liepājas 8.vidusskolā 

 

12. marts 

”Citāda mācību diena” – izglītības iestāde plāno dienu  

radošā,  interesantā, citādā veidā – ar darbnīcām, 

savādākām stundām, eksperimentiem, spēlēm, sacensībām. 
PROGRAMMA 

 Mācību stundas notiek pēc saraksta 

 Katrs priekšmetu skolotājs savā mācību stundā izdomā 

savādāku: 

ar spēlēm, dažādiem uzdevumiem, darbnīcām, 

eksperimentiem, sacensībām un pārsteigumiem utt. 

 

Priekšmetu skolotāji 



 ,,Atjautīgo uzdevumu- klašu durvis’’: 

Klašu audzinātāji noformē klases durvis ar plakātu – 

dažādiem atjautības uzdevumiem, lai skolēniem strapbrīžos 

būtu iespēja apceļot skolu un risināt dažādus uzdevumus.  

 Skolēnu līdzpārvalde gatavo ,,Citāda diena skolā” (no 

plkst.11.15 starpbrīžos): 

  1.stāvs – foto studija. Atbildīga- Tatjana Šalajeva 

10.A 
  2.stāvs – atjautības(zinātnes) spēles. Atbildīga–

Agate Mame 10.A 
  3.stāvs – ātrā palīdzība . Atbildīgais – Dainis 

Solovjovs 10.A 

 

Skolēnu mācību firmu tirdziņš 

 

T/c „ Ostmala”-13.marts;  

No 15.30-18.30 

 

 

 

 

Klašu audzinātāji, 

priekšmetu skolotāji 

Tehniskās jaunrades konkurss 7.-

9.klašu komandām 
BJC struktūrvienība 
„Laumiņa”, Krūmu ielā 29  

14.marts 

Mērķis -Rosināt skolēnu  interesi par inženierzinātnēm.  
Skolēni  izgatavos darbojošos modeļus un  piedalīsies  

sacensībās.  Piedalās 7.-9.klašu skolēnu komanda 8 cilvēku 

sastāvā , no katras skolas viena komanda. 

11.00 – 11.30  dalībnieku reģistrācija 

11.30 – 12.00  atklāšana, darba kārtība, 

 Mājas darbu „Kosmiskā stacija” prezentācijas” (1-2 min.) 

12.00 – 14.00 darbs darbnīcās:  

1. Spageti tiltu konstruēšana – 2 dalībnieki 

2. Mašīnas modeļa ar gumijas dzinēju konstruēšana – 2  

3. Kuģa modeļa ar gumijas dzinēja konstruēšana – 2  

4. Sviestmaižu konstruēšana ”Tehniskā sviestmaize” – 2   

14.00 – 14.30 mašīnu un  kuģu modeļu sacensības, 

makaronu tiltu testēšana uz  slodzes izturību, sviestmaižu 

vērtēšana  

14.30 – 15.00  LBJC tehniskās jaunrades prezentācijas 

15.00 – 15.10 Sviestmaižu degustēšana 

15.10 -15.30  Apbalvošana (Skatīt nolikumu) 

 

 

D.Bugaja – 9.C kl. (8 skol.) 

 

RADOŠU NEDĒĻU RADOŠĀ PILSĒTĀ UN RADOŠĀ SKOLĀ!  

 

 

 


