Eiropas diena 2022
Norises plāns 9.maijā

Klases

9.00-10.30

1.-4.klase Savā klasē

10.45-12.20
Apmeklē
prezentāciju/kārto
eksāmenu/sēj saulespuķes

12.35-14.10

Atbildīgais
Klašu
audzinātāji

Veido prezentāciju
Prezentē savu darbu
5.-7.klase par izlozēto ES
sākumskolas klasei
valsti

Kārto eksāmenu/
izloka miera
balodi/AS

Klašu
audzinātāji

Piedalās interešu
8.-12.klase grupā (obligāts
pieraksts) 1

Kārto eksāmenu/
izloka miera
balodi/AS3

Klašu
audzinātāji /
interešu
grupu vadītāji

1

Piedalās interešu grupā
(obligāts pieraksts)2

https://docs.google.com/document/d/1JamcLtbOUBg16mPaH81aDIzGyzV8MrYPJf13A2c9fOs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JamcLtbOUBg16mPaH81aDIzGyzV8MrYPJf13A2c9fOs/edit?usp=sharing
3
Atgriezeniskā saite
2

Darba grupas 8.-12.klasēm
1.Eiropas fiziskā ģeogrāfija ar Zani Vilni
Kopā atradīsim Eiropas garākās upes, augstākos kalnus, lielākās pilsētas, dziļākos ezerus, lielākās salas, plašākās zemienes,
skaistākos ūdenskritumus un vēl citas dabas dāvanas.
Pastāstīsim citiem un ieplānosim savos ceļojumu maršrutos.
2.Izzini sevi spēlējot dažādas spēles kopā ar Baibu Keiseli
1.Ģeogrāfiskā spēle;
2.Mēmais šovs par dažādiem literāriem darbiem;
3.Mini pa trim!
4.Kurš saliks ātrāk, vairāk!
5.Iedzīvini attēlu!
3.Zibakcija" Eiropas galds "
Katra valsts izceļas ar savu unikālu kultūras identitāti un tās iezīmēm. Viena no kultūras iezīmēm ir valstu nacionālie ēdieni.
Zibakcijā kopā ar Ingu Freibergu būs iespēja izveidot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo ēdienu galdu. Piedalies un tu
uzzināsi, ko jaunu par savu kaimiņu valsti!
4.Pārraksti Eiropas literatūru ar Alīdu Pērkoni
Iespēja iepazīt Eiropas literatūras tēlus no jauna skatu punkta, dodot tiem jaunas izvēles un piedzīvojumus. Sprīdītis gāja laimi
meklēt, bet ko, tavuprāt, varētu meklēt un atrast Romeo un Džuljeta? Un kādi piedzīvojumi dzīves ceļā varētu gaidīt
Vinniju Pūku?
5. Gundars Siliņš piedāvā radošā atmosfērā iepazīties ar Eiropas sporta hartu, pārrunāt godīgas spēles principus, uzzināt visu par
dopingu, kā arī apgūt dažus mazāk zināmus veselīga uztura principus.
6. Gribas izkustēties un iepazīt Eiropas deju ritmus? Piedalies Eiropas deju meistarklasē kopā ar Ināru Martinu!

7. Vai tu zini, kas ir Eiropas Parlaments un kā tas darbojas? Vai tu zini, kādas prasmes ir jāapgūst, lai tur nokļūtu? Vai Tu zini,
kā Latvija ir pārstāvēta Eiropas Parlamentā? Nāc un uzzini to kopā ar Viju Ķezberi.
8. Spēlēsim demokrātiju? Nāc un kopā ar Agnesi Sprūģi izspēlē galda spēli, kuras mērķis ir veidot savu valsti, izprast demokrātijas
pamatelementu nozīmību, kā arī apzināties demokrātiskas valsts iespējas un riskus.

9. Eiropas Savienības literatūras gada balva, - balvas ieguvēji Latvijā, literārā viktorīna literāti un ES valstis. Aizraujošs
ceļojums mūsdienu literatūras pasaulē kopā ar Ināru Andžāni.

