
2019. gada 15.- 18.aprīlis



Projektu nedēļa 8.ab klasē

Mūsu Projektu nedēļas tēma bija – Dagdas vidusskolas sasniegumi sporta skolā.

Pirmajā dienā savācam materiālus pie sporta skolas direktores Vijas Niperes un izveidojām mapīti 

par sporta skolas darbu, audzēkņu sasniegumiem. 

Otrdien visi aktīvi atpūtāmies Krāslavas baseinā. Dažas meitenes ļoti čakli strādāja skolas bibliotēkā.

Trešdien zēni sakārtoja skolas sporta laukumā tāllēkšanas bedri un salaboja florbola vārtus.

Veiksmīgi izpildījām pēdējo ZZ čempionāta fizikas eksperimentu.                             

Ceturtdien no paša rīta apmeklējām tehnobusu un devāmies talkot uz jauniešu centru Parka rozes.



• Projektu nedēļas laikā 5.a klase nodarbojās ar vairākām aktivitātēm:

• Pētījām skolas Dagdā  atrašanas vietas un mājas, izmantojām vecāku un vecvecāku 
atmiņu stāstus, kā arī skolas muzeja materiālus.

• 16. aprīlī Meža dienu ietvaros braucām ekskursijā uz Andrupenes kokaudzētavu, 
iepazināmies ar bērzu audzēšanu, izgājām purva taku un iepazināmies ar purva 
biotopu, kā arī mācījāmies atpazīt kokus, noteikt to vecumu, un arī pareizi iestādīt 
kociņus. Mūs pavadīja un izglītoja Meža speciālisti Jānis Dzalbs un Aigars Babris.

• Izmantojām iespēju, ka varam darboties kopā un veicām ZZ čempionāta kopīgos 
uzdevumus: izveidojām un iesniedzām klases karogu un Fizmix eksperimentu, ko 
nofilmējām un arī iesniedzām.

• Izveidojām klases gadagrāmatu, kurā atspoguļojām mūsu klases aktivitātes šajā 
mācību gadā.

Projektu nedēļa 5.a klasē



• 15.04.

• “Meža dienas” laikā skolēni devās garā pastaigā pa mežu, apmeklēja kokaudzētavas siltumnīcu, kurās audzē 
bērzus un egles. Apmeklēja Andrupenes muzeju, ejot pa specializēto taku, klausījās stāstījumu par koku 
audzēšanu un dažādu sugu kokiem.

• 16.04.

• Tika sagatavoti jautājumi un klase devās ciemos pie ģimenes ārstes Olgas Sipovičas. Olga Sipoviča pastāstīja 
par ārsta darbu, nepieciešamo izglītību, bija atsaucīga, atbildēja uz visiem skolēnu jautājumiem. Ārste laipni 
parādīja procedūru kabinetu un daudzas ierīces, piemēram fonendoskopu un dinamometru. Ārste laipni 
iemācīja skolēnus mērīt savu garumu, visi, kas vēlējās, varēja uzzināt savu cukura līmeni asinīs, skolēniem bija 
dota iespēja paklausīties savu sirdi caur fonendoskopu, izmērīt savas plaukstas spēku un daudz ko citu. 
Pārnākot atpakaļ uz klasi, skolēni apkopoja savas intervijas rezultātus.

• 17.04.

• No rīta notika sagatavošanās intervijai, tad, ciemos pie 6. klases atnāca SIA “Staisons” vadītājs, uzņēmējs 
Staņislavs Maļķevičš. Skolēni uzdeva savus jautājumus, uz kuriem guva izvērstas atbildes, skolēni uzzināja 
daudz jauna par uzņēmējdarbības grūtībām, kā arī par kokapstrādes niansēm. Sarunas beigās uzņēmējs 
uzdāvināja klasei piemiņas dāvanu – oriģinālu dēlīti. Pēc sarunas skolēni apkopoja sarunas laikā iegūto 
informāciju. 

Projektu nedēļa 6.b klasē



• 2. a klases skolēni projektu nedēļā guva priekštatu par savu vecvecāku skolas laiku.

• Skolēni aizpildīja anketu par savu vecvecāku skolas laiku, klausījās klases 
audzinātājas stāstījumu par skolas laiku, noklausījās  Anda Goligina vecmāmiņas un 
Veronikas Šēferes vectētiņa atmiņu stāstījumu par skolu. Skolēni aplūkoja 
fotogrāfijas, skolas piederumus no vecvecāku skolas laika , veica salīdzināšanu, 
mācījās atrast kartē pilsētu vai ciematu, kurā mācījās vecvecāki.

• Tika gatavoti ielūgumi, apsveikuma kartiņas un dāvanu kastītes vecvecākiem.

• Katrs skolēns arī par sevi izveidoja vizītkarti skolas muzejam.

• Secinājumi: ir vērtīgi, ja bērni runā ar saviem vecvecākiem, uzdod viņiem 
jautājumus un uzzina lietas, par kurām viņiem pat nav iepriekš bijis priekštata. 
Daudzi skolēni varbūt ņems vērā ieteikumus un vairāk sarunāsies ar vecvecākiem.

Projektu nedēļa 2.a klasē



• Projektu nedēļā gatavojamies vecvecāku 
pasākumam. Izpētījām vecvecāku anketas, uzzināto 
informāciju salīdzinājām ar mūsdienām. Pētījām un 
salīdzinājām fotogrāfijas, iepazināmies ar grāmatu, 
par skolas gaitām senos laikos “Dullais Dauka”, 
“Kauja pie Knipskas”. Vēl šīs nedēļas laikā zīmējām 
un veidojām kolāžu par skolu, sagatavojām dāvanas 
vecvecākiem un kopīgi noskatījāmies filmu. 

Projektu nedēļa 1.a klasē



• Projektu nedēļas laikā 3.a kl. gatavojās vecvecāku pasākumam. Tika veikta aptauja par to, kurās 
skolās, cik klašu ir beiguši vecvecāki, kādi bijuši mīļākie mācību priekšmeti, gatavoja apsveikuma 
kastītes.

• Skolēni strādāja arī darba lapās, kur vajadzēja izpētīt savu skolu kabinetus, veikt dažādus 
uzdevumus, aizpildīt lapas ar jautājumiem, kas lika atcerēties savu pirmo skolas dienu, skolas 
tradīcijas utt.

Projektu nedēļa 3.a klasē



• Projektu nedēļā mēs pētījām Dagdas vidusskolas vokāli 
instrumentālo ansambli, kurš pastāvēja 1982 - 1983. gadā 
(vad. Valdis Orols). 

• Pirmajā dienā mēs sazinājāmies ar ansambļa dalībniekiem un 
intervējām tos. Diemžēl ar visiem sazināties neizdevās.  
Interesanti bija uzklausīt dalībnieku atmiņas un 
piedzīvojumus. Mums patika pētīt fotogrāfijas, kuras mums 
sniedza ansambļa dalībnieki. Bija patīkami atpazīt pazīstamus 
cilvēkus. Vēlāk mēs apkopojām visas intervijas kopā, 
izdrukājām tās, salikām grāmatiņā un nodevām tālāk Dagdas 
vidusskolas muzejam. 

• Veicot šo darbu, uzzinājām, ka 80. gados Dagdas 
vidusskolā bija vokāli instrumentālais ansamblis, kura 
neoficiālais nosaukums “Elektriskais parks”. Daudziem bija 
pārsteigums uzzinot, ka ansambļa vadītājs bija fizikas 
skolotājs V. Orols. 

Projektu nedēļa 11.a klasē



15.04.2019.

• Kopā ar 6.b klases skolēniem piedalījās Meža dienā. Skolēni apmeklēja kokaudzētavu Andrupenē, izzināja procesu, 
kā izaug kociņš. Skolēni izgāja Andrupenes purva taku. Šo pasākumu organizēja  J. Dzalbs, mežu dienesta 
konsultants.

16.04.

• Ekskursija uz Rīgu, saistīta ar projektu „Skolas soma”. Tika apmeklēts TV tornis Zaķusalā, „Lido” Lieldienu noskaņās, 
Ziedoņa klases kvests, Lielvārdes pilsdrupas un Lāčplēša parks.

17.04. 

• Skolēni izstrādāja aptaujas jautājumus par tēmu „Mani vecāki – Dagdas vidusskolas absolventi”. 

• Veica ZZ čempionāta uzdevumus, gatavojās eksperimenta veikšanai. 

• Rakstīja atsauksmes par saviem iespaidiem Meža dienā un izzinošajā ekskursijā. 

• Apmeklēja izstādes Dagdas novada bibliotēkā, izvēlējās grāmatas lasīšanai.

18.04.

• Skolēni apkopoja aptaujas rezultātus un iepazīstināja klases biedrus ar iegūto informāciju – kādas ir vecāku atmiņas 
par saviem skolas gadiem.

• Filmas skatīšanās un grāmatu lasīšana.

• ZZ čempionāta eksperimenta filmēšana.

Projektu nedēļa 6.a klasē



• Prāta vētra »Skola tagad un senāk.»

• Skolotājas stāstījums par saviem skolas gadiem 
pamatskolā.

• Fotogrāfiju, grāmatu, liecību, diplomu apskatīšana.

• Glītrakstīšanas stunda.

• Anketu «Vecvecāku skolas laiks» analīze

un datu salīdzināšana.

• Prezentācija «Skolas formas 20.gadsimtā».

Projektu nedēļa 2.b klasē

• Tikšanās ar Daniela vecmāmiņu Ināru. 
Atmiņas un stātstījums par skolu.

• Kā pareizi rakstīt ielūgumu.

• Ielūgumu izgatavošana vecvecākiem uz 
pasākumu.

• Dāvanu kārbiņas izgatavošana.

• 2.b klases skolēna vizītkartes tapšana.

• Dāvanu kārbiņas izgreznošana.

• DL Skolas piederumi; stundu saraksts.

• Latviešu spēlfilmas «Dullais Dauka» 
skatīšanās.

• DL dažādi dzejoļi par skolu.

• Glītrakstīšanas stunda.

• DL Tautasdziesmas, sakāmvārdi 
par darbu, skolu. Krustvārdu
mīkla.

• Latviešu filmas «Ūdensbumba
resnajam runcim» skatīšanās.

• Zīmējums «Mana sapņu skola» 
un «Skolas forma nākotnē».

• Klases uzkopšana.

• Darba apkopošana.



• 1. strādājām pie informācijas apkopošanas par deju kolektīvu "Atspolīte". Tika apkopota informācija par 

dejotāju sastāvu katrā mācību gadā, dejām, pasākumiem, kuros tika dejots. Izpētīti tērpi. ir intervēti 

dalībnieki un skolotāja. Rezultātā ir tapis vizuālais materiāls (konsultējoties ar vēstures skolotāju par 

noformēšanu), kas ir nodots skolas muzejam.

• 2. talkas dienā strādājām pie ebreju kapu sakopšanas.

• 3. sadarbībā ar psihologu - praktikantu N.Ovčinko notika karjeras plānošanas aktivitātes - pašizziņa, savu 

spēju izvērtēšana utt.

Projektu nedēļa 10.a klasē



• Šajā gadā projektu nedēļā mums tika dota iespēja iepazīties ar Dagdas novada jaunsargu vienību 

un tās vēsturi. Lai to izdarītu, bija nepieciešama jaunsargu instruktora Pētera Šņukuta palīdzība, kas 

gan pastāstīja mums interesējošo pirmdien, gan arī ļāva izmantot savu fotogrāfiju krājumu 

prezentācijai un brošūrai. Otrdien, savukārt, mēs pavadījām laiku, kopjot ebreju kapus, ko arī 

darām vairākus gadus pēc kārtas. Rezultāts tika iegūts apmierinošs, lai ar mierīgu sirdi pārtrauktu 

talku. Gan trešdien, gan ceturtdien mēs apkopojām gan doto, gan mūsu iegūto informāciju, lai 

izveidotu brošūru un prezentāciju. Paralēli mēs arī labi pavadījām laiku, strādādami kopā.

Projektu nedēļa 10.b klasē



• Pirmdien vācam informāciju par žetonu vakariem Dagdas vidusskolā. Skolēni darbojās 

grupās.

• Otrdien, apkopoto informāciju izvietojām brošūrā "Žetonu vakara tradīcijas Dagdas 

vidusskolā" ar anotācijām latviešu un angļu valodās. Šo brošūru atstāsim skolas muzejam.

• Trešdien un ceturtdien, skolēni darbojās skolas muzejā ar vēstures skolotāju L. Lovčinovsku.

• Ceturtdien, skolēni apmeklēja tehnobusu. 

Projektu nedēļa 11.b klasē



Projektu nedēļa 5.b klasē

Projektu nedēļas laikā 5.b klase izvēlējās tēmu: “Skolotāji- Dagdas vidusskolas absolventi”. Pētījuma

rezultātā tika noskaidrots, no pašlaik skolā esošajiem pedagogiem, Dagdas vidusskolā mācījušies ir 29

skolotāji. 5.b klases skolēni saņēma uzdevumu – izveidot aprakstu par vienu vai diviem skolotājiem. Lai to

izdarītu, katrs skolēns tikās ar skolotāju un veica aptauju. Skolotāji atbildēja uz sekojošiem jautājumiem.

Kurā gadā pabeidza Dagdas vidusskolu? Kur turpināja izglītību? Kādu specialitāti ieguva. No kura gada

strādā Dagdas vidusskolā? Kādus priekšmetus māca? Kādus pienākumus pilda skolā? Cik ir bijušas

audzināmās klases? Īss Dagdas vidusskolas raksturojums.

Iegūto informāciju skolēni skaisti noformēja uz A4 formāta lapas, ievietojot arī skolotāja fotogrāfiju.

Rezultātā izveidojās neliels albums par skolotāji- Dagdas vidusskolas absolventiem. Toties skolēni guva

iemaņas veikt aptauju, noformēt aprakstus.

Vienā no projektu dienām devāmies mācību ekskursijā uz Andrupenes kokaudzētavu, kur skolēnus

iepazīstināja ar dažādu koku sēklām un to sēšanu. Kā arī stāstīja, kā top koks no sēklas līdz pieaugušam

kokam. Ekskursija turpinājās Andrupenes Purva takā, kur mežziņi Jānis Dzalbs un Aigars Babris

iepazīstināja ar purva fluoru un tās īpatnībām. Paldies viņiem par to.



Projektu nedēļa 3.b klasē

3b projektu nedēļā skolēni intervēja vecvecākus par skolas gaitām ,kopā 

aizpildīja anketas.Klasē bija vecvecāku foto izstāde,apmeklējām skolas muzeju. 

Bērni stāstīja par saviem vecvecākiem,notika diskusija-Skola šodien un 

agrāk.Gatavojām ielūgumus un apsveikuma dāvanas pasākumam.3.b klases 

meitenes Katrīnu, Izabellu,Anastasiju ,3.a kl.Katrīnu gatavoju vadīt- Vecvecāku 

pasākumu.



Projektu nedēļa 7.a klasē

Viens no aprīļa aizraujošākajiem notikumiem skolā – projektu nedēļa. Šīs nedēļas laikā 7.a klases 

skolēni  pētīja, radīja un prezentēja, iegūstot interesantus izzinošus faktus par skolas vēsturi. Klase 

tika sadalīta 3 grupās, katrai tika dots uzdevums  - izpētīt doto tēmu, izveidojot aptaujas anketas, 

intervijas un apkopot iegūto informāciju.

1. grupas tēma - Televīzija raidījums “Tīņu kompānija” . Šīs grupas skolēni  intervēja raidījuma 

vadītājus Ludmilu Lovčinovsku un Andreju Kumačovu. Caur sociāliem tīkliem meklēja bijušos 

absolventus, kas ņēma aktīvu dalību šī raidījuma veidošanā.

2. grupas tēma – Dagdas vidusskolas deju kolektīva vēsture. Tika intervēti kolektīva vadītāja Inna 

Zandare, bijušie dejotāji Gunārs Ciganovičs, Aina Bluka, Rita Vaišļa, Jānis Platacis, Zoja Japiņa, Alla 

Jasukeviča, Lidija Kartenko u.c. Iegūtā informācija tika apkopota un izveidoti materiāli papildinās 

skolas muzeja materiālus.

3. grupas tēma  - Dagdas vidusskolas skolotāju hobiji. Skolēni aktīvi iesaistījās šīs tēmas izpētē, 

anketas izveidošanā un aptaujas veikšanā. Sagatavotais materiāls tiks izmantots Skolotāju dienai 

veltītajā izstādē, lai priecētu pašus skolotājus svētkos.




