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Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

Aizkraukles novada Kokneses pagastā 
 

 

 

  Pūralāde 
Valodas un kultūras izpratnes un  

pašizpausmes mākslas mācību jomas MK 

Novembris ir valodas un kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslas mācību jomas mācību 

priekšmetu mēnesis. 

 

Skolas pasākumi: 

 Skolas foajē apskatāma digitāli projicēta skolēnu 

radošo darbu izstāde  “Staro skola”.  

 Izgaismota objekta veidošana klašu grupu telpās. 

 

  Muzikāls pasākums: “Staro skola.”  

 

 Mārtiņdienas svinēšana.  

 

 Svešvalodu nedēļa.  

 

 Dalība Latviešu valodas aģentūras rīkotajā radošo 

darbu konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”. 

 

 Izteiksmīgas runas konkurss 

“Tu esi Latvijas dārgums”. 
 

 

 

Kur zemi lai krāšņāku rastu, 

Kam skaistākas dziesmas, lai dzied, 

Kā zemi pie dzintara krasta, 

Kā zemi, kur ābeles zied. 

Tā zeme ir dzimtene mana, 

Te izaugt un dzīvot man ļauts. 

Ik puķe tās vārdu man zvana, 

Šo zemi par Latviju sauc. 

(Anna Sakse) 
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Kokneses pamatskolā – attīstības centrā novembris ir tradicionāli Valodu un 

mākslas mēnesis, kas šogad sākās 8.novembrī ar svešvalodu nedēļu.  

 

   Tās laikā angļu valodas stundās  skolēni interaktīvi darbojās, sacenšoties ar datoru, – 

meklēja dažādos attēlos paslēptas lietas, dzīvniekus, centās saskatīt līdzības un atšķirības, risināja 

asprātīgus uzdevumus, trenēja uzmanību un jautri pavadīja laiku, gūstot apliecinājumu tam, ka 

angļu valoda var tikt apgūta arī citādā veidā, šoreiz ar spēļu palīdzību. 

 Paldies visiem par aktīvu dalību!  

 

 

 

 

 

 

 

Angļu valodas skolotāja Ineta Gerasimova 

SVEŠVALODU NEDĒĻA 
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VIZUĀLĀS MĀKSLAS NEDĒĻA 

 

 

  

Valodas un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas mācību priekšmetu 

mēneša ietvaros, skolēni gatavojās digitālajai skolēnu darbu izstādei “Staro skola”. Izmantojot 

datortehnoloģijas, apguvām jaunu rīku, kurā iespējams zīmēt virtuozus, simetriskus zīmējumus, 

kas aizrāva skolēnus, kā arī mācīja pareizi apieties ar informāciju tehnoloģijām. 

 

 

Digitāla izstāde “Staro skola” 

 

 

Izveidojām arī video, kurā 

iespējams apskatīt izveidotos darbiņus un 

to kā tie tapa. Video tika rādīts skolas 

foajē, kur gan visi skolēni, gan skolas 

darbinieki varēja tos apskatīt, kā arī fonā 

skanēja Latviešu tautas dziesmas 

mūsdienīgā izpildījumā. Šis bija 

neierastāks formāts mākslas izstādei, kas 

bagātināja skolas vidi un mācīja bērniem, 

ka var būt dažādi izstāžu veidi. 

 

Vizuālās mākslas skolotāja Elīna Māliņa 
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MŪZIKAS NEDĒĻA 

 Novembris mūsu skolā ir valodas,  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu 

mēnesis. Mēneša pasākumu vienojošais nosaukums – “Staro skola”. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas ietvaros, pamatskolā-attīstības centrā 

notika projekta “Latvijas skolas soma” koncertlekcija “Sprādziens mūzikā ” 7. – 9. klašu skolēniem. 

Koncertlekcijā tika apskatīts, kā populārā mūzika 

attīstījusies no 1920. līdz 2020.gadam, izzinot, ka mūzika iet 

roku rokā ar 20.gs. vēstures lielākajiem notikumiem. Skolēni 

iepazinās ar džezu, blūzu, rokmūziku un populāro deju mūziku. 

Dzirdēja vairākas dziesmas no Elvisa Preslija, Queen, Maikla 

Džeksona, The Beatles, Frenka Sinatra un Raimonda Paula 

repertuāra. Koncertlekciju papildināja īpaši veidoti video 

materiāli. Kopā ar lekcijas vadītājiem, skolēni varēja izpētīt 

dažādus rokmūzikas instrumentus, jaunākās elektromūzikas 

iespējas un leģendārākos deju soļus. Pēc nodarbības skolēni 

veica uzdevumu, kurā parādīja, cik uzmanīgi klausītāji ir bijuši, 

kas izraisījis vislielāko sajūsmu. 

Mūzikas nedēļu 

turpinājām, risinot dažādas 

krustvārdu mīklas par mūziku. 

Lai padarītu mācību procesu 

aizraujošāku un mūsdienīgāku, 

piedāvāju skolēniem mācību 

saturu apgūt, izmantojot QR 

kodus. Pirms nodarbības skolēni 

savās viedierīcēs lejuplādēja QR 

kodu skenētāja lietotni. Ar tās 

palīdzību skolēni  iepazina 

dažādus mūzikas piemērus. 

 

 

 

Par aktīvu dalību mūzikas 

nedēļā, skolēni ieguva saldas balvas.  

Lai izdodas arī turpmāk atrast laiku un 

iedvesmu šādiem izglītojošiem, 

mūsdienīgiem pasākumiem skolā!  

 

 

Mūzikas skolotāja  Sandra Paļčevska 
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IZTEIKSMĪGAS RUNAS KONKURSS   

             “Tu esi Latvijas dārgums”. 

             Šoreiz izteiksmīgas runas konkurss notika pavisam savādāk nekā 

ierasts līdz šim.  Lai konkursa dalībnieki  nepulcētos, dzejoļi  tika  

ierakstīti video formātā.     

Dzejoļu video  tika izkārtoti  pa trīs grupām un  apkopoti prezentācijā.  

Arī žūrija  konkursa dalībnieku uzstāšanos vēroja  attālināti.   

1. – 4. klašu grupā pateicības rakstus saņēma Kristofers Apiņš, Daniels Kundziņš, 

Santa Mitrovska, Kristaps Ivanovs, Viktorija Bogdanova un Daniels Mežaraups.  

Jau otro gadu pēc kārtas pirmo vietu  1. – 4. klašu grupā iegūst  

3. klases skolnieks Daneks Auzāns.  Šoreiz ar  Ineses Paklones 

dzejoli  “Vectēva drauga papagailis”. 

Otro vietu ieguva Tomass Neviero  ar  Maijas Laukmanes dzejoli 

“Zābaki”.  

Trešo vietu ieguva 4. klases skolēns Deniss Sviridovs.  

Zēns aizrautīgi skaitīja Ērikas Bērziņas dzejoli “Vārnu ielas republika”. 
 

 

Deniss Sviridovs – 3. vieta 

  

Tomass  Neviero – 2. vieta 

 

   Daneks Auzāns – 1.vieta 

 

 

Balvās visi skolēni saņēma diplomus un saldas balviņas! 
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Pirmo vietu konkursā ieguva 9. klases skolnieks Emīls Jānis Zinbergs ar Pētera 

Brūvera dzejoli “Rīgas gaiļi”.  

Atpaliekot no pirmās vietas tikai par vienu punktu, godpilno otro vietu ieņem 

8.klases skolniece Signe Kanča. Signe arī pagājušajā konkursā ieguva otro vietu. 

Trešo vietu ieguva 6. klases skolniece Sabīne Jātniece. Sabīne deklamēja Ineses 

Zanderes dzejoli “Pasveicini bailes”. 

 

Emīls Jānis Zinbergs – 1.vieta 

  

Signe Kanča – 2. vieta 

  

Sabīne Jātniece – 3. vieta 

5. – 9. klašu grupā pateicības rakstus saņēma Elīza Marta Sondore, Rinalds Didzis 

Kūla, Andris Zernis, Reinis Rāzmanis, Toms Eduards Kačkāns un Marats Koļesņikovs.  

Arodklašu grupā 1. vietu 

ieguva Gunta Arta Svilpe. Gunta 

skaitīja Leontīnes Apšenieces 

dzejoli “Zīmēšana”.  

Otro vietu ieguva Elīna 

Nesvate ar Māras Cielēnas dzejoli 

 “Ak tu mūžs!”  

 

Pateicību par piedalīšanos 

saņēma Līga Dāldere.  

 

Visi konkursa dalībnieki 

saņēma diplomus un saldas balviņas!  

 

 

Paldies skolēniem par piedalīšanos konkursā.  

Paldies literatūras skolotājām par skolēnu sagatavošanu konkursam. 
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 Sadarbībā ar klašu grupu audzinātājiem, skolēniem tika 

dota iespēja piedalīties gaismas instalāciju objektu veidošanā.  

Prieks, ka mūsu skolā ir gan radoši skolnieki, gan radoši 

pedagogi.  

Valodas un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas 

mācību priekšmetu mēnesim  izraudzīts nosaukums “Staro skola!” 

 

 

 

   Molekulu gaismu modeļi 

 

 

Sirsnīgs paldies skolēniem un viņu audzinātājām: Sandrai Auzenbergai, Guntai 

Grieķerei, Zaigai Krēsliņai, Lāsmai Gūtei un Signei Sniedzei par svētkus sajūtas radīšanu!   
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Mārtiņdienas svinēšana 

Novembris ir Latvijas svētku mēnesis un arī 

valodu mēnesis Kokneses pamatskolas – attīstības 

centrā.  

Svētku mēnesi 3. grupa iesāka ar Mārtiņdienas 

svinībām. Ar Mārtiņiem beidzas rudens un Veļu laiks, 

sākas ziema un jautrais Ziemassvētku maskošanās 

laiks. Līdz Mārtiņiem visi rudens darbi ir jāpabeidz un 

jārotā māja Ziemassvētkiem. 

 

Arī mēs sākām svinības ar 

latviešu tautas dziesmām par gailīti, 

kas ir Mārtiņdienas simbols. 

Vispirms sveicām rudens jubilārus 

Sandu, Emīlu un Adelīnu, tad 

ķērāmies pie mīklu minēšanas. 

Vislabāk šoreiz veicās Kitijai un 

Megijai, kuras nopelnīja visvairāk 

konfekšu. Ar lielu aizrautību notika 

puišu gaiļu divkaujas, kurās 

pārliecinoši uzvarēja Niks, bet otro 

vietu ieguva Jānis. Jautrajās gaiļu 

cīņas ļoti aktīvi par uzvaru cīnījās 

Adelīna. Zēni piemērīja gailīšu 

maskas, no kurām vairs negribēja 

šķirties. 

Pēc rotaļām, protams, sekoja Mārtiņu 

mielasts: ēdām garšīgus speķa pīrāgus un saldo 

kliņģeri, kā arī dzērām skolas ābolu sulu. Skolēni bija 

priecīgi par jauko Mārtiņdienas vakaru, kuram paši 

bija gatavojuši klases un galda noformējumu, un kurā 

paši aktīvi piedalījās, uzzināja daudz ko jaunu par 

latviešu gadskārtu tradīcijām. 

 

 

  

 

Grupas audzinātāja Signe Sniedze 
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 “Tu esi Latvijas dārgums” 

Mūsu skolas skolēni piedalījās 

Latviešu valodas aģentūras rīkotajā 

radošo darbu konkursā. 

Šī gada tēma bija “Tu esi 

Latvijas dārgums”. 

Šogad radošo darbu konkursā 

piedalījās 12 mūsu skolas skolēni no 

sākumskolas, pamatskolas un arodklašu 

grupām.  

Labākie skolēnu radošie darbi 

tiks apkopoti un izdoti krājumā, turpinot 

skolēnu radošo darbu krājumu sēriju. 

Labāko darbu autori tiks paziņoti 2022. 

gada 21. februārī – Dzimtās valodas 

dienā. 

Skolēni par dalību konkursā 

saņēma diplomus un ļoti vērtīgas balvas 

– ilustrētas stāstu grāmatas un galda 

spēles.  

 

 

 

 

Latviešu valodas, literatūras un vizuālās 

mākslas skolotāji aicināja savus skolēnus saskatīt 

vērtības. Kādam tā ir viņa ģimene, vecmāmiņa vai 

vectētiņš. Kāds rakstīja dzeju par Latvijas dabu, par 

saviem mīļajiem mājdzīvniekiem, grāmatām. 

Dzejoļos skolēni piemin gan Latvju spēka zīmes, 

gan sarkanbaltsarkano karogu. Rakstot dzeju netiek 

aizmirsts arī par Latvijas nacionālo dārgumu 

dzintaru.  

Skolēni uzgleznoja arī Koknesei raksturīgos 

dārgumus – atpazīstamo Likteņdārza amfiteātri, 

Kokneses pilsdrupas. Skolēni zīmēja arī Latvijas 

kontūru pildītu ar dārgumiem. Protams, netika 

aizmirsts arī apsveikt Latviju 103. dzimšanas dienā.  

Jauki, ka daudzi skolēni apzinās, ka viņi paši 

ir Latvijas dārgums. Bija ļoti interesanti uzzināt, ko 

mūsu skolas skolēni ierauga kā vērtību. 

 

 

 

 

piedalīties radošo darbu konkursā.  

Paldies vizuālās mākslas, latviešu valodas un literatūras skolotājiem par ieguldīto 

darbu izstādes, pasākumu un konkursu organizēšanā.  

Paldies skolas administrācijai par sniegto atbalstu valodas un kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslas mācību jomas MK mācību priekšmetu mēneša norises organizēšanā.  

MK vadītāja: Jolanta Rotkāja 

 

 
 

 

  


