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RĪCĪBAS DIENAS 

Mūsu skolas skolēni, vecāki un pedagogi saka: ,,Vienreizlietojamai plastmasai 

- Nē!" 

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, 

vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs 

problēmas mazināt. 

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības 

iesaistīšanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēļ no 29. oktobra līdz 4. novembrim iesaistījāmies  

Rīcības dienās, kas  notika vienlaicīgi visā Latvijā.  

Šogad Rīcības dienas tika veltītas Vides izglītības fondam svarīgai tēmai – plastmasas 

piesārņojumam, kas apdraud Baltijas jūru. Plastmasa ir kļuvusi par ļoti svarīgu materiālu. Diemžēl 

40% no visas plastmasas tiek izmantota tikai vienu reizi. Tie ir plastmasas maisiņi, pudeles, salmiņi, 

trauki un dakšiņas, kurus izmantojam dažas minūtes, kamēr to sadalīšanās dabā ilgst simtiem gadu. 

Sadaloties tā nepazūd, bet kļūst par mikroplastmasu – maziem gabaliņiem, kurus ēd zivis, putni un 

pat mikroorganismi. Plastmasas piesārņojums turpina strauji pieaugt. Ja nekas nemainīsies, jau 2050. 

gadā pasaules okeānā būs vairāk plastmasas nekā zivju. 

Nedēļas laikā tika organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt 

risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām. 
Skolēni zīmēja plakātus, aicinot saudzēt mežus un dabu.  
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 Skatījās video par plastmasas ietekmi dabā, kopā ar vecākiem šuva auduma iepirkuma maisiņus  

    

 

   

              Skolēni  devās ielās, lai izglītotu apkārtnes iedzīvotājus par dabas piesārņojumu ar 

plastmasu un arī lai dāvinātu pašdarinātos iepirkuma maisiņus. 
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Rīcību dienās pievērsāmies arī skolai šogad aktuālajai tēmai “Mežs”. 8. klase apmeklēja 

kokapstrādes uzņēmumu “Kurekss”, iepazinās ar šo kokapstrādes uzņēmumu,  tā produkciju.  
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MĀKSLAS IZPAUSMES 

  Karjeras nodarbībā 1.a klases izglītojamie iepazinās ar dažādām profesijām, kuras strādā 

mežos. Skolēni uzzīmēja profesiju pārstāvjus mežos-darbībā. 
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   Ventspils Labiekārtošanas kombināts organizēja  Ventspils  vispārizglītojošo skolu 

audzēkņiem  zīmējumu konkursu “MANA PILSĒTA – MANAS MĀJAS”. 

   Konkursa uzdevums bija uzzīmēt un aprakstīt savu mīļāko vietu Ventspilī. Arī mūsu 

skolas skolēni aktīvi iesaistījās konkursā. Uzvarētāju darbi tika iekļauti 2019.gada 

kalendārā. 

 Priecājamies ,ka starp uzvarētājiem ir arī mūsējie! 
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Mākslas darbi no otrreizējā materiāla. 

Skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās gatavoja darbus no kartona-otrreizējā materiāla. 

Stundā pārrunājām, ka papīru var izmantot vairākkārtēji, un no otrreizējiem materiāliem var 

pagatavot brīnišķīgus mākslas darbus. 

Janvāra sākumā šie jaukie darbi nomainīja skolas Ziemassvētku rotu, lai kopā varam 

priecāties par skolēnu paveikto. 
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JAUNO MĀKSLINIEKU PANĀKUMI 

 

  

 

    

 Ventspils Galvenajā bibliotēkā notika pilsētas 

vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas konkursa 

“Jūras stāsts” noslēguma pasākums un izstādes 

atklāšana. 

 Jau par tradīciju kļuvušo konkursu saistībā ar Zilo 

karogu kustību organizēja Ventspils pilsētas dome 

sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un vizuālās mākslas 

skolotāju metodisko apvienību,  

   Daudzi skolēni jau regulāri vairākus gadus 

piedalās šādā konkursā, taču viņu darbi 

neatkārtojas, skolēni vienmēr atrod jaunas idejas 

savos zīmējumos,  kuros attēlota   vienmēr 

pastāvīgā un tomēr mūžam mainīgā jūra. 

   No mūsu skolas piedalījās– Patrīcija Niedola, 

Amanda Rebuka, Alens Bože un Martins 

Ventinieks. 

 

Ventspils Mākslas skola sadarbībā ar Ventspils 

pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļu šajā 

mācību gadā organizēja vizuālās mākslas konkursu 

“Latvijas gada dzīvnieks”. Konkursā piedalījās 

Ventspils skolu, profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi.  

   2018.gadā par Latvijas gada dzīvnieku ir 

nominēta parastā vāvere, kas ir vienīgā Latvijas 

savvaļā sastopamā vāveres suga. Par vāveres 

vizuālo izskatu raksturīgākajām iezīmēm un dzīves 

apstākļiem izzināja katras skolas komanda, lai pēc 

tam no gāzbetona bloka varētu izgatavot brīnišķīgu 

mākslas darbu. 

   Noslēguma pasākumā un izstādes atklāšanā, kas 

notika 4.decembrī konkursa dalībniekiem bija 

iespēja uzklausīt Ventspils pilsētas Domes Vides 

uzraudzības nodaļas vadītājas Ilgas Zīlnieces 

izglītojošu lekciju par vides piesārņojumu ietekmi 

uz dzīvniekiem. 

   No mūsu skolas piedalījās 9.klases izglītojamie – 

Patrīcija Niedola, Karina Bikova, Laura Priede. 

Paldies arī Edgaram Ūdriņam un Sabīnei Astičai. 

Sk. ZANE PIUSA
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SPORTS UN VESELĪBA 

2018.gada nogalē skolā 4.-9.klašu skolēniem notika pasākums SPORTS UN VESELĪBA  

dažādā mācību jomās. Skolēniem tika dota iespēja sevi pierādīt gan matemātikā - teksta uzdevumu 

sastādīšanā un risināšanā pēc izlasītā teksta-, gan parādīt savas angļu valodas zināšanas, risinot 

krustvārdu mīklas un pabeidzot iesāktos teikumus, izmantojot sporta terminoloģiju, gan rakstot 

Ziemassvētku stāstu, izmantojot dotos citātus . 

     

 
Protams, neizpalika arī aktīva sportošana un veselīgas maltītes un pareiza dienas režīma sastādīšana. . 

Ne tikai  pilnveidoja savas zināšanas ,bet arī  dalījās pieredzē ar savām zināšanām pētot, analizējot 

dažādas ēdienkartes, dienas režīmus. 

 

  Paldies, skolēniem par radošajiem darbiem un aktīvo iesaistīšanos pasākumā! 

Paldies skolotājiem! 
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INTERESANTAS NODARBĪBAS 
MAIZES LABORATORIJA 

4.b kl. skolēni 18.decembrī apmeklēja maizes laboratoriju “Ramala”. Ziemassvētku noskaņās varēja 

uzzināt, kā cilvēki tiek pie veselīgas maizītes. Darbnīcā skolēni pārrunāja to, cik liels fizisks darbs ir 

jāieliek maizes cepšanā, cik veselīgi ir iekļaut graudaugus savā ēdienkartē, kā arī paši ,aktīvi 

darbojoties, izcepa savu pirmo maizīti. 

Skolēni prot atšķirt graudzāles, zina, no kādiem miltiem tiek cepta katra maizīte. Paši “izbaudīja 

smago darbu” maizes cepšanā. Skolēni secināja, ka maizniekam jābūt fiziski spēcīgam , īpaši 

spēcīgām jābūt rokām.  

     

     

Klases audzinātāja- Ina Langzama 
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SMILŠU LAMPAS 

Sākumskolas audzēkņiem tika organizētas nodarbības ar smilšu lampām. 

Skolēniem pastāstīja, no kādiem materiāliem veidotas smilšu lampas- egles koks, organiskais 

stikls, led lampas, barošanas bloks, tālvadības pults, ar kuras palīdzību tiek regulētas 16 dažādas 

krāsas. Zīmēšana smiltīs attīsta bērna tausti un smalkās motorikas iemaņas. Gaismas "notur" bērna 

uzmanību un spēlēšanās procesu padara daudz interesantāku. Skolēni tika iepazīstināti ar latviešu 

ornamentiem, dabas ainavām. Dalībnieki apguva sadarbības prasmes. Uz katras smilšu lampas tiek 

sagatavots tematisks un dažādas sarežģītības uzdevums, un ikvienam ir iespēja darboties. Bērniem 

tiek doti vairāki uzdevumi, kas jāpilda gan ar precizitāti, gan uz ātrumu, gan radošumu un 

kreativitāti, gan vienkārši izklaidei. Tāpat tiek piedāvātas brīvās rotaļas. 

Dabas ainavas izveidojot, izmanto dažādus objektus. Skolēni darbojas ar dabiskiem materiāliem, 

attīsta savu tausti, sīko motoriku.  

KO DOD BĒRNAM DARBOŠANĀS AR SMILŠU LAMPĀM? 

⭐️ veicina koncentrēšanās spējas,  

⭐️ veicina iztēli un radošo darbošanās prieku,  

⭐️ palīdz apgūt jaunu informāciju, 

⭐️ palīdz piesaistīt un noturēt uzmanību vienā vietā, 

⭐️ trenējas vizuālā atmiņa, kas ļauj daudz vieglāk apgūt lasīt prasmes, rakstīt prasmes un skaitīt 

prasmes, 

⭐️ dod iespēju izpaust savas jūtas un parādīt emocijas,   

⭐️ attīstās fantāzija un radošums. 

Veicām klasē radošo darbu- skolēniem, izmantojot raksturīgos objektus, jāatpazīst kāda 

ekosistēma un tā jāmodelē. Papilduzdevums, ar ko tu varētu vēl papildināt šo ekosistēmu.  

   

      SK. Daila Zēberga 
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VANNAS BUMBU GATAVOŠANA 

1.a klase piedalījās interesantā un aizraujošā nodarbībā. 

Nodarbības gaitā bija iespēja uzzināt, kā, izmantojot dažādas vielas, katrs pats 

var pagatavot savu vannas bumbu. Galvenais, ka paštaisītās burbuļbumbas ir veselīgas un 

tajās nav izmantotas kaitīgas vielas. Tās ir dabai draudzīgas. Skolēni darbojas ar dabiskiem 

materiāliem, attīsta klausīšanās prasmi, izprot, kā gatavots  produkts. Dalībnieki spēj izpildīt 

instrukciju un pagatavot burbuļbumbu, kuru pēc tam var izmantot dāvanai. Pēc tam sagatavoju 

aktivitāti- izstāsti otram, no kā pagatavoji burbuļbumbu. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sk. Daila Zēberga 
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VESELĪGĀS TĒJAS 

Kādā ziemīgā dienā 1. a klase devās jaukā piedzīvojumā. 

Devāmies uz Popes muižu, kurā piedalījāmies radošajās darbnīcās- Piparkūku cepšana, Tēja 

veselībai. Uzzinājām par dažādām tējām un pagatavojām sauso tēju maisījumu, kuru kopā ar savu 

ģimeni baudīt kādā drēgnā ziemas vakarā. Tējas tika iepakotas papīra tūtē un apsietas ar dziju, 

izmantojot videi draudzīgus materiālus. 

      

 

  

Sk.Daila Zēberga 
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STUNDAS DABĀ 

6. klases skolniekiem literatūras stunda norisinājās ārā. Lai iepazītu skolas apkārtnē 

augošos kokus, skolēniem tika iedota darba lapa par koku īpašībām. Skolēni gāja ārā un 

darba lapā raksturoja kokus. 

     

Pēc tam tika meklēti folkloras materiāli par konkrēto koku. Rezultātā tika izveidota 

tautasdziesmu izlase par koku. 

 

 

Sk. LĪVA RŪTENBERGA 
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NETRADICIONĀLĀS EGLĪTES 

Skolēni decembrī, gaidot Ziemassvētkus,  veidoja savu EKO egli. 

Izpratne par to, kā var izmantot kartonu, iepazina kartona īpašības. 4.kl. skolēni saprata, ka 

kartons var būt dažāds-biezāks, plānāks, ar dažādu struktūru. Gala rezultāts pārsteidza pašus 

skolēnus, jo saprata, ka egli, sev vēlamā lielumā, var pagatavot paši, kas ļauj saudzēt mežus, kā arī 

šogad izveidotā egle var kalpot ilgu laiku, nomainot vai uzlabojot esošās dekorācijas. 

Lai skolēni pareizi izprastu šo tēmu Eko egle, tika rīkotas diskusijas par to, kāpēc būtu vēlams 

pašiem veidot egli, kāds ieguvums no tā būtu dabai. Pēc darba pabeigšanas, redzot savu darba 

rezultātu, skolēni atzina, ka mūsu eglīte pat izstaro mīlestību un siltumu. 

 

4.b un 8. klases eglīte 
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Skolēniem bija jāizdomā kādu alternatīvu izdomāt ierastai eglīte. Izmantojot otrreizējās 

materiālus -avīze. 

 

            5. a klases eglīte                                          5. b kl. eglīte 

         

         4.a klases eglīte                                                7. a kl. eglīte 
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7. a klases skolēni izveidoja eglīti arī no kartona. 
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RUDENS EKO PASĀKUMS 

 

 Ventspils 4.vidusskolā pulcējās četru pilsētas ekoskolu: 5.-9.klašu skolēni, lai 
piedalītos Ekorudens pasākumā "Iemācies un pielieto".  

Skolēni  darbojās radošajās darbnīcās.  

  5.-6.klašu skolēni veidoja vaskadrānu no dabīgiem materiāliem, ko varēs izmantot 
polietilēna plēves vai plastmasas kastītes vietā, un jaunas svētku sveces no neizmantotiem 
sveču galiem.  

   7.klašu skolēni pētīja no kurienes "braukusi" pārtika, vienlaicīgi radot CO2 piesārņojumu, 
līdz tā nokļūst veikalā un pēc tam uz mūsu galda. Vistālāk ceļojis bija kivi-vairāk kā 10 000 
km. Gaļas izstrādājumi ceļo arī no Krievijas, bet maize ir ražota tepat Latvijā. 

8.klašu skolēni novērtēja pagalma zaļo zonu un izstrādāja priekšlikumus tā uzlabošanai .. 
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NĀKAMAJĀ NUMURĀ 

Silto džemperu diena 

Putnu būrīšu izgatavošana 

Skolēni eksperimentē 

Vides spēles 

Pētnieciskais darbs 

Ūdens diena 

Lielā talka 

 

Un vēl daudz cita interesanta… 


