
                                                
 
 
 
 

Patriotiska nedēļa skolas darba plāns. 
              11.11.-17.11.2022. gads. 
 
 

  
 

klases 11.11. 
(9.45-9.55) 

14.11. 
(9.45-9.55) 

15.11. 
(9.45-9.55) 

16.11. 
(9.45-9.55) 

17.11. 
(9.45-9.55) 

1.-
4.kl. 

„Lāčplēsis” 
Izglītojoša filma 

(10min) 

LR neatkarības proklamēšanas 
diena 

(ieskats vēsturē) Prezentācija (7min) 

Prezentācija „LV karogs” 
Latviešu tautas teika( 7min) 

„Brīvības 
piemineklis” 

Prezentācija 5-7min 

J.Peters „Vai tu zini kas ir 
Latvija ...” 

Dziesma „Nekur nav tik labi , 
kā mājās ..” 

5.kl. „Lāčplēsis” 
Izglītojoša filma 

(10min) 

LR neatkarības proklamēšanas 
diena 

(ieskats vēsturē) 
Prezentācija (7min) 

Prezentācija „LV karogs” 
Latviešu tautas teika( 7min) 

„Brīvības 
piemineklis” 

Prezentācija 5-7min 

J.Peters „Vai tu zini kas ir 
Latvija ...” 

Dziesma „Nekur nav tik labi , kā 
mājās ..” 

6.kl. „Lāčplēsis” 
Izglītojoša filma 

(10min) 

LR neatkarības proklamēšanas 
diena 

(ieskats vēsturē) 
Prezentācija (7min) 

Prezentācija „LV karogs” 
Latviešu tautas teika( 7min) 

„Brīvības 
piemineklis” 

Prezentācija 5-7min 

J.Peters „Vai tu zini kas ir 
Latvija ...” 

Dziesma „Nekur nav tik labi , kā 
mājās ..” 

7.kl. „Lāčplēsis” 
Izglītojoša filma 

(10min) 

LR neatkarības proklamēšanas 
diena 

(ieskats vēsturē) 
Prezentācija (7min) 

Prezentācija „LV karogs” 
Latviešu tautas teika( 7min) 

„Brīvības 
piemineklis” 

Prezentācija 5-7min 

J.Peters „Vai tu zini kas ir 
Latvija ...” 

Dziesma „Nekur nav tik labi , kā 
mājās ..” 

8.-
9.kl. 

„Lāčplēsis” 
Izglītojoša filma 

(10min) 

LR neatkarības proklamēšanas 
diena 

(ieskats vēsturē) 
Prezentācija (7min) 

Prezentācija „LV karogs” 
Latviešu tautas teika( 7min) 

„Brīvības 
piemineklis” 

Prezentācija 5-7min  

J.Peters „Vai tu zini kas ir 
Latvija ...” 

Dziesma „Nekur nav tik labi , kā 
mājās ..” 

 

Skolas direktore:                                                                                                                             /A.Siņenko/    

 

 
 



 
 
 

Patriotiska nedēļa skolas darba plāns. 
11.11.-17.11. 2022.gads. 

 
 1.-4.kl. 

I.Makovska 

5.kl. 

A.Kurennaja 

6.kl. 

R.Višnevska 

7.kl. 

L.Bostekpajeva 

8.-9.kl. 

I.Saveļjeva 

11.11. 

(9.45-9.55) 

„Lāčplēsis” 
Izglītojoša filma 

(10min) 

„Lāčplēsis” 
Izglītojoša filma 

(10min) 

   

14.11. 

(9.45-9.55) 

    LR neatkarības 
proklamēšanas diena 

(ieskats vēsturē) Prezentācija 
(7min) 

15.11. 

(9.45-9.55) 

  Prezentācija „LV karogs” 
Latviešu tautas teika 

(7min) 

Prezentācija „LV karogs” 
Latviešu tautas teika 

(7min) 

 

16.11. 

(9.45-9.55) 

 „Brīvības 
piemineklis” 

Prezentācija 5-
7min 

   

17.11. 

(9.45-9.55) 

J.Peters „Vai tu zini 
kas ir Latvija ...” 

Dziesma „Nekur nav 
tik labi, kā mājās ..” 

    

17.11. Skolas svinīgs pasākums 
„Svinam Latvijas dzimšanas dienu!” 

Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu. 

 

Atbildīgas skolotājas:                           Ludmila Bostekpajeva                     
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