
 

 

 

    
    

14.aprīlis14.aprīlis14.aprīlis14.aprīlis   Izzinoša ekskursija uz mežuIzzinoša ekskursija uz mežuIzzinoša ekskursija uz mežuIzzinoša ekskursija uz mežu        
                                                                            9.00    1. klases9.00    1. klases9.00    1. klases9.00    1. klases    
                   11.30   4. klases                   11.30   4. klases                   11.30   4. klases                   11.30   4. klases    

                                                                12.30 12.30 12.30 12.30     2.un 3.kl.2.un 3.kl.2.un 3.kl.2.un 3.kl.    RadoRadoRadoRadoša meža  ša meža  ša meža  ša meža      
                iemītnieku zīmēšana pie                 iemītnieku zīmēšana pie                 iemītnieku zīmēšana pie                 iemītnieku zīmēšana pie skolas uz asfaltaskolas uz asfaltaskolas uz asfaltaskolas uz asfalta    
 

15.aprīlis15.aprīlis15.aprīlis15.aprīlis   Izzinoša ekskIzzinoša ekskIzzinoša ekskIzzinoša ekskursija uz mežuursija uz mežuursija uz mežuursija uz mežu        
                                                                            9.00    2. klases9.00    2. klases9.00    2. klases9.00    2. klases    
                   11.30                      11.30                      11.30                      11.30       3. klases3. klases3. klases3. klases    

                                                                    12.30 12.30 12.30 12.30     1.un 4.kl.1.un 4.kl.1.un 4.kl.1.un 4.kl.    RadoRadoRadoRadoša meža   ša meža   ša meža   ša meža       
                iemītnieku zīmēšana pie                 iemītnieku zīmēšana pie                 iemītnieku zīmēšana pie                 iemītnieku zīmēšana pie skolas uz asfaltaskolas uz asfaltaskolas uz asfaltaskolas uz asfalta    
 

16. aprīlis16. aprīlis16. aprīlis16. aprīlis  12.0012.0012.0012.00 Skolas sarīkojumu zālē  Skolas sarīkojumu zālē  Skolas sarīkojumu zālē  Skolas sarīkojumu zālē     

                                                            3.3.3.3.----4.kl.4.kl.4.kl.4.kl. Konkurss /teātra sporta stilā/  Konkurss /teātra sporta stilā/  Konkurss /teātra sporta stilā/  Konkurss /teātra sporta stilā/     
                                                        Piedalās klases komanda 6 cilvēkuPiedalās klases komanda 6 cilvēkuPiedalās klases komanda 6 cilvēkuPiedalās klases komanda 6 cilvēku. . . . Mājās Mājās Mājās Mājās     
                                                        sagatavo vizītkarti /1 min./,sagatavo vizītkarti /1 min./,sagatavo vizītkarti /1 min./,sagatavo vizītkarti /1 min./,    nerunājot… nerunājot… nerunājot… nerunājot…     
                                                        izmantojot skaĦas, kustizmantojot skaĦas, kustizmantojot skaĦas, kustizmantojot skaĦas, kustības,ības,ības,ības,    mmmmīmiku utt. īmiku utt. īmiku utt. īmiku utt.         
                                                        par tēmu „Mežspar tēmu „Mežspar tēmu „Mežspar tēmu „Mežs”””” 
 

17. aprīlis17. aprīlis17. aprīlis17. aprīlis  12.0012.0012.0012.00 Skolas sarīkojumu zālē  Skolas sarīkojumu zālē  Skolas sarīkojumu zālē  Skolas sarīkojumu zālē     

                                                    1.1.1.1.----2.kl.2.kl.2.kl.2.kl. Konkurss /teātra sporta stilā/  Konkurss /teātra sporta stilā/  Konkurss /teātra sporta stilā/  Konkurss /teātra sporta stilā/     
                                                    Piedalās klases komanda 6 cilvēku Piedalās klases komanda 6 cilvēku Piedalās klases komanda 6 cilvēku Piedalās klases komanda 6 cilvēku ssssastāvāastāvāastāvāastāvā    
                                                    Mājās sagatavo vizītkarti /1 min./,Mājās sagatavo vizītkarti /1 min./,Mājās sagatavo vizītkarti /1 min./,Mājās sagatavo vizītkarti /1 min./,                
                                                    nerunājot…nerunājot…nerunājot…nerunājot…iiiizmantojot skaĦas, kustības, zmantojot skaĦas, kustības, zmantojot skaĦas, kustības, zmantojot skaĦas, kustības,         
                                                    mīmiku utt. par tēmu„Mežs”mīmiku utt. par tēmu„Mežs”mīmiku utt. par tēmu„Mežs”mīmiku utt. par tēmu„Mežs”    
 

18.aprīlis18.aprīlis18.aprīlis18.aprīlis  13.0013.0013.0013.00 K/t „Ezerzeme” animācijas filma  K/t „Ezerzeme” animācijas filma  K/t „Ezerzeme” animācijas filma  K/t „Ezerzeme” animācijas filma     

                                                    „Kiriku un zvēri”„Kiriku un zvēri”„Kiriku un zvēri”„Kiriku un zvēri”    ieeja 50. sant. ieeja 50. sant. ieeja 50. sant. ieeja 50. sant.     


