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Latvijai BŪT zaļai



Zaļās domas un darbi mācību stundās 

un ārpusstundu darbā.



Izmantojot krāsainus papīrus, top logo 

Latvijai BŪT zaļai !



Vides spēļu interpretācijas

 Radošas aktivitātes ar burtiem



 Vides spēle- viktorīna «Latvijas aizsargājamās 

teritorijas»7.a klasē

 Interaktīva spēle par ūdeni «Zini vai mini»8.b klasē



 7.abc klases skolēni atraktīvā spēlē – stafetē «Trāpi mērķī»





Radošajā darbnīcā 9.a un 9.c klases skolēni 

domā un diskutē, veido un prezentē plakātus 

«Latvijai BŪT zaļai» un «Mēs par…» 











Zaļais dārziņš «Māmiņām svētkos»

Sagatavotie samteņu dēsti. 1.B klases skolēni mājturības stundā 

mācās apgleznot puķu podiņus, kurus 

izmantos puķu stādīšanai un dāvanas 

sagatavošanai.



Klases stunda «Šķirot un pārveidot»

6.a klases skolēni pēta ekomarķējuma 

ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Iepakojumu radošās pārvērtības 

6.a skolēnu iztēlē.



Mācību stunda vācu valodā - Müll macht Probleme 

Atkritumi rada problēmas

 Veicināt izpranti par vidi mūsu apkārtnē

 Mācīt un audzināt skolēnos saudzīgu attieksmi 

pret dabu

 Pievērst uzmanību vides sakoptībai mūsu pilsētā

 Veicināt svešvalodu zināšanas vides izglītošanā

Darbs ar tekstu. Zīmējuma un stāstiņa

«Atkritumi rada problēmas» izveide

Apgalvojumu «videi draudzīgs» 

un «videi kaitīgs» sagrupēšana



Makulatūras un bateriju vākšana

Sadarbībā ar vecākiem piedalījāmies makulatūras un bateriju vākšanas 

konkursā «Tīrai Latvijai» un savācām 22 tonnas makulatūras un  1.5 tonnas 

bateriju.



Čakli makulatūras vākšanā iesaistījās

3.b klases skolēni un vecāki.



Zaļo augu laboratorija bioloģijas kabinetā –

praktiskie darbi, eksperimenti, vērojumi...

 7.klašu skolēni apgūst zināšanas un prasmes augu pavairošanā.

No spraudeņa līdz krāšņam pelargonijas ziedam

Dekoratīvo augu – kannu- sagatavošana skolas puķu dobei



 7.klašu skolēni bioloģijā veic praktiskos darbus par 

sēklu dīgšanu un attīstību

Kāršu pupiņu attīstība

Samtenes skolas puķu dobei



 Radoša laboratorija bioloģijā «Iepazīsti Latvijas 

kailsēkļus» 7.b klasē



 Pētījumi par telpu augu nozīmi un izmantošanu.

7.klašu skolēni bioloģijā mācās atšķirt telpu augus pēc ārējā izskata-

lapu lielums, forma, sakārtojums, apgūst prasmes pareizi tos kopt un 

pavairot.



Akcija «Apzaļumojam skolas gaiteņus»

Skolas trešajā stāvā Skolas galerijā



Zaļās domas un darbi skolas dārza labiekārtošanā

8.B klases skolēni Kukaiņu māju iekārtošanai  izmantos 

skolas teritorijā nogriezto koku stumbrus

 Projekta bioloģijā «Kukaiņu māja» uzsākšana



 Zaļā ideja- «Iežu laukuma» izveidošana skolas dārzā āra 

nodarbībām

Kopdarbā- no idejas līdz teritorijas fragmenta pārvērtībām – piedalīsies 

skolēni, skolotāji, vecāki.  Izmantosim vietējos dabas resursus-

laukakmeņus, smiltis, dolomītu u.c. dabas materiālus.



 Ciņu taka  skolas dārzā

Izmantojot skolas teritorijā nogrieztos kokus, esam izveidojuši ciņu taku 

skolēnu aktivitātēm skolas dārzā. 



5.b,6.b,7.a,7c, 8.a, 9.b klases skolēni latviešu valodas 

stundās rakstīja daiļdarbus «Kā būtu, ja būtu …»

9.b un 9.c klases skolēni veidoja video

«Latvijai BŪT zaļai»



Dzīvosim saskaņā ar dabu, 

saudzēsim un 

rūpēsimies par to!


