Jelgavas 4. vidusskolas
PROJEKTU DIENAS
1.- 8., 10. klasēm
2017. gada 7. - 10. marts
Latvijai 100
Mērķis: Stiprināt skolēnu radošo iniciatīvu, piederības izjūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi.
Uzdevumi:
1. Veicināt skolēnu patriotisko, pilsonisko audzināšana, pašiniciatīvu atraisīšanu.
2. Attīstīt skolēnu pētnieciskās un radošās darbības pieredzi ar Latvijas valsts simtgadi saistītu tēmu izpētē.
3. Aktualizēt Latvijas vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts
izveidi.
4. Cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu.
5. Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus.
6. Pilnveidot skolēnu uzstāšanās un argumentēšanas prasmes.
Projekta dienu aktivitātes
1. Februārī klase izvēlas projekta darba tēmu/tēmas.
2. Klases audzinātājs līdz 1. martam nodod klases projektu nedēļas plānu.
3. Darbu var izstrādāt viens skolēns vai skolēnu grupa.
4. Skolēni darbus veic un prezentē savās klasēs.
5. Vienā no projektu dienām klase iesaistās iniciatīvā “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”, dodoties ekskursijā.
6. Divi labākie darbi no katras klases 20. martā tiek izvietoti izstādē lekciju zālē.
Ieteicamās projekta tēmas.
1. Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes
 Manas dzimtas koks.
 Spilgtas personības manā dzimtā.
 Spilgtākās personības Latvijas vēsturē, kas devušas neatsveramu ieguldījumu Latvijas kultūras,
tautsaimniecības, izglītības, zinātnes un citu jomu attīstībā.
 Simtgadnieki Latvijā - iestādes, organizācijas, uzņēmumi, cilvēki.

2. Latvijas valsts vakar, šodien, rīt







Latvijas vēstures pētīšana – Latvijas valsts izveide nav nejaušība, bet likumsakarība!
21. gadsimta Latvijas vērtības un simboli.
Latvijas draugi un kaimiņi.
Ceļojumu maršruti Latvijas iepazīšanai.
Manas ģimenes loma teritorijas veidošanā – pilsēta, iela, pagasts, lauku sēta, māja.
Latvijas lepnums - zīmols "Radīts Latvijā"

3. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
 Latvijas simtgades svinību, pasākumu scenārijs, projekts
 Spēle “Latvijai 100”
 Suvenīri “Latvijai 100”
Darba izstrāde
Projekta darbu noformē latviešu valodā.
Projektu darbā ir darba apraksts, kurā norāda darba nosaukumu,autoru, darba gaitu, rezultātus, secinājumus,
informācijas avotus. Darbs var būt veidots kā makets, videofilma, modelis, skice, buklets, plakāts, albums, infografika
vai cita veida vizuāls darbs.

Lai radošas projektu dienas!

Interneta resursi darbam
Latvija 100 http://www.lv100.lv/
Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas
dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.
Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiski unikālā notikuma līdzveidotāju.
Simtgadei.lv http://simtgadei.lv/
Gatavojoties vērienīgajiem svētkiem, ir izveidots portāls simtgadei.lv. Tā administrācija ir radījusi platformu,
kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs (un ne tikai), sagaidot simtgadi, var izteikt novēlējumus valstij, uzzināt par
dažādām norisēm sabiedrībā un politikā, tērzēt ar citiem lietotājiem, jau laikus iepazīties ar lielajām svinībām
veltīto pasākumu sarakstu un kļūt par pārmaiņu iniciatoru, nākot klajā ar ieteikumiem par labklājības
vairošanu valsts turpmākajā pastāvēšanā. Tāpat simtgadei.lv piedāvā sadaļu “Suvenīri”, kurā čaklākie un
radošākie ļaudis var ievietot bezmaksas sludinājumus, piedāvājot interesentiem iegādāties valsts simtgadei
veltītus suvenīrus.
Latvijas valsts simtgades svinības http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/simtgade.html
Sadaļa Kultūras ministrijas mājas lapā, kurā ietverta informācija par Latvijas valsts simtgades svinību
sagatavošanas programmu.
Nacionālie dārgumi.lv http://www.nacionaliedargumi.lv/
Gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu
jaunieši nolēmuši pasniegt dāvanu Latvijai - Patriotisma laika kapsulu, kas tiks radīta trīs gadu laikā iniciatīvas
“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ietvaros.
Trīs Zemgales pašvaldību jauniešu iniciatīvas kopīgais mērķis ir stiprināt patriotismu savos vienaudžos,
mudināt skolēnus apmeklēt nacionālas un lokālas nozīmes objektus. Patriotisma laika kapsula ar veltījumu
Latvijai valsts simtgadē tiks nodota Latvijas Republikas prezidentam.
Iniciatīva “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” paredz aicināt klases, interešu grupas, ģimenes no Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem apmeklēt un iepazīt 20 objektus, kuru būtību pauž nosaukumā
iekļautais vārds “nacionālais”. Jaunatklāšanas procesā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt 20 nacionālos
objektus, pieteikt un apmeklēt lokālos objektus, veikt dažādus uzdevumus, apzināt savas tautas diženumu un
lokālo spēku, vienlaikus sacenšoties par dažādām balvām.

