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Mācību projekts 

1. Izveido grupu no 2-3 klasebiedriem 

2.Ieej https://ej.uz/report_9c un izlasi uzdevumu, izvēlies variantu un pieraksties pie izvēlētā varianta. 

3. Grupā izveido scenāriju reportāžai, izmantojot darba lapu DL_F-9_projkets, kas pievienota e-klasē, meklē 

un analizē informāciju atbilstoši situācijas aprakstam, plāno reportāžas norisi. Apskati kritērijus. 

4. Aizpildīto darba lapu pievieno https://ej.uz/report_9c pie atbilstošā varianta līdz 27. aprīlim. 

5. Uzfilmē grupas reportāžu ( pamācība zemāk) un pievieno to https://ej.uz/report_9c  līdz 6. maijam  

6.  Skatoties citu grupu veidotās reportāžas 7. maijā skolēni sniedz rakstisku ( ar +)  atgriezenisko saiti, 

izmantojot principu paslavē - pajautā – piedāvā. 

7. Katra grupa  7. maijā apkopo klasesbiedru sniegto atgriezenisko saiti un pašnovērtē savu darbu rakstiski 

atbildot uz jautājumiem: Kā klasesbiedri vērtē mūsu veidoto reportāžu (kas mums izdevās, kas būtu jāuzlabo)? 

Kā mēs paši vērtējam savu reportāžu (kas mums izdevās, kas būtu jāuzlabo) ņemot vērā darba vērtēšanas 

kritērijus? 

Radošā darba „Astronomisko ziņu reportāža ” apraksts un vērtēšanas kritēriji 

Sasniedzamie rezultāti 

 Meklē un analizē informāciju par astronomisko notikumu/ atklājumu, tā cēloņiem un norisi. 

 Sadarbojas grupā, veidojot ziņu reportāžu. 

 

Radošā darba apraksts 

Jūs esat Latvijas Televīzijas žurnālisti, kuriem ir dots darba uzdevums izveidot ziņu reportāžu (līdz 5 

min.) par kādu astronomisku notikumu/atklājumu. Televīzijas vadība jums ir devusi rīcības brīvību ziņu 

reportāžas veidošanā, taču sagaida prasībām (skat. zemāk) atbilstošu rezultātu! 

Vērtēšanas kritēriji 

REPORTĀŽAS 

STRUKTŪRA 

Reportāžai ir ievads un nobeigums (1 p.). 

Ievadā tiek paskaidrots reportāžas mērķis (1 p.) un norises laiks (1 p.). 

Reportāžas noslēgumā ir kopsavilkums (1 p.), kurā nosauktas reportāžas svarīgākās 

idejas (1 p.), pamatots, kāpēc reportāžas autori tās uzskata par svarīgākajām idejām 

(1 p.). 

Reportāžas noslēgumā nosaukti reportāžas autori (1 p.). 

REPORTĀŽAS 

SATURS 

No fizikas viedokļa korekti atbildēts uz situācijas aprakstā minētajiem 

jautājumiem. (1 p. par katru jautājumu, kopā 4 p.). 

Ir iekļauta skolēnu pašu izvēlēta, situācijas aprakstam atbilstoša, papildus 

informācija (1 p.). 

Atbildes ir pamatotas ar faktiem (jā, vienmēr – 2 p.; daļēji – 1 p.), lietoti atbilstoši 

jēdzieni (jā, vienmēr – 2 p.,; daļēji – 1 p.). 

TEHNISKAIS 

IZPILDĪJUMS 

Video atbilst darba formātam (TV ziņu reportāža) (1 p.). 

Stāstījums papildināts atbilstošiem vizuāliem uzskates materiāliem (piemēram, 

attēliem) (1 p.). 

Ziņu reportāžas garums atbilst norādītajam laika limitam (līdz 5 min) (1 p.). 

Ziņu reportāžā ierunātais teksts ir labi dzirdams un saprotams (1 p.). 

Kopā 20 punkti 

 

https://ej.uz/report_9c
https://ej.uz/report_9c
https://ej.uz/report_9c
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Svarīgi! 

Ziņu reportāžā drīkst iekļaut arī fotogrāfijas un cita veida vizuālos materiālus. 

Ziņu reportāžu varat veidot, izmantojot jebkāda veida kameras (portatīvā datora, video, fotokameras vai 

mobilos telefonus)! 

Ziņu reportāžā izmantotajam tekstam ir jābūt ierunātam, to nedrīkst lasīt no lapas! 

Reportāžā ir jāparādās visiem grupas dalībniekiem!  

 

 

Pamācība video pievienošanai Padlet: 

 

1. Pievieno (ar +)  no sava Youtube konta ar saiti   

vai  

2. Atver https://ej.uz/report_9c ( portatīvā datorā vai mobīlā telefonā) un savā variantā ar +, ieraksti 

nosaukumu, piemēram Reportāžas video,  atver 3 punktus ... un izvēlies Film  un sāc  video (vari 

iepauzēt...u.c), kad pabeigts video, apskati to un, ja patīk, tad saglabā un tavs video ir pievienots . 

 

 

  

https://ej.uz/report_9c
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Mācību projekts  

Autori: _______________________________________________________________________________________ 

Radošā darba „Astronomisko ziņu reportāža ” SCENĀRIJS  

 

Informācija par reportāžu 

Par kādu astronomisku notikumu/ atklājumu tiks stāstīts 

reportāžā 

 

Notikuma/ atklājuma laiks, vieta  

Reportāžas laiks un vieta  

Kādam raidījumam reportāža veidota  

Reportāžā darbojošās personas (piemēram, žurnālists, 

eksperts, garāmgājējs) 

 

Īss reportāžas apraksts 

 

 

 

 

 

 

Atbildes uz situācijas aprakstā  minētajiem jautājumiem 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

Papildus informācija, ko būtu jāiekļauj reportāžā 

 

 

 

 

 

 


