PUMPURU VIDUSSKOLA
2020./2021.m.g. “Latvijas skolas somas” aktivitātes
Skolas somas piedāvājumu izvēli Pumpuru vidusskolā noteica klašu
audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un skolas somas koordinatora iniciatīva.
Tika domāts par klašu grupās apgūstamo izglītības saturu, izglītības programmas
plānu īstenošanu klašu kolektīva interesēm, mikroklimatam un grupas attīstības
dinamikai. Kā arī skolas somas aktivitāšu izvēli ietekmēja epidemioloģiskā situācija
valstī un reizēm izvēli noteica novitāte un reklāma. Pumpuru vidusskolas skolēni
skolas somas aktivitātēs piedalījās klātienē un attālināti, skatījās izrādes,
koncertlekcijas un aktīvi piedalījās tiešsaistes nodarbībās.
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Saulgriežu skoliņa", Pastariņa muzejs
2020.gada 18.septembrī 4.b klase devās uz Pastariņu muzeju, kurā ar
personisko pieredzi skolēni iepazina senču sadzīvi un apguva prasmes vērot un izprast
dabas parādības. Padziļināja zināšanas par tautas tradīcijām un praktizēja gadskārtu
ieražu rituālus tādējādi motivējot svinēt rudens saulgriežus. Kā arī attīstot pašizziņas
un sociālās prasmes.
Muzejpedagoģiskā nodarbība “Izlaušanās cauri laikmetiem”, Āraišu
ezerpils arheoloģiskais parks
2020.gada 23.septembrī 7.a klase devās uz Āraišu ezerpils arheoloģisko parku,
kurā skolēniem bija jāseko norādēm un patstāvīgi jāpilda uzdevumi ierobežotā laikā,
lai tiktu tālāk, tādējādi attīstot prasmi iekļauties grupā veidojot attiecības un
darbojoties kopā, pieņemot lēmumus veiksmīgai turpmākai sadarbībai. Izziņas
procesā analizēja un izvērtēja avota nozīmi aizvēstures un viduslaiku vēstures
pētniecībā. Papildus tiešai vēstures procesu izziņai tika attīstītas prasmes orientēties
vidē, iepazītas tādas praktiskas prasmes kā darbs ar mālu, graudu beršana, senā
apģērba komplektēšana, trāpīšana mērķī izmantojot trebušeta mini versiju! Tādējādi
izziņas process cieši savijās ar kolektīvās mācīšanās prasmju attīstīšanu.

Teātra izrāde “Čomiņi”, Goda teātris
2020.gada 29.septembrī 7.b, 7.c, 8.a, 8.b klases Pumpuru vidusskolas svinību
zālē skatījās izrādi “Čomiņi”. Izrādes laikā skolēnus reālistiski rosināja aizdomāties
par savstarpējām attiecībām, par neiecietības negatīvajiem aspektiem, atbildības
uzņemšanos. Aicināja skolēnus reflektēt par attiecību veidošanu, attieksmi pret
vienaudžiem, parādot psiholoģiskās labsajūtas robežas trauslumu.
Teātra izrāde “Kā saule gadījās”, Dirty Deal teatro
2020.gada 5.oktobrī 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a klases Pumpuru vidusskolas svinību
zālē skatījās izrādi “Kā saule gadījās”. Izmantojot latviešu tautas teikas, virtuves rīkus
un pārtikas produktus, aktieri ar bērnu līdzdalību atklāja brīnumus par Zemes, Saules,
Mēness, zvaigžņu, ūdens un cilvēka izcelšanos.
No kopīgi pagatavotās smilšu mīklas skolēniem bija iespēja atveidot un
izgaršot izrādē gūtos iespaidus. Skolu piepildīja salda cepumu smarža, skolēnu
rosīšanās un jautri skaļā čalošana. Tādējādi skolēni ieguva intelektuālu baudījumu,
mācījās klausīties un skatīties izrādi, un praktiskā darbībā radīja savu tēlu veidojot
smilšu mīklā savas figūras.
Muzikālā izrāde “Muzikālās latviešu tautas brīnumpasakas”, IK Amarana
design
2020.gada 7.oktobrī 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 4.a, 4.c klases Pumpuru vidusskolas
svinību zālē skatījās izrādi “Muzikālās latviešu tautas brīnumpasakas”. Pasaku teicēja
stāstīja divas latviešu tautas brīnumpasakas: „Brieža pasaka” un „Pasaka par pilno
istabu”. Stāstījums tika papildināts ar dažādu mūzikas instrumentu skaņām, kā arī
gleznām, kas tika gleznotas klātienē uz ūdens virsmas (ebru tehnika) un projicētas uz
lielā ekrāna. Izrādes laikā skolēni ieklausījās pasaku tēlu mītiskajā pasaulē, mūzikas
un ritma skaņās, kā arī iepazina ebru mākslas noslēpumus.
Pēc izrādes skolēni paši veidoja radošus darbiņus, ko izrādes laikā savā iztēlē
bija uzbūruši, pamēģināja instrumentu plašās iespējas. Tādējādi skolēni guva
māksliniecisku baudījumu, pašrealizāciju praksē un zinātkāres apmierināšanu reāli
izmēģinot mūzikas instrumentus.
Izzinoša, interaktīva nodarbība “Industriālā mantojuma 200 gadu vēsture
Līgatnē”, SIA “ZEIT HOTEL”
2020.gada 13.oktobrī 5.a klase devās ekskursijā uz Līgatni un izzinošajā
nodarbībā “Industriālā mantojuma 200 gadu vēsture Līgatnē” skolēni guva priekšstatu
par iekštelpām un dzirdēja stāstu par lielākās ēkas iekštelpu un telpu pielietošanas
vēsturi. Stāstījumā tika akcentēta radoša pieeja industriālā mantojuma atdzimšanā –
senām ēkām, seniem sadzīves priekšmetiem, kuriem var radoši atrast jaunu
pielietojumu mūsdienās. Vienlaicīgi tika akcentēta radošuma un transformēšanas
māksla, lai saudzīgi izturētos pret ekoloģiju un atbildīgi pret klimata pārmaiņām.

Virtuālās realitātes nodarbība “Mūzika un skaņa”, SIA “P.N.R.”
2020.gada 2.novembrī 5.a, 5.b., 5.c, 6.a, 6.b 6.c klases apmeklēja nodarbības
“Mūzika un skaņa” pēc stundu grafika. Nodarbības laikā ar virtuālās realitātes bildēm
skolēni mēģināja saprast mūziku un skaņu arī no fizikas skatu punkta, un kā cilvēks to
uztver. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Latvijā radītu piemēru, kurā ar tehnoloģiju
palīdzību apvienota mūzika, virtuālā realitāte un stāsts par Latvijas dabu. Skolēniem
bija interesanti darboties ar jaunām tehnoloģijām (virtuālās realitātes brillēm) un
veidot izpratni par tehnoloģiskām iespējām.
Izrāde “Zivs cepure”, biedrība “Latvijas Leļļu teātra klubs”
2020.gada 12.novembrī Pumpuru vidusskolas svinību zālē pa klašu grupām
sākumskolas skolēni apmeklēja leļļu teātra izrādi “Zivs cepure”. Skolēni sekoja līdzi
dzīvei rūķu ciemā līdz brīdim, kad no upes tika izzvejota dīvaina cepure. Cepure ļāva
Rūķiem iegūt visus labumus bez mazākās piepūles un Rūķi ļoti labprāt to izmantoja.
Vai Rūķi sapratīs, ka viss, kas ir ap mums, savu vērtību iegūst tikai tad, kad mēs tam
veltām savu laiku un darbu? Vai rūķi sapratīs, ka bez piepūles iegūti labumi var
sagraut visu Rūķu pasauli? Skolēni mācījās skatīties izrādi un guva intelektuālu
pieredzi.
Izrāde “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”, Latvijas Nacionālais
teātris
2020.gada 12.decembrī 12. a klase un 2021.gada 30.martā 12.c klase skatījās
digitāli izrādi “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”. Izrādes skatīšanās tika
iekļauta literatūras apguves mācību saturā, kopīgi literatūras stundās pārrunāti
Latvijas valstij nozīmīgie notikumi un personību veikums. Kā rezultātā skolēni
rakstīja pārspriedumu nostiprinot zināšanas gatavojoties eksāmenam.
Tiešsaistes mācību izrāde "Kā top izrāde", SIA "Liepājas teātris"
2021.gada 10.martā 7.b un 7.c klase un 2021.gada 11.martā 7.a klase skatījās
mācību izrādi "Kā top izrāde". Skolēni veidoja izpratni par teātri kā darbības mākslu,
guva priekšstatu par teātra mākslas valodu, piedaloties trenēja improvizācijas
prasmes, vērtēja kā aktieri sadarbojas ar auditoriju, guva emocionālo un estētisko
pieredzi. Ļoti vērtīga un noderīga izrāde teātra mākslas priekšmetā un integrējama
mācību saturā. 7.klašu skolēni guva bagātīgu pieredzi un nākamajās teātra mākslas
stundās reflektēja par redzēto.
2021.gada 21.maijā 6.a klase un 2021.gada 6.b, 6.c klase noskatījās izrādi ar
nolūku sniegt priekšstatu un radīt interesi par nākamajā gadā jauno mācību
priekšmetu teātra māksla.
Tiešsaistes izrāde “Lote un Lieldienas”, “Liepājas Leļļu teātris”
2021. gada 30.martā 1.a,1.b,1.c,1.d klase tuvojoties Lieldienām skatījās izrādi
“Lote un Lieldienas”. Jaunāko klašu skolēni domāja par svētkiem un tradīciju
izkopšanu un atbilstoši laika ritam aktualizēja Lieldienu nozīmi.

Koncertieraksts "Īkstīte", VSIA Latvijas Koncerti
2021.gada 6.aprīlī 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b klases skatījās koncertierakstu
"Īkstīte". Skolēnus ievadīja senajā mūzikas pasaulē paralēli sekojot līdzi aizraujošiem
Īkstītes notikumiem un negaidītiem pavērsieniem, guva priekšstatu par operas
dziedājumiem un baleta deju. Skolēniem bija jāmācās izvērtēt, kas viņiem patīk un
kas ne, jātrenē pacietība. Mākslas ceļos tas ir vērtīgāk, jo arī zemapziņā kaut kas
aizķeras, skolēnam pašam nenojaušot.
Tiešsaistes nodarbība "Es un Imants Ziedonis "Dzirnakmeņos"", SIA
"Ziedoņa klase"
2021.gada 23.martā 9.a klase, 24.martā 9.b klase, 6.aprīlī 12.a klase, 19.aprīlī
12.b klase, 24.maijā 10.a, 10.c, 10.d klase, 25.maijā 10.b klase apmeklēja tiešsaistes
nodarbību "Es un Imants Ziedonis "Dzirnakmeņos"".
Ļoti pārdomāta nodarbība un veiksmīgs piedāvājums kā alternatīva mācību
stundām, lai viegli un nepiespiesti iepazītu radošu personību, apgūtu daudz un
dažādus kultūras faktus. Un vadoties pēc skolēnu pozitīvajām atsauksmēm šajā
mācību gadā šī nodarbība tika realizēta vairākās klašu grupās.
Lai aktīvi skolēni līdzdarbotos nodarbībā bija jāveic sagatavošanās darbs –
filmas “Imants Ziedonis. “Dzirnakmeņi”.” noskatīšanās. Gandarījumu sagādāja
virtuālā tūre Ziedoņa muzejā un erudīcijas pārbaudīšana interaktīvajā spēlē. Garīgā
apvāršņa paplašināšana, personības izvērtējums un paliekošais nospiedums Latvijas
kultūrā lika domāt, izvērtēt un apzināties personības lomu radošajos procesos un
ietekmi uz sabiedrisko domu. Pēc nodarbības literatūras stundās notika refleksija par
dzirdēto un redzēto.
Tiešsaistes nodarbība “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana”, Krišjāņa Barona
muzejs
2021.gada 20.aprīlī 6.a klase, 2021.gada 22.aprīlī 6.b un 6.c klase apmeklēja
nodarbību “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana”. Skolēni aktīvi līdzdarbojās, jo atbilda
mērķauditorijai. Nodarbību vadītāji atraktīvi, sirsnīgi ar pilnu atdevi iesaistīja
skolēnus aktīvi darboties. Starpdisciplināra mācību stunda iekļaujot valodas, vēstures
ģeogrāfijas, matemātikas saturu strādājot grupās un kopā. Ļoti laba pieredze un
aizraujoši jēgpilni saturiski pavadīts laiks.
Koncertlekcija ''Sprādziens mūzikā'', SIA "Dzīvā Skaņa"
2021.gada 19.aprīļa līdz 23.aprīlim 8.a, 8.b, 10.a, 10.b, 10.c, 10.d klases
mācību vai klases stundu laikā skatījās koncertlekciju “Kino mūzikas attīstība”.
Skolēni guva priekšstatu kā populārā mūzika attīstījusies no 1920. līdz 2020. gadam:
džeza, blūza ēra, svinga laiks, revolucionārie rock’n’roll gadi, hipiju plūsma, disko
spožums, astoņdesmitie, 90. gadu popkultūra un mūsdienas. Koncertlekcija bija kā
ceļojums laikā, izklaides pasākums, atslodze no mācību procesa. Pēc nodarbības
skolēni mūzikas skolotājai un klašu audzinātājiem iesūtīja izpildītās darba lapas.
Koncertlekcija ''Kino mūzikas attīstība'', SIA "Dzīvā Skaņa
No 2021.gada 19.aprīļa līdz 23.aprīlim 8.a, 8.b klases mācību stundu laikā
skatījās koncertlekciju “Kino mūzikas attīstība”. Skolēni iepazina spilgtākos
momentus no mēmā kino un pirmajām krāsainajām filmām līdz mūsdienu kino

tehnoloģijām. Tika gūts priekšstats par mūziku no dažādu žanru filmām: zinātniskās
fantāzijas, piedzīvojumu filmām, drāmām un multfilmām. Pēc nodarbības skolēni
mūzikas skolotājai un klašu audzinātājiem iesūtīja izpildītās darba lapas.
Koncerts "Latvijas gadsimts", SIA “RB MUSIC”
No 2021.gada 12.aprīļa līdz 1.maijam 4.a, 4.b, 4.c, 8.a, 8.b, 12.a, 12.b, 11.a,
11.b, 11.c klases mācību vai klases stundu laikā skatījās koncertlekciju “Latvijas
gadsimts”. Koncertlekcija ir pateicīga ar to, ka var pielāgot dažādām vecuma grupām,
integrējama valodu, mūzikas, vēstures, sociālo zinību stundās. Skolēni ne tikai guva
muzikālo baudījumu, bet arī ieklausījās piesātinātajos stāstos ar faktiem par
komponistu ieguldījumu latviešu mūzikas attīstībā. Astoto klašu skolēni savilka
paralēles ar jaunlatviešu kustību, divpadsmito klašu skolēni minēja, ka interesantie
kultūras fakti bagātinājuši intelektuālo bāzi un būs noderīgi eksāmenā pārspriedumu
rakstot. Kā arī skolēni labprāt pildīja darba lapas.
Tiešsaistes izrāde “Ucipuci meklē mājas”, “Liepājas Leļļu teātris”
2021.gada 24.maijā pirmo klašu skolēni, 2021.gada 25.maijā otro klašu
skolēni skatījās izrādi “Ucipuci meklē mājas”. Vadoties no pieredzes, ka martā pirmo
klašu skolēni skatījās Liepājas Leļļu teātra izrādi, kas aizrāva un ieinteresēja skolēnus,
tāpēc arī mācību gada noslēgumā izvēle bija šajā virzienā, lai skolēni skatoties izrādi
gūtu vērtīgus padomus, ja gadās nozaudēties.
Digitālā izrāde „Noklausies”, “Dirty Deal Teatro”
2021. gada 25.maijā 11.a klase, 2021.gada 26.maijā 11.b klase noskatījās
digitālo izrādi „Noklausies”. Izrādi izvēlējāmies ar nolūku, jo divpadsmitajās klasēs
vēsturē, kulturoloģijā, literatūrā aplūko 20.gadsimta notikumus, lai skolēni izjustu
80.gadu nogali un sajūtas pirms pārmaiņu laika. Un nākamajā mācību gadā apskatot
20.gs. 80./90.gadu notikumus, tendences literatūrā spētu labāk izprast laikmetu un
būtu jau asociācijas uz kurām radīt nākamās. Inovatīvs veids kā radīt interesi par
vēsturi un notikumiem.
Nodarbība “Ko Tu zini par Latviju?”, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
2021.gada 25.maijā 5.a, 5.b klase, 2021.gada 26.maijā 5.c klase piedalījās
nodarbībā “Ko Tu zini par Latviju?”. Mācību gada noslēgumā, lai dažādotu mācību
procesu tika iekļauta šī nodarbība, aktualizējot Latvijas valstij svarīgos notikumus un
to nozīmi. Tādējādi skolēni atkārtoja, nostiprināja zināšanas un izpratni par
notikumiem par kuriem runāts mācību gada laikā. Skolēni aktīvi piedalījās erudīcijas
spēlē.
Tiešsaistes izrāde "Slinkums", Valmieras Drāmas teātris
2021.gada 26.maijā 3.a, 3.b klase skatījās izrādi “Slinkums”, kuru skatoties
guva atziņas, ka katram ir brīži, kad nomāc slinkums, ka grūti tos pārvarēt.

Tiešsaistes muzeja izglītojošā nodarbība "Muzis jeb muzeju ABC", Krišjāņa
Barona muzejs
2021.gada 24.maijā un 25.maijā pirmo klašu skolēni, 26.maijā un 27.maijā
otro klašu skolēni apmeklēja nodarbību "Muzis jeb muzeju ABC". Skolēniem radot
interesi par muzeju, priekšmetiem un lietām, ka ar katru saistāms kāds stāsts vai
nostāsts.
Tiešsaistes nodarbības ar reāli klātesošiem nodarbību vadītājiem ir daudzkārt
interesantākas, aizraujošākās, personiskākas un uz aktīvu darbību rosinošas. Lika
aktīvi iesaistīties, domāt līdzi.
Pielikumā vizuāls materiāls no klātienē notikušajām “Latvijas skolas somas”
aktivitātēm.
Sagatavoja, Laura Pakse direktores vietniece audzināšanas darbā
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