
Āgenskalna sākumskolas ārpusstundu pasākumu darba 

plāns  

2018. /2019. m. g. 

 

                 Novembris – pilsoniskās audzināšanas mēnesis.                                                      
 

 

Nr.

p.k. 

 

Laiks 

 

Pasākums 

1. 2.11 plkst. 

9:40 -11:40 

skolas aktu 

zālē 

Valsts leļļu teātra izrāde ”’Gudrais zobiņš” 1. - 4.kl. projekta 

“’Latvijas skolas soma “’ietvaros. Klašu audzinātāji 

2. 5.11 

plkst.11:40 

Nodarbība “’Traumatisma profilakse”’  - 5.c kl.- S. Dolotins 

 

 

3. 6.11  

 

Stāstnieku konkurss”’ Teci,teci valodiņa” II kārta - Rīgas 

Skolēnu pilī. 
M.Rozenberga./Sk.  Laura Silicka – pavadošā skolotāja. 

4. 8.,9.11 

 

Mārtiņdiena. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji. 

5.  

 

9.11 

plkst.8:50 

skolas 

sporta zālē 

4. - 6. kl. 

plkst. 9:40 

1.-3.kl. 

 

Klašu telpu noformējums patriotiskas noskaņās/no 

5.novembra /Klašu audzinātāji  

Koncerts, veltīts Lāčplēša dienai.  

  /E. Urbanoviča. M. Rozenberga, I.Lipsbergs, J.Dzenis. 

 

6.klašu skolēnu – lektoru darbība. T. Ludborža, klašu 

audzinātāji 

6 Visu mēnesi  Makulatūras vākšanas akcija”’ Saudzē Latvijas kokus!”’ no 

21.novembra /no rīta 7:40 -8:40 – kārtīgi sasaiņotas papīra 

pakas pa 5 kg. 

 

  Atkritumu šķirošana, energo resursu taupīšana, bateriju 

vākšana.Veselīga dzīvesveida popularizēšana 

 

7. 15.11   

plkst. 8:50  

Svinīgā koncerta ģenerālmēģinājums /interešu izglītības 

skolotāji, B. Trasūne, T. Ludborža 

8. 

 

 

16.11 

plkst.8:00, 

 

 

 

 

pēc tam 

 

 

 “’Iededzies par  Latviju! ” – Sveicam mūsu valsti 

100.dzimšanas dienā , veidojot  latvju zīmju ornamentus  no 

skaisti noformētām svecītēm skolas pagalmā - katrai klasei 

ierādītajā vietā. – Klašu audzinātāji 

 

Patriotiskas klašu audzināšanas stundas. – Klašu 

audzinātāji. 



 

plkst.11:40 

skolas 

sporta zālē 

 

Svinīgais koncerts, veltīts Latvijas Republikas 

100.gadadienai ./ B. Trasūne , I. Lipsbergs, J.Dzenis. 

T. Ludborža  

 

9. 

 

20.11 

Plkst.12:30 

Projekta ”Latvijas skolas soma “’iniciatīva- animācijas 

filmas”’Saule brauca debesīs”’apmeklējums 3. - 4.kl. – 

k/n”’Spendid Palace”- S.Dolotins, kl.audzinātāji 

10. Visu 

novembri  
5. -6.kl.izglītojamo gatavošanās skolas gadskārtējam 

tirdziņam  - 30.11 

 

 11. 

 

22.11 

 

 

 

Vācu leļļu teātra izrāde , seminārs skolotājiem sadarbībā 

ar Gētes institūtu.  

 

12. 23.11 Projekta “’Latvijas Skolas soma”iniciatīva – izrāde 

“’Planēta – 85”’Dailes teātrī 5.b klasei. –S.Dolotins. 

kl.audzinātāja. 

 

 

Valsts Policijas nodarbības  par cieņpilnu attiecību 

veidošanu sabiedrībā, par pieklajību un atbildību -6.kl. – 

M.Apīne,klašu audzinātāji. 

13. 30.11 

 

 

Plkst.18:00 

Skolas tirdziņš . Klašu audzinātāji. 

 

 

Vecāku un skolotāju kopīgs pasākums. / Skolas  Padome. 

 

 


