Programma “Latvijas skolas soma” Ulbrokas vidusskolā 2. mācību semestrī

Programma “Latvijas skolas soma” ir Kultūras ministrijas iniciatīva finansējuma
piešķiršanai visiem Latvijas skolēniem ar mērķi pieredzēt, izzināt, iepazīt Latvijas
vērtības.
No 2018./ 2019. mācību gada katru semestri tiek paredzēts finansējums, katram
skolēnam piedāvājot iespēju pieredzēt kādu pasākumu klātienē. Programmas
īstenošanai tiek piedāvātas vairākas jomas:
- Latvijas valstiskuma attīstība.
- Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.
- Latvijas daba un kultūrainava.
- Zinātnes un inovāciju attīstība.
Gan pirmajā, gan otrajā mācību semestrī skolēniem tika sniegta iespēja piedalīties
šīs programmas pasākumos pēc iepriekš iztrādāta plāna.
Šajā mācību semestrī 1.-4 klases skatījās leļļu teātra izrādi “Draudzības skola”,
lai gūtu izpratni par ētiskām vērtībām – godīgumu, draudzīgumu Latvijas teātra mākslā,
kā arī iepazīt Latviešu kino vērtības animācijas filmā “Jēkabs, Mimmi un runājoši
suņi”.
Šīs programmas ietvaros 1. klases iepazina koka daudzveidību ne tikai klātienē,
bet arī latviešu tradīcijās, folklorā, izmēģinot “Namdara darbnīcas” nodarbību “Koka
daudzveidīgā dzīve”.
2. klases šajā mācību semestrī “Saldējuma meistara” vadībā iepazina Latvijas
garšas tradīcijas.
3. klases un daļa 4. klašu iepazina Latvijas mākslas vēsturi, ievērojamāko latviešu
mākslinieku darbus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Taču otra 4. klašu daļa
izvēlējās iepazīt Latvijas kino vēsturi un atbalstīt jaunākās Latvijas kino vērtības.
5. klases šajā mācību semestrī rosināja zinātkāri pasākumā “Zili brīnumi”. Divas
6. klases veidoja priekšstatus par Latvijas kultūrainavu Latvijas novados Brīvdabas
muzejā, bet divas 6. klases izvēlējās doties uz maiznīcu “Lāči”, lai izprastu maizes
cepšanas tradīcijas Latvijā.
7. klases darbojās tehniski radošās nodarbībās Rīgas Motormuzejā, gūstot
priekšstatu par automobiļu vēsturi un attīstību Latvijā.
8. un 9. klases pieredzēja Latvijas vēstures, folkloras tradīcijas, izprotot latviešu
karavīra garu kā tautas spēka paraugu folkloras kopas “Vilki” koncertlekcijā. Kā arī
skatījās latviešu kino “Baltu ciltis”.
Visai vidusskolai bija iespēja piedzīvot latviešu klasiskās literatūras vērtības uz
teātra skatuves, apmeklējot teātra izrādes. 10. un 11. klase piedzīvoja Nacionālā teātra
izrādi “Ceļojums uz Ziemeļiem”, bet 12. klase Nacionālā teātra izrādi “Pūt, vējiņi!”.
Vidusskolas skolēniem bija iespēja arī noskatīties vienu no jaunākajiem kino devumiem
Latvijas kultūrā – “Tēvs. Nakts.”
Šī programma ir lieliska iespēja papildināt mācību procesu. Paši skolēni par šo
iniciatīvu saka, ka tuvāk ir iepazinuši Latvijas kultūru, jaunus cilvēkus, viedokļus,
simbolus, svarīgus notikumus, vēstures faktus, dabu, auto vēsturi, mākslu,
izgudrojumiem. Kā arī skolēni saka, ka priecājas par iespēju piedalīties šīs iniciatīvas
pasākumos.

Programma “Latvijas skolas soma” nebeigsies šajā mācību gadā. Tāpēc arī
turpmāk plānosim visiem skolēniem kādas no kultūras, mākslas norišu,
novadpētniecības, dabas objektu, radošo projektu, izstāžu, darbnīcu vai citas norisēm.
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