
                                                                 

 

11. klašu skolēni vada stundu 6. klašu skolēniem par tēmu “Pārtika” 

Darbojoties Ekoskolu programmā skolēniem ir neierobežotas iespējas uzzināt un mācīties visdažādākos 

vides izglītības jautājumus. Šajā mācību gadā Ādažu vidusskolas skolēni pēta un apgūst plašo problēmu 

loku par tēmu PĀRTIKA.  

Mācību gada garumā notiek dažādi izglītojošie pasākumi gan mācību stundās, gan ārpus mācību 

tradicionālā procesa. 

Šoreiz atskats uz to, kā 11.klašu skolēni ciemojās pie 6.klasēm un vadīja mācību stundu par tēmu 

PĀRTIKA. Abu klašu grupām angļu valodas stundās bija vienojoša tēma, un vecākie jaunieši labprāt 

piekrita izaicinājuma- vadīt stundu. Iepriekš tika sagatavoti informatīvi materiāli- plakāti, bukleti- par 

tēmu Pārtika un ar to saistītās problēmas mūsdienu sabiedrībā. 40 minūšu garumā izvērtās interesantas 

sarunas par visdažādākajiem jautājumiem- pārtikas atkritumi, veselīga un neveselīga pārtika, uzturvielas 

un to nozīme cilvēka uzturā.  

Tāpat notika skolotāju “apmaiņa”- 6.a klasē stundu “Pārtikas ceļš līdz manam galdam” vadīja Linda 

Kalniņa.  

Šāda pieredze dod jauniešiem un skolotājiem iejusties citos darba apstākļos un dažādot mācīšanās pieeju.   

Turpmāk sekos “reportāžas” par citām mācību stundām un citu pedagogu pieredzi! 

Šobrīd skolā norisinās skolēnu aptauja par pārtiku un ēšanas paradumiem. Tās rezultāti tiks apkopoti un 

analizēti un apspriesti ar skolas vadību.  

 

LIELS paldies 11.klašu skolēniem- Katrīnai, Agatei, Kristoferam, Robertam, Rūdolfam, Gustam 

Artūram, Amandai, Marijai, Luīzei un Niklāvam par atbildīgo pieeju un izcilajām angļu valodas 

prasmēm! 

“Pirms iegāju klasē galvā šaudījās daudz domas un iekšā valdīja mazs haoss, jo nu tūlīt jāvada stunda 6. 

klasei un kā tad tas būs. No sākuma varbūt bija mazliet neveikli, jo vienīgie, kas runāja bija mani klases 

biedri un es un ar mazajiem nekāda diskusija nemaz neizveidojās, bet pēc kāda brīža mūsu skolnieki kļuva 

brīvāki un sāka izteikt paši savas domas. Bija interesanti iejusties skolotāja lomā!” Kristofers, 11a.klase 

“Aizejot pie 6.klases bērniem, sākumā izjutu nelielu stresu, bet pēc laika komunicējot kļuvām drošāki. 

Skolēni bija paklausīgi, bet varēja just, ka arī viņi bija nedaudz satraukti, taču kopumā mēs pilnīgi 

atbalstām šādu ideju- informēt bērnus par sabiedrībai svarīgām tēmām.” Agate, 11.klase 

 

 



 

 

 

 



 


