
DARBĪBAS PLĀNS 2019./2020.m.g. 

Gada tēma – Pārtika 

 

MĒNESIS 

 

AKTIVITĀTE 

 

ATBILDĪGAIS 

 

REZULTĀTS 

SEPTEMBRIS  

Apbalvošanas ceremonija LNB 

 

Ekoskolas reģistrācija Koordinators  

Skolas vides novērtējums Koordinators, ekopadome  

Eko padomes valdes vēlēšanas 5.-12.klašu skolēni, skolotāji  

Kodeksa un darbības plāna izstrāde Ekopadome  

   

OKTOBRIS 

 

     

 

  

Darbības plāna izstrāde Ekopadome  

Radošā darbnīca- māksla no iepakojumu 

materiāliem.  

5.-12.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

 

Dalība Erasmus+ projektā- lekcija/ darbnīca 

Ādažu Ekoskolas pieredze un labā prakse. 

Ekopadome, koordinators  

Akcija- mainies ar pašu saražoto. 5.-12.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

 

Labo darbu nedēļa 5.-12.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

 

Plakātu izstāde- Mans iepirkumu grozs pārtikas 

veikalā 

5.-12.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

 

Rīcības dienas- eseju konkurss 10.-12.klašu skolēni, ekopadome  

Gada tēmas un vides zinības sasaiste ar mācību 

saturu. Gada tēmas “PĀRTIKA” integrēšana  

mācību procesā  

Pedagogi, koordinators  

NOVEMBRIS 

 

 

  

Radošā darbnīca- sēžammaisi no veciem 

audumiem un riepām 

5.-12.kl. skolēni, ekopadome, vecāki  

Akcija “Nē, pilošiem krāniem! 

 

5.-12.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

 



Akcija “Taupi ūdeni!” Ekopadome  

DECEMBRIS 

                           
  

Dalība forumā Ropažu vidusskolā ekopadome  

Ekorotājumu gatavošana- radošā darbnīca 5.-12.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome, vecāki 

 

Gada tēmas un vides zinības sasaiste ar mācību 

saturu. Gada tēmas “PĀRTIKA” integrēšana  

mācību procesā 

Pedagogi  

 5.-12.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

 

JANVĀRIS 

 

  

Intervija ar skolas ēdnīcas pārstāvjiem- pārtika 

mūsu skolā 

Ekopadome  

Gada tēmas un vides zinības sasaiste ar mācību 

saturu. Gada tēmas “PĀRTIKA” integrēšana  

mācību procesā 

Pedagogi  

 Erasmus+ projektu pieredze- viesošanās 

Upesleju pamatskolā ar lekciju Ādažu 

ekoskolas pieredze un laba prakse. 

Koordinators  

FEBRUĀRIS 

 

Silto džemperu nedēļa  

Gada tēmas un vides zinības sasaiste ar mācību 

saturu. Gada tēmas “PĀRTIKA” integrēšana  

mācību procesā 

Pedagogi  

Pārtikas atkritumi skolā Ekopadome  

   

MARTS 

 

  

Pašiem savs dārzs Ekopadome, 5.-12.klašu skolēni, 

pedagogi, vecāki 

 

Ekoskolas gada tēmas sasaiste ar mācību 

priekšmetu tēmām- izstāde skolā. 

Pedagogi  

Ādažu vidusskolas skolēnu anketēšana- Pārtika 

mūsu ikdienā 

Ekopadome  

APRĪLIS 

 

  

“Lielā talka” 

 

1.-12.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

 



 
Gada tēmas iekļaušana mācību saturā Ekopadome, pedagogi.  

Dalība Erasmus+ projektā, mācību brauciens uz 

Turciju 

Koordinators  

Zemes diena Ekopadome, 5.-12.klašu skolēni  

Lieldienu pikniks- ēdīsim zaļi Ekopadome, 5.-12.klašu skolēni, 

vecāki 

 

Anketēšanas rezultātu apkopojums Ekopadome  

    

MAIJS 

                                                               

Mācību gadā veikto pasākumu apkopošana, izvērtēšana  

Labākās receptes! Ekopadome, 5.-12.klašu skolēni  

Gatavosim kopā Ekopadome, 5.-12.klašu skolēni, 

vecāki 

 

 Tavs zaļais dārzs- skolēnu individuālās 

aktivitātes 

Ekopadome, 5.-12.klašu skolēni, 

vecāki 

 

 Gada tēmas iekļaušana mācību saturā-

izvērtējums. 

  

 

 


