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projekta 
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atskaite



1. 2016. gada aprīlis- decembris

• Aprīlis – skolēnu aptauja par brīva laika pavadīšanu, sporta veidiem;

• Septembris – decembris – sistemātiska sarakste ar partnervalstīm facebook un

wacap grupās;

• Septembris – vecāku informēšana par projekta apstiprināšanu un norisi;

• Oktobris – Erasmus+ stūra izveide (plakāti); Saldus pamatskolas projekta nedēļas

ietvaros sacerēta projekta dziesma «Let`s play outside!»

• Novembris - skolēni veido 3 prezentācijas (par skolu, pilsētu un valsti);

• Decembris – darbs pie projekta logo; novembra prezentāciju apkopojums un

vienotu prezentāciju izveide; Ziemassvētku kartīšu pagatavošana un

starptautiska sanāksme Itālijā, Pontederā.



Saldus pamatskolas projekta stūris



Darbs skolas projekta nedēļā ar 
dziesmu «Let`s play outside!»

1. Stop sitting on your phones,
Come play outside!
Stop playing video games
Come play outside!

2.Come join us outside.
Let’s play some games!
We have a ball.
We can play some hoops.

Piedz.2x
Let’s play outside! 
Let’s play outside!
We’re really, really calling you,
Let’s play outside!

3. Come join us outside.
Let’s play some games!
We have a racket.
We can play some tennis!

4. Come join us outside.
Let’s play some games!
We have some chalk.
We can jump some classes!

Piedz.2x
5.We’re inviting you outside!
We can play some games,
like football, like basketball.
Come join us!

6. All around in the world
Have a friends
Go with smile on the ground
Let`s play the games!

Piedz. 2x



Darbs ar projekta logo



Visu partnervalstu logo konkurss- uzvar Itālija 
(otrā no kreisās)



Ziemassvētku kartīšu pagatavošana



11.-15. decembris 2016.g. starptautiskā sanāksme 
Itālijā, Pontederā



• Pirmā diena – iepazīšanās un vakariņas



• Otrā diena – darbs Montopoli skolā «Galileo Galilei»





• Koncerts







• Trešā diena – piedalīšanās stundās, skolas apskate 

















• 3.-4.diena- ekskursija uz Pizu un Florenci









• Sertifikātu ceremonija –
starpvalstu sanāksmes 
noslēgums



Secinājumi

Iegūtas šādas prasmes:

1. Saziņas prasmes;

2. Orientēšanās prasmes;

3. Sadarbības prasmes;

• Esam iemacījušās runāt ne tikai angļu valodā, bet arī dažas frāzes itāļu 
valodā.

• Iegūta jauna pieredze, iespaidi un ārvalstu draugi.



2. Projekta turpmākā darba plānošana

• 2017. g. 5.-12. februāris – Portugāle

(2 skolotāji + 5 bērni);

• 18.-25. maijs – Latvija;

• 1.oktobris – 7.oktobris – Rumānija

(2 skolotāji + 5 bērni);

• 2018. g. 13.-17. maijs – Turcija (4 skolotāji).


