Baltu literatūras nedēļa
Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltų literatūros savaitė / Baltu
literatūras nedēļa”, kurā piedalās Lietuvas un Latvijas skolas, šogad notika 19. – 23.
septembrī. Riebiņu vidusskolas bibliotēka jau piekto gadu piedalās projekta aktivitātēs
un plānojam arī turpmāk iepazīstināt skolēnus ar kaimiņu valsts literatūru, vēsturi un
kultūru.
Projekta nedēļas ietvaros notika nodarbības dažādiem vecuma posmiem:
„Lietuviešu tautastērpu darbnīca” 1.klasei, lietuviešu bērnu grāmatu lasīšanas stunda
2.klasei, lietuviešu folkloras stunda 6.klasei, nodarbība 12.klasei – iepazīšanās ar
slaveno Salomējas Neris poēmu „Egle – zalkšu karaliene”, lasot darba fragmentus,
iepazīstot ilustrācijas un noskatoties filmu.
Visās nodarbībās tika runāts par Baltu vienības dienu, kuru atzīmējam
22.septembrī, par baltu tautu vēsturi.
Skolēni atzinīgi novērtē projekta nedēļas pasākumus, atzīst, ka uzzināja daudz
jauna un ar interesi piedalījās nodarbībās:
✓ Man patika spēlēt galda spēli un klausīties lietuviešu tautas dziesmu.
✓ Es uzzināju, kā skan vārdi lietuviešu valodā.
✓ Man patika deja un rotaļas.
✓ Es iepazinu lietuviešu deju, kuru, izrādās, dejo arī Latvijā.
✓ Man patika, ka nodarbība bija bibliotēkā.
✓ Man patika dejot deju “Dirižablis”.
✓ Es nezināju, ka lietuviešu valoda ir tik līdzīga latviešu valodai, bet
tagad zināšu.
✓ Man bija interesanti salīdzināt latviešu un lietuviešu valodu.
✓ Man patika klausīties vienu un to pašu pasaku latviski un lietuviski un
salīdzināt to skanējumu.
✓ Esmu iepazinusies ar lietuviešu literatūru, bija interesanti, skatoties
filmu, salīdzināt valodas, šādās dienās ir lieliska iespēja iepazīt savu
kaimiņu kultūru.
✓ Bija ļoti interesanti paskatīties filmu, salikt lietuviešu vārdus. Ir
iespēja papildināt savas zināšanas un iepazīt kaimiņu valsts kultūru.
✓ Bija interesanti iepazīties ar vienu no baltu valodām – lietuviešu
valodu. Pildot skolotājas sagatavotos stundas uzdevumus, saskatījām
dažādas izrunas un rakstības saistības ne tikai ar latviešu valodu, bet
arī ar krievu valodu. Stunda bija izzinoša un interesanta! Paldies!
✓ Patika ideja iepazīties ar lietuviešu rakstnieces darbu ar dažādu
mediju palīdzību. Katrs no tiem interpretēja darbu citādāk, atstājot
vietu radošumam un novitātei.
Projekta organizatori: Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs, Vītauta
Dižā universitāte
Projekta partneri: Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā, Lietuvas Republikas
vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona pašvaldība.
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