Realizēts eTwinning projekts “Rakstu zīmju pētnieki”
2. klases skolēni kopā ar citiem Latvijas skolu otrklasniekiem piedalījās
Eiropas skolu kopienas eTwinning projektā “Rakstu zīmju pētnieki”. Kopā
projektā piedalījās 10 skolas no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem.
Projektam tika izvirzīts mērķis – iegūt zināšanas par rakstu zīmēm un māla trauku veidošanu,
iegūtās zināšanas patstāvīgi realizēt radošā darbībā.
Projekta realizēšanas laikā pētījām un iepazinām latviešu ornamentus, mēģinājām tos
saskatīt dabā un apkārtējā vidē, lietišķās mākslas darbos, apģērbā. Vēlāk tos atveidojām dažādos
radošajos darbos, veidojām izstrādājumu ar latviešu rakstu zīmēm un savu radošo darbu izstādes
klasē. Izzinājām un iepazinām arī sava novada zīmes un simbolus, nozīmīgākos
kultūrvēsturiskos objektus – apmeklējām Preiļu pili un parku, Riebiņu pili un parku, Galēnu
muižu un parku, Pastaru vējdzirnavas. Kā spilgtākais un pārsteidzošākais piedzīvojums bija
izbrauciens limuzīnā un Preiļu pili un parku.
Jau projekta sākumā tika izsludināts projekta logo zīmējumu konkurss, kurā mūsu
skolēna Arta Dančauska zīmētais logo iekļuva starp labākajiem un tika apbalvots.
Šajā laikā tika noorganizētas vairākas videokonferences, kurās iepazināmies ar pārējiem
projekta dalībniekiem, prezentējām gan sevi, gan savus radošos darbus ar mūsu novadam
raksturīgākajiem ornamentiem, dalījāmies pieredzē un smēlāmies jaunas idejas. Pēdējā tikšanās
reizē skolēni pārbaudīja savas zināšanas, pieslēdzoties ar saviem telefoniem un izspēlējot
interaktīvo spēli Kahoot.
Kā svarīgākā un nozīmīgākā projekta aktivitāte tika noorganizēta māla trauku veidošanas
nodarbība, ko vadīja keramiķis Raivo Andersons. Trauki, veidoti interesantā tehnikā, rotāti ar
latviešu rakstu zīmēm, glazēti un apdedzināti rotā klasi un priecē mūsu acis un sirdis, radot
prieku un gandarījumu par paveikto un izzināto.
Projekta noslēgumā tika izveidota virtuālā izstāde ar skolēnu darinātajiem māla traukiem,
ar radoši darinātām rakstu zīmēm un to skaidrojumiem vairākās valodās.
Mēs sakām lielu paldies visiem projekta atbalstītājiem – skolas direktorei Inetai
Anspokai, Mareka vecākiem par skaisto izbraucienu limuzīnā, skolotājām Annai Meluškānei un
Arnitai Znotiņai par palīdzību zīmju aprakstu tulkošanā, skolotājai Rutai Vjaksei par
iesaistīšanos radošo darbu izstrādē vizuālās mākslas stundās.
Saite virtuālajai izstādei: https://www.emaze.com/@ALRLLCWFL/rakstu-zmju-ptnieki
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