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1.semestrī ļoti daudzas aktivitātes
programmas "Latvijas Skolas

soma" ietvaros tika atceltas, valstī
izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ,

bet dažas semestra sākumā tomēr
izdevās īstenot.

1.SEMESTRIS



1.Rīgas leļļu teātra kluba izrāde "Zivs cepure";
2.Animāvijas filmu cikls "Avārijas brigāde";
3.Bērnu zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi”
muzejpedagoģiskā nodarbība;
4.CONCERTO PICCOLO. Ērģeļmūzikas kocerts;
5.Latvijas Nacionālā Bibliotēka nodarbības -
"Grāmata Latvijā" un "Marmorēšana";
6.Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
muzejpedagoģiskā nodarbība VIDUSLAIKU
BRUŅINIEKI;
7.Rīgas Vēstures un kuģniecības
muzejnodarbība "Tirdzniecība un kuģniecība
viduslaiku Rīgā";
8.Kino Bize filma "Klejotāji";
9.Nacionālais botāniskais dārza
muzejpedagoģiskā nodarbība "Vecais parks";
10.Rīgas Motormuzeja muzejpedagoģiskā
nodarbība "Auto, moto, velo ražošana Latvijā";
11.Muzejpedagoģiska programma „I Pasaules
karš Latvijas teritorijā, latviešu strēlnieki”;
12.Muzejnodarbība “Paula Stradiņa medicīnas
vēstures muzejā”;
13.Kultūrvēsturiskā nodarbība orientēšanās
spēle "Rīgas Jugenstils";
14.Orientēšanās spēle - projekts "Rakstnieki
Rīgas ielās".

Aktivitātes, kuras tika
atceltas:



Aktivitātes, kuras tika
īstenotas 1.semestrī

24.09.2020. 1.a klase apmeklēja Bērnu
zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi”

muzejpedagoģisko nodarbību.

01.10.2020. 1.b klase apmeklēja Bērnu
zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi”

muzejpedagoģisko nodarbību.



03.11.2020. 3.klase piedalījās Rīgas
Motormuzeja muzejpedagoģiskā nodarbībā

"Auto, moto, velo ražošana Latvijā".

30.09.2020. 4.klase apmeklēja
muzejpedagoģisko programmu "Viena diena

rīdzinieka dzīvē" Mencendorfa namā.



28.10.2020. 6.a un 6.b. klase iepazina Latvijas
industriālo kultūras mantojumu - VEF

Kultūras pili un muzeju, kā arī izbaudīja
orientēšanās aktivitātes šajā Rīgas rajonā.



13.10.2020. 8.b klase piedalījās
muzejnodarbībā “Paula Stradiņa medicīnas

vēstures muzejā”.

23.10.2020. 7.a un 7.b klase apmeklēja
pasākumu Melngalvju namā.



14.10.2020. 11.klase noskatījās Latvijas
Nacionālās operas baletu "Pērs Gints".



04.11.2020. 12.kl. bija iespēja noskatīties
Dailes teātra izrādi "Elpa".



2.semestrī visas programmas
"Latvijas Skolas soma" aktivitātes

varēja notikt tikai digitāli.

2.SEMESTRIS

1.klase varēja attālināti noskatīties  Latvijas
Leļļu teātra izrādi "Un atkal Pifs".



2.a, 2.b, 3., 5., 6.a un 6.b  klase varēja
attālināti noskatīties  Latvijas Leļļu teātra

izrādi "Makss un Morics".



4., 7.a un 7.b klase piedalījās tiešsaistes
koncertlekcijā "Dejas un mūzikas

attīstība cauri gadsimtiem", kuru vadīja
M.Abaroniņš un A.Abaroniņa. 



8.a un 8.b klase attālināti noskatījās Latvijas
Nacionālā teātra digitālo izrādi "Bille". 

9., 10., 11. un 12. klase attālināti noskatījās
Latvijas Nacionālā teātra digitālo izrādi

"Svina garša". 


