
  

 

Svešvalodu prasme ir cilvēka intelekta rādītājs, 

to apguve ir ceļš uz šī intelekta augstāko virsotni. 

 

Parasti valodu uztver kā garīgu vērtību,taču mēs redzam,cik strauji mainās pasaule. Arī  

Eiropa vairs nav tāda, kāda tā bija pirms dažiem gadu desmitiem. Ja pavērojam cilvēkus jebkurā no 

lielajām Rietumeiropas pilsētām,tad acu priekšā paveras ļoti raiba aina. Pretī nāk cilvēki ar dažādu 

ādas krāsu,nāk sievietes,ietinušās lielos lakatos,aizsegtām sejām,pie rokas pieķērušies melnīgsnēji 

bērni ar spožām,brūnām acīm. Nāk cilvēki,kuri tikai pavisam nesen ir atstājuši savu dzimteni. Pat 

tās valstis,no kurām iedzīvotāji parasti brauca prom, piemēram,Īrija un Portugāle,pēc iestāšanās 

Eiropas Savienībā kļuvušas par imigrantu valstīm. Un arī Latvijai ir jābūt gatavai,ka pēc dzīves 

līmeņa uzlabošanās,iedzīvotāju etniskais sastāvs kļūs citāds. Eiropas daudznacionālais raibums ir 

radījis nepieciešamību katram tās iedzīvotājam  prast vairākas valodas.  

Kā valodas mācāmies mēs?  

Pamēģināsim uz valodas apguvi paskatīties no dažādiem mūsdienīgās dzīves skatupunktiem. 

Svešvalodu MK piedavā skolēniem un  interesentiem sekojošas (krievu, 

angļu, vācu) valodu  apguves un izziņas iespējas: 

Laiks Aktivitāte Norises vieta 
04.01. - 08.01. 

 

 

 

 

Stunda labai filmai. 

 skatīsimies un analizēsim filmas 

krievu, angļu, vācu valodās   

Pa Krievijas ārēm. 

 iepazīšanās ar vizuāli informatīvo 

materiālu par Krieviju,tās 

kultūru,ekonomiku un valsts  

 

mācību kabineti(svešvalodu 

stundās) 

 

prezentāciju parāde skolas 

interaktīvajos informāciju 

stendos 



 

7.01. 

raksturīgākajām iezīmēm 

Krievu Ziemassvētki. 

 

 

krievu valodas stundās 

iejutīsimies krievu 

Ziemassvētku atmosfērā  

11.01. - 15.01. 

 

 

 

12.01. 

 

12.01. 

Labdien,Vācija! 

 iepazīšanās ar vizuāli informatīvo 

materiālu par Vāciju,tās 

kultūru,ekonomiku un valsts  

raksturīgākajām iezīmēm 

Skolas krievu valodas olimpiāde. 

 

Vai zini šo vārdu angliski? (vārdu spēļu 

konkurss angļu valodā 1.-5.klasēm)  

 

prezentāciju parāde skolas 

interaktīvajos informāciju 

stendos 

 

krievu valodas kabinets pēc 

norādītās informācijas 

skolas svinību zāle 

plkst.14:10 

18.01.-22.01. 

 

 

 

18.01. 

 

19.01. 

Angļu valodā runājošās valstis uzaicina. 

 iepazīšanās ar vizuāli informatīvo 

materiālu par Angliju ,tās 

kultūru,ekonomiku un valsts  

raksturīgākajām iezīmēm 

Komandu sacensības  8.klasēm:”Picērijā runā 

angliski.” 

 

Skolas angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm 

 

 

prezentāciju parāde skolas 

interaktīvajos informāciju 

stendos 

 

Picērija 

 

angļu valodas kabineti pēc 

norādītās informācijas 

 

25.01.- 29.01 

 

 

 

25.01. 

 

 

27.01. 

 

Izbaudiet krievu,vācu,angļu ēdienus! 

 

 

 

Komandu sacensības  9.klasēm:”Picērijā runā 

angliski.” 

 

Skolas vācu valodas olimpiāde 8.klasēm 

 

skolas ēdnīca(uzaicinām 

visus iepazīties ar 

raksturīgākajiem 

krievu,vācu,angļu 

ēdieniem,pievērst uzmanību 

ēdienkartēm) 

 

Picērija 

 

vācu valodas kabinets pēc 

norādītās informācijas. 

 



 

29.01. 

 

 

Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 

 

Fotoizstāde informatīvajos stendos:”Svešvalodu 

mēneša norise.” 

 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijā(telpas tiks 

norādītas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lai mums visiem izdodas tiekšanās uz intelekta augstāko virsotni!  

                                                                    Svešvalodu MK 

 

 

 


