Pilsrundāles vidusskolas 2020./2021. m.g. 2.semestris
Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.
Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē
iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā
kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu,
kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.
"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo
identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī
mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Klase
1.un 4.b kl.
“Sarkangalvīte un vilks”
Nacionālā teātra izrāde

Pasākums
Latvijas skolas soma projekta ietvaros skolēniem no 1. un 4.bklasei bija iespēja redzēt Latvijas
Nacionālā teātra izrādi “Sarkangalvīte un vilks”, kuras režisors ir Elmārs Seņkovs.
Skolēniem ne vien bija jānoskatās izrāde, bet arī jāizpilda uzdevumi dažādos mācību priekšmetos,
Latvijas
piemēram, literatūra , mūzikā, vizuālajā mākslā, tādejād radās starppriekšmetu saikne.
Protams, satikšanās bija pavisam citāda – teātris attālināti, bet arī šādi teātris var būt aizraujošs.
Latvijas Nacionālā teātra aktieri sarunājās ar bērniem – izstāstīja par uzvedības noteikumiem teātrī,
arī to, kā attālināta izrāde atšķiras no izrādes teātra ēkā.
Skolēniem izrāde patika, tika atpazīti aktieri no citiem uzvedumiem un seriāliem. Atzinīgi tika
novērtētas maskas un dekorācijas

2.a un 2.b kl.
“No trokšņa līdz skaņdarbam” Liepājas
koncertzālē “Lielais Dzintars”

2.a un 2.b klašu skolēni piedalījās muzikāli izglītojošā nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam”, kuru
piedāvāja Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”. Nodarbības laikā skolēni varēja iepazīties ar Liepājas
koncertzāles “Lielais dzintars” arhitektūru un piedalīties atraktīvā nodarbībā, izmantojot mājās
gatavotus mūzikas instrumentus.
Muzikāli izglītojošajā nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam” 2. klašu skolēniem tiek dota iespēja
palīdzēt Simfoniskajam orķestrim, kurš nonācis sarežģītā situācijā. Tuvojoties koncertam, orķestris ir
sapratis, ka viņiem steidzami trūkst kādas latviešu tautasdziesmas pavadījums, tādēļ skolēniem jānāk
palīgā. 50 minūšu ilgajā nodarbībā sākumskolēni pielieto jau mūzikas stundās apgūtās zināšanas un
turpina iepazīt latviešu tautas mantojumu – tautasdziesmas. Nodarbības otrajā daļā dalībniekiem
pievienosies kāds noslēpumains viesis –
Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķis, kurš pastāstīs par
savu lomu orķestrī, kā arī iepazīstinās ar sava instrumenta spēli.
Atsauksmes par nodarbību no pedagogiem: “Nodarbība bija izzinoša, darbīga un pārdomāta. Skolēni
iepazina, kas ir orķestris, cik dažādi ir mūzikas instrumenti, izspēlēja ritmu, noklausījās mūziķa
klarnetes spēli un kopā muzicēja. Pasākums ļoti aizrāva skolēnus. Tas bija izglītojošs un vērtīgs.

3.kl.
“Makss un Morics”.

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 3.klases skolēni attālināti skatījās leļļu teātra izrādi “Makss
un Morics”.
Bērniem izrāde ļoti patika. Daudziem Maksa un Morica piedzīvojumi likās aizraujoši un smieklīgi.
Savukārt daži notikumi likās nejauki, pat ļauni, jo kādam klājās slikti.
Kurš gan nezina slavenos Maksa un Morica nedarbus! Bērnībā tos esam iepazinuši gan no grāmatas
ilustrācijām, gan autora lieliskajām teksta rindām. Mūsu skolas 3.klašu skolēniem iniciatīvas “Latvijas
skolas soma” ietvaros bija lieliska iespēja virtuāli “pabūt” Leļļu teātrī, lai noskatītos izrādi “Makss un
Morics”. Skolēni pēc izrādes ir sapratuši , ka nevajag darīt nedarbus. Nevajag darīt citiem neko sliktu
un ļaunu, ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem”. Paldies aktieriem un Leļļu teātrim par iespēju baudīt izrādi!

4.a kl.
Koncertlekcija “Kino mūzikas vēsture”

Programma “Latvijas skolas soma” 4.a skolēniem bija iespēja noskatīties tiešsaistes koncertlekciju
“Kino mūzikas vēsture” .
Tā ir īpaši digitālā formātā veidota nodarbība par kino mūzikas vēsturi, palīdzot uzzināt, kā veidojies
kino un kā mūzika palīdzējusi šim žanram attīstīties. Ļoti pārdomāti, solo pa solim – tiek apskatīti
lielākoties visi filmu žanri. Koncertlekcijas veidotāji izpildīja pazīstamākos kino mūzikas skaņdarbus
un stāstīja par kino vēsturi un rašanos. Programmu papildināja īpaši sagatavoti videomateriāli.
Koncertlekcija balstīta uz skolēnu iepriekš redzēto, izjusto, dzirdēto. Tika likts uzsvars uz kino klasiku
– “Mūzikas skaņas”, aktualizēta pasaulē populārākā multfilma
“Ledus sirds”. Lekcijā tika izmantota pašu stāstnieku pieredze multfilmu ieskaņošanas procesā.
Programma ir interaktīva, skatītājiem ir iespēja gan uzzināt daudz ko jaunu, gan parādīt savas zināšanas,
kā arī dziedāt līdzi.

5.un 9.kl.
Koncertlekcija “Sprādziens mūzikā” .

Pateicoties programmai “Latvijas skolas soma” 5. un 9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties
tiešsaistes koncertlekciju “Sprādziens mūzikā” .
Koncertlekcijā tika atklāts, kā populārā mūzika ir attīstījusies no 1920. līdz 2020. gadam: džeza, blūza
ēra, svinga laiks, revolucionārie rock’n’roll gadi, hipiju plūsma, disko spožums, astoņdesmitie, 90. gadu
popkultūra un mūsdienās. 100 gadi – spoži, krāsaini, atraktīvi!
Koncertlekcija bija kā ceļojums laikā, izzinot, kā mūzika iet roku rokā ar 20. gadsimta vēstures
lielākajiem notikumiem un atspoguļo savu laikmetu. Programmā skanēja populārākās dziesmas no
Elvisa Preslija, “Queen”, Maikla Džeksona, “The Beatles”, “AC/DC”, “ABBA”, Frenka Sinatras, “The
Rolling Stones” u. c. repertuāra.

5.un 7.kl.

Mūsu skolas 7. klašu skolēni teātra mākslas nodarbību ietvaros un 5.klases skolēni klases stundas
ietvaros piedalījās Liepājas teātra veidotajā meistarklasē “Kā top izrāde?”. Mācību izrāde bija veidota
kā performatīva lekcija skolēniem, kuras galvenais mērķis un uzdevums bija atraktīvā un saistošā veidā
parādīt skolēniem , kā no idejas kļūt par aktieri un nonākt līdz teātra izrādei.
Liepājas teātra aktieri pastāstīja, kādas profesijas strādā teātrī un ka teātris ir kā vienots veselums, kurš
nevarētu iztikt bez tehniskajiem darbiniekiem, grāmatvežiem, butaforiem, direktora un vēl citiem
profesiju pārstāvjiem, kuri palīdz tapt izrādei. Aktieri demonstrēja ne tikai savu pieredzi, kā kļuvuši par
aktieriem, bet arī aicināja skolēnus aizdomāties par to, ka teātris mūs izaicina fantazēt, rosina iztēli, liek
būt emocionāliem un radīt sevī līdzpārdzīvojumu, vērojot darbību uz skatuves un paralēli analizējot
savu personisko dzīvi.

5. un 6. kl.
Zinātniskā teātra izrāde “Zinātnes un
mākslas krustpunkti” Laboratorium.lv.

5.un 6. klašu skolēni piedalījās Zinātnes skolas Laboratorium tiešsaistes nodarbībā “Zinātnes un
mākslas krustpunkti”. Šo iespēju piedāvāja programma “Latvijas skolas soma”.
Skolēniem bija iespēja atklāt filmas par latviešu strēlniekiem “Dvēseļu putenis” filmēšanas noslēpumus
– kā tiek veidotas mākslīgās asinis, neīstas rētas, sprādzieni un kā notiek citu specefektu filmēšana.
Šajā nodarbībā skolēni sekoja līdzi filmā atainoto notikumu laika skalai, kas ļāva vieglāk izprast
Latvijas vēsturi, un izpētīja informāciju filmas mājaslapā dveseluputenis.lv.
Specefektiem filmas noskaņas radīšanā ir liela nozīme. To kvalitatīvai izpildei nepieciešami zinoši
speciālisti, lai rezultāti būtu ticami un droši.
Paldies “Laboratorium” vadošajam pasniedzējam un nodarbības vadītājam par aizraujošo stāstījumu
un eksperimentiem!

.

8.a un 8.b kl.
Goda teātra izrāde jauniešiem “#Bezfiltra”

8. klašu skolēniem bija lieliska iespēja tiešsaistē noskatīties Goda teātra izrādi “#Bezfiltra”. Pasākums
bija pielāgots attālinātam mācību procesam, jo teātris piedāvāja jauniešiem izrādi, kuras norisei varēja
sekot YouTube platformā. Izrāde par draudzību, kuru pārbauda atšķirīgie uzskati, dzīves pieredze un
statuss sabiedrībā.
Vienas mācību stundas laikā skolēniem bija iespēja paskatīties uz savu ikdienu no malas (sociālie tīkli,
piemēram, TikTok, satura veidošana YouTube kanālā, valoda, attiecības, sociālā nevienlīdzība,
intereses, popularitāte, vērtības utt.). Aktieri atklāja aktuālas mūsdienu sabiedrības problēmas, kas skar
ne tikai jauniešu savstarpējās attiecības un dzīves apstākļus, bet tas ir arī stāsts par veselīgu dzīvesveidu,
kurā tiek popularizēts bezatkrituma dzīves principi, lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi.

10.,11., 12.klase

Maijā 10.-12.kl. klašu skolēniem būs iespēja piedalīties izzinošā pastaigu spēlē “CILPOJAM
LATVIEŠU KINO” Virtuāls ceļojums latviešu kino, no klasikas un kultūras kanona vērtībām līdz
mūsdienu kino. Filmas, personības, filmu mūzika. Ilgums 2 stundas.

Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi
’Nila Īles mūzikas studija’’

Šī gada maijā Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ir pievienojušies ‘’Nila Īles mūzikas studijas’’
skatīšanai. Šo interesanto video demonstrēja divi mūziķi, sitaminstrumentālisti Nils Ila un Maija
Sejāne-Ila. Mūziķi pastāstīja un iepazīstināja ar 50 dažādiem skaņas instrumentiem, kā arī aicināja
pagatavot instrumentus no blakus esošajiem priekšmetiem. Perkusionisti nodemonstrēja marakas,
dažas etniskās, tanī skaitā arī Āfrikas bungas, koka karotes, džembu, bongo, kastanetes un daudzus
citus ļoti interesantus sitaminstrumentus..
Šādas video nodarbības dod vairāk zināšanu un praktisko iemaņu mūzikā. Mums visiem ļoti patika
šāda veida video un jaunu zināšanu gūšana. Šis video noteikti patiks radošiem un ieinteresētiem
cilvēkiem, neatkarīgi no tā, kāda vecuma tie ir.

