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Ezernieku
vidusskolas
interešu izglītība



Vides izglītības pulciņš
Es - pētnieks

Vadītāja: Lidija Kudrjavceva



Mērķis

• Veidot skolēniem attieksmes, prasmes un 
iemaņas, lai viņi spētu analizēt situācijas un 
savu rīcību, kā arī pieņemt lēmumus, kuri 
nodrošina vides saglabāšanu un tās kvalitātes 
nodrošināšanu, izmantojot vietējos dabas 
resursus, Jaundomes muižas iespējas.



Pētījām Ezernieku vidusskolas parkā augošās liepas. Noteicām to 
stāvokli, apkārtmēru. 

Aktivitātes



Noskaidrojām, kā jūtamies skolas vidē. Piedāvājām mācību 
kabinetu sienu noformējumus.



Pētījām gaisa kvalitāti, izmantojot ķērpjus.



Izveidojām ķērpju kolekciju. 



Organizēta vides spēle 



Tūrisma pulciņš

Vadītāja: Sandra Vērdiņa



Aktivitātes

• Mācību ekskursija uz Skrīveriem

• Ekskursijas mērķis: Sekmēt skolēnu interesi par 

uzņēmējdarbību Latvijā; pilnveidot zināšanas par Skrīveru 
dendroloģisko parku , A.Upīša daiļradi..

• ekskursija sākas Skrīveru dendroloģiskajā parkā, kur gida pavadībā tiek 
iepazīti dendroloģiskā parka stādījumi.

• Turpinājumā ekskursanti apmeklē Skrīveru saldumu ražotni „Mājas 
sadējums",  noklausās gida stāstījumu par ražotnes vēsturi, darbību 
,saldējuma tapšanas īpatnībām, nodegustē dažādus saldējuma veidus .

• Tad dodas uz A.Upīša muzeju, kur gida pavadībā iepazīstas ar muzeja 
ekspozīciju, kas plaši atspoguļo A.Upīša dzīvi, daiļradi. 

• Noslēgumā ekskursanti apmeklē „Skrīveru saldumus”, lai uzzinātu par 
ražotnes vēsturi, darbību, produkcijas veidiem, konfektes „gotiņa” 
tapšanu, izmēģina konfektes ietīšanas prasmes.



• Ekskursija patika, pasākums izdevās. Dzirdēto, izjusto un 

redzēto varēs izmantot mācību stundās.

• Ekskursijā iegūto skolēni varēs izmantot, mācoties 9.klasē 
tēmu ģeogrāfijā  „Pārtikas rūpniecība Latvijā” ,10.klasē tēmu 
ekonomikā „ Ražošanas resursi, faktori”, „Uzņēmējdarbības 
formas”, 10.klasē tēmu bioloģijā „Introducētie augi Latvijā”, 
10.klasē tēmu literatūrā „A.Upīša  dzīve, daiļrade”, pilnveidos 
zināšanas karjeras izglītībā.





Dramatiskais pulciņš

Vadītāja: Stanislava Bondareva



Dramatiskā pulciņa 
repertuārs 2014./2015. m.g. 

• Literārā kompozīcija “Daba un dvēsele”

• Dzejas kompozīcija “Kur zemi lai krāšņāku 
rastu”

• Ziemassvētku  uzvedums “Ziemas prieki”

• Literārais uzvedums “Gadalaiki” (pēc Raiņa 
dzejas motīviem)

• “Veltījums māmiņām”



Ezernieku Saietu nams, 2014.g. 
18. novembrim veltīta

literārā kompozīcija „Daba un dvēsele” 



Ezernieku Saietu nams, 2014.g. 
18. novembrim veltīta

dzejas kompozīcija „Kur zemi lai krāšņāku rastu”

.



Dagdas novada skatuves runas un mazo formu uzvedumu 
konkurss 2015.gada 2.martā 

Fragments no literārā uzveduma “Gadalaiki” (pēc Raiņa dzejas motīviem)



Ezernieku Saietu nams, 2014.g. 
Ziemassvētku uzvedums

“Ziemas prieki”



Ezernieku vidusskola, 2015.gada. 8.maijā
“Veltījums māmiņām”



Novadpētniecības pulciņš

Vadītāja: L . Lune



Pulciņa darbības mērķis –

Apzināt Ezernieku skolas un pagasta vēsturi kā  
Latgales vēstures sastāvdaļu.

Darba uzdevumi-

1.Iepazīstināt ar skolas vēsturi.
2.Popularizēt skolas vēstures materiālus.
3.Papildināt mūsdienu skolas dzīves fotohroniku, 
materiālus     par skolas absolventu tālākajām 
gaitām.
4.Rūpēties par bijušo skolotāju kapu  sakopšanu



Aktivitātes

• Izstādes skolā

• Skolotājas V.Ivanovskas atmiņu vakaram izveidotās 5 
prezentācijas(skolotāja, klases audzinātāja, dziesma, teātris, 
Meža strozdi)

• Absolventu vakara jubilāru dzīve skolā, 12 prezentācijas par 
jubilejas gadu skolēniem no 1950.- 2010.gadam.

• Izveidotās mape par skolas direktoriem, skolu

• Izveidotā mape par pašreiz skolā strādājošajiem skolotājiem

• Izveidotā preses materiālu mape par Bukmuižas- Ezernieku 
skolu 20.-30.gados

• Materiālu atlase skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem

• Skolotāju kapu sakopšana





Jauno žurnālistu pulciņš

Vadītāja: Veneranda Lutinska



Ezernieku vidusskolas avīze 

Ežulis 
(2014. gada septembris - decembris) 

 

 

 

 

 

 

 

Numurā lasiet: 

Ekskursija uz Jasmuižu 

Fukšu balle Ezernieku  

Atklāsim brīnumu Ežezera krastā 

Svētki skolā 

Miķeļi 

Ekskursija uz Skrīveriem 

Tēvzemes nedēļa 

Konkurss „Dagdas novadam - 5” 

Konkurss „Krievija. Valoda. Kultūra.”  

Ziemassvētki – brīnumu un pārsteigumu laiks 

Jaungada pasākums 

 
 

Avīzi veidoja žurnālistu pulciņš, sadarbībā ar 5., 8., 9., 10. un 11. 

klasi. Pateicamies skolotājām D. Kiseļovai un Bronislavai Andžānei.  
 

 

 

Ezernieku vidusskolas avīze 

Ežulis 
(2015. gada janvāris - maijs) 

 

 

 

 

 

Numurā lasiet: 

Atmiņu pavedienu šķetinot 

Meteņi 

Valentīna diena skolā 

Absolventa stunda 

Projektu nedēļa skolā 

Matemātikas pēcpusdiena 

Teksta uzdevumu risināšanas maratons 

Lasītāju maratons 

„Lāses kauss- 2015.” 

POP iela 

Mātes diena un Zinību svētki skolā 

Valodas pēcpusdiena 5. – 7. klasē 

Divas neaizmirstamas dienas Lietuvas kūrortpilsētās – 

Šauļos, Palangā un Klaipēdā. 

Pēdējais zvans 



Izteiksmīgās runas pulciņš

Vadītāja: Lija Kamaletdinova



Aktivitātes

• 1. Iepazinās ar skatuves uzvedības kultūru, lasīšanas 
tehniku, apguva prasmes atstāstīt izlasīto, lasīt lomās 
un izteiksmīgi.

• 2.Uzstājās Latvijas Republikas proklamēšanas un 
Mātes dienas koncertos.

• 3. 1. un 2. klases skolēni piedalījās izteiksmīgās runas 
konkursā.

• 3.1.-4. klašu skolēni piedalījās skatuves runas 
konkursā ar Aspazijas dzejoļu kompozīciju  
“Gadalaiki”, iegūstot 3.vietu.





Volejbola pulciņš

Vadītājs: Jānis Vaišļa



Komandu panākumi
• Krāslavas novada skolēnu sporta spēles  9.-12.kl.zēni – 2. vieta

• Dagdas novada skolēnu sporta spēles 8.- 9. kl. meitenes– 1. vieta

• Dagdas novada skolēnu sporta spēles 8.-9.kl zēni– 1. vieta

• Krāslavas  un Dagdas novadu skolēnu  atlases sacensības  “Lāse 2015”volejbolā, 
meitenes 8.-9. kl., – 1. vieta,

• Krāslavas  un Dagdas novadu skolēnu  atlases sacensības  “Lāse 2015”volejbolā, zēni 
8.-9. kl., – 1. vieta,

• Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā, zēni 8.-9. kl.,  Viļaka – 1. vieta

• Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā, meitenes 8.-9. kl.,  Viļaka – 4. 
vieta,

• Finālsacensības volejbolā “Lāse 2015” Rīgā 8.- 9. kl. meitenes – 6. vieta

• Finālsacensības volejbolā “Lāse 2015” Rīgā 8.- 9. kl. zēni – 7. vieta,

• Rēzeknes novada Junioru līgas volejbola sacensības 8.- 12. kl. meitenēm -1vieta

• Rēzeknes novada Junioru līgas volejbola sacensības 9.- 12. kl. zēniem -1vieta



Ezernieku vidusskolas volejbolisti



Lietišķās mākslas un prasmīgo 
rociņu pulciņi

Vadītāja: Diāna Kiseļova



Aktivitātes

• Skolēni veidoja praktiskus priekšmetus, suvenīrus, dāvanas 
dažādās tehnikās; 

• Piedalījās skolas telpu dekorēšanā, dekoru veidošanā;

• Veidoja suvenīrus  Skolotāju dienai un ppīra ziedus Mātes 
dienai;

• Darbojās radošajās darbnīcās; 

• Pedalījāmies Latgales reģiona vizuāli plastskās mākslas 
konkursā «Rakstu darbi». Iegūtas divas 2.vietas.

• Latgales reģiona radošo darbnīcu konkursā – 3.vieta

• Piedalījāmies starptautiskajā mātes dienā ar radošo darbnīcu 
«Burtu rēbuss»



• Suvenīri Skolotāju 
dienai

• Dāvanas māmiņām



• Radošās darbnīcas • Skolas telpu dekorēšana



Gatavošanās Latgales reģiona 
konkursam «Rakstu darbi»

• Divas 2.vietas



Radošo darbnīcu vadīšana

• Dagdā• Daugavpilī (3.vieta)



Deju kolektīva «Ežezers» pulciņš

Vadītāja: Rita Vaišļa



Aktivitātes

• 18.novembra koncerts • Absolventu vakarā



• Deju kolektīvu skate 
Krāslavā (1.pakāpe)

• Zinību un Mātes dienā



2.Starptautiskajā festivāla «Apskauj 
mani māmuliņa»



2. – 4.klašu koris
5. – 12.klašu koris

2. – 5.klašu ansamblis
7. – 9.klašu ansamblis

2. – 4.klašu deju pulciņš

Vadītāja: Ilga Moisejenoka



Aktivitātes

• «Skolotāju diena». Šajā 
mācību gadā 3.10.2014. 
koncertā piedalījās skolas 2. 
– 5.klašu ansamblis, 2. –
4.klašu un 5. – 12.klašu kori.

• Kā tradīcija Ezernieku 
vidusskolā,  jau trešo gadu 
pēc kārtas, pirms  
18.novembra svētkiem skolā 
notiek  dziesmu starpbrīži. 



Latvijas gadadienas koncerts



• Ziemassvētku 
labdarības koncertu 
Ezernieku Saietu namā

• Ziemassvētku 
labdarības koncerts 

notika Dagdas veco ļaužu 
pansionātā



Sākumskolas Ziemassvētku 
pasākums



Absolventu tikšanās vakars



• Koru skatē Dagdā 
(2.pakāpe)

• Mātes dienas koncerts



• Pēdējais zvans Dagdas novada 

festivālā «Apskauj mani, 
māmuliņa!» 



Izlaidumi


