
2016./2017.M.G.

Ezernieku

vidusskolas

interešu izglītība



Vides izglītības pulciņš

Es - pētnieks

Vadītāja: Lidija Kudrjavceva



Mērķis

Ievirzīt skolēnu interesi par dabas sistēmu 

un procesu pētīšanu, attīstot pētnieciskās 

prasmes un veidojot skolēnos izpratni par 

dabas norišu daudzveidību un vienotību.



Aktivitātes

Pētītas dzīvnieku pēdas skolas parkā.



Piedalījāmies Mammas dabas rīkotajā 

plakātu konkursā 



Pētījums «Skolas parka koki dažādos 

gadalaikos»



Novadīta Putnu diena pamatskolā



Piedalījāmies Interešu izglītības vadītāju 

seminārā Jaundomē



Piedalījāmies Meža ekspedīcijā Kalupē



Novadījām dabas spēli «Zaļā dzīve» novada 

skolēniem



Dramatiskais pulciņš

Vadītāja: Stanislava Bondareva



Svarīgākie darbības virzieni

Pulciņa nodarbībās skolēni apguva:

skatuves kustības un runas iemaņas;

dekorāciju, tērpu un rekvizītu 

izgatavošanas prasmes.

Skolēni mācījās:

 orientēties uz skatuves;

atlasīt izrāžu repertuāru;

rakstīt lugu scenārijus.



Repertuārs 2016./2017. m.g. 

 Literārā kompozīcija Skolotāju dienai 

“Buratino piedzīvojumi”;

 Dzejas kompozīcija “Mana Dzimtene”; 

 Ziemassvētku  uzvedums “Akmens 

laikmets”;

 Literārais uzvedums “Sprīdītis un milzis 

Lutausis” (pēc A. Brigaderes lugas 

“Sprīdītis”motīviem).



Dramatiskā pulciņa dalībnieku 

aktivitātes 2016./2017.m.g.

• Piedalījās 18. novembra koncertā 

Ezernieku pagasta saietu namā;

• Uzstājās Ezernieku vidusskolā Skolotāju

dienā, Ziemassvētku pasākumā un 

Māmiņu dienai veltītajā koncertā;

• Piedalījās Dagdas novada izteiksmīgās

runas un mazo formu uzvedumu 

konkursā.







Jauno žurnālistu pulciņš

Vadītāja: Veneranda Lutinska



Pulciņa darba izvērtējums

 Žurnālistu pulciņa dalībnieki iepazinās ar valodu stiliem, 
apguva publicistikas stilu. Izvērtēja iepriekšējo gadu 
skolas avīzes. Apmeklēja skolas pasākumus, par kuriem 
rakstīja rakstus. Laboja kļūdas. Fotografēja pasākumu 
norisi. Atlasīja fotogrāfijas. Formatēja un noformēja 
lapas. Sadarbojās ar sākumskolas skolotājiem. Tika 
izdotas divas skolas avīzes.

 Priekšlikumi:

sadalīt pienākumus pulciņa dalībniekiem,

pēc katra pasākuma veidot avīzes lapu un izlikt uz ziņojumu 
dēļa,

papildināt avīzi visu mācību gadu. 



 

Ezernieku vidusskolas avīze 

Ežulis 
(2016. gada septembris - decembris) 

 

 

 

 

 

Numurā lasiet: 

Zinību diena 

Fukšu balle 

Miķeļi sākumskolā 

Skolotāju diena 

Karjeras nedēļa skolā 

Tikšanās ar uzņēmējiem. 

Lāčplēša diena 

18. novembris – Latvijas dzimšanas diena 

Kā svinēja Ziemassvētkus 

 

 
Avīzi veidoja žurnālistu pulciņš, sadarbībā ar 7., 8., 9., 10. un 12. 

klasi. Pateicamies skolotājām D. Kiseļovai un Bronislavai 

Andžānei. 
 

 
 

 

Ezernieku vidusskolas avīze 

Ežulis 
(2017. gada janvāris - maijs) 

 

 

 

 

 
Numurā lasiet: 

Latvijas novadu pašvaldību interešu izglītības speciālisti Jaundomes muižā  

9.klašu sadraudzības vakars 

Skate – konkurss „Latgales toņi un pustoņi  

Tikšanās ar dzejnieku Jāni Baltjanci 

Ozolu stādīšana 

Volejbolistu uzvara 

Kukaiņu diena 

Talantu parāde „Staro kā zvaigzne” 

Zinību diena 

Valodas diena 
Žetonu vakars 
Pēdējais zvans 

Brauciens uz Baltkrieviju 

 
Avīzi veidoja žurnālistu pulciņš sadarbībā ar 10. 11. un 12. klasi. 

Pateicamies skolotājām D. Kiseļovai un L.Lunei par sadarbību. 
 

 



Līdera skola

Pulciņa vadītāja: Bronislava Andžāne



Mērķis:

 attīstīt līdera īpašības, uzņēmību, 

mērķtiecību, patstāvību,

 godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret 

darāmo darbu, līdzcilvēkiem,

 veidot sekmīgai dzīvei nepieciešamās 

prasmes.



Aktivitātes:

 piedalīšanās īsfilmu konkursā “Naudas maks!”

 Ziemsvētku galda noformējums klasei un klases kopīgās 
svētku vakariņas

 iesaistīšanās LUMA lektora Jāņa Stabiņa vadītajā 
nodarbībā par līdera īpašību attīstīšanu sevī

 lietišķas etiķetes pamatnoteikumu apguve

 iepazīšanās ar mārketinga funkcijām un stratēģijām

 projekta “Pavasaris ienāk skolā” izstrāde un praktiska 
realizēšana skolā

 piedalīšanās konkursā “Līdera lielā balva” un publikācija 
par to http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-
saturs/browse/5/backto/16/article/lideru-diena-2017.html

http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/browse/5/backto/16/article/lideru-diena-2017.html


Īsfilmu konkurss “Naudas maks!”

 Skolēni veidoja īsfilmu, 

izmantojot kino žanru –

trilleris,sk. 

https://www.youtube.com/

watch?v=7NQeFmFsmC

Q

 Kopā konkursā piedalījās 

13 komandas.

 Skolēnu komanda 

saņēma “paldies”par 

dalību.

https://www.youtube.com/watch?v=7NQeFmFsmCQ


Ziemsvētku vakariņas klasē

 Klase veido Ziemsvētku 

pasākuma scenāriju un 

vada šo pasākumu.

 Pulciņa skolēni klāj galdu.

 Vada kopējās klases 

vakariņas Ziemsvētkos



Projekts “Es savai videi”

“Pavasaris ienāk skolā”

 Darbu veica Ezernieku vidusskolas komanda „Ausma”:

Agneta Igaune

Daiga Karpoviča

Nikita Dolgova

Viola Daniela Kiseļova

Devīze: „Saredzēt skaisto, 

sadzirdēt labo, 

radīt citiem prieku!”



Komanda “AUSMA”

Rotājot skolu pirms Lieldienām, izveidoja:

 1.stāvā - kompozīciju ar papīra olām

 2.stāvā – sienas dekoru «Narcišu pļava»                                    

 3.stāvā - Lieldienu olu virteni

Noformēja skatuvi ar kompozīciju  

«Pavasara ziedi»

Aprēķināja projekta izdevumus



Skolas rotāšana



Skolas rotāšana



Skolas rotāšana



Līdera lielā balva 2017

 Projekta «Esi līderis!» ietvaros 21. aprīlī Rīgas Domē 

norisinājās ikgadējā Līderu diena, kurā piedalījās arī 

Ezernieku vidusskolas 10. klases skolēni, pulciņa “Līdera 

skola” dalībnieki. 

 Jaunieši iepazinās ar citu skolu labākajiem projektiem 

“Es savai skolai” un “Es savai videi” un paši prezentēja 

savu projektu “Pavasaris ienāk skolā”.

 Projektu prezentēja Nikita Dolgova, Agneta Igaune, Viola 

Daniela Kiseļova, Daiga Karpoviča . 



Skolēni Rīgas Domē Līderu dienā 2017



Izteiksmīgās runas pulciņš

Vadītāja: Lija Kamaletdinova



PULCIŅA DALĪBNIEKU GUVUMS NO  

NODARBĪBĀM:

 Iepazinās ar skatuves uzvedības kultūru, 

lasīšanas tehniku;

 Mēģināja izkopt prasmi meklēt darbā informāciju, 

uzsvērt to emocionāli pareizi;

 Strādāja pie prasmes atstāstīt izlasīto, lasīt lomās, 

lasīt korī, lasīt dažādās variācijās, piemērotā  

ātrumā, uzsverot svarīgāko. 

 Lasīt- ieskatoties tekstā.



GADADIENAI  VELTĪTAJĀ KONCERTĀ  

SAIETU NAMĀ

 Skanēja  tautasdziesmas  par  mīlestību pret 

tēvuzemi, dabas un cilvēka skaistumu un dzejoļi 

par  Latviju: 



PULCIŅA DALĪBNIEKI  GATAVOJĀS  SKATUVES  

RUNAS KONKURSAM GAN SKOLĀ, GAN  

NOVADĀ

 Skolēni mācījās  prozas 
fragmentu un dzejoli. 

 Konkursā 1.klases skolniece 
ieguva atzinību, 2.klases 
skolniece 2.pakāpes diplomu 
Dagdā un Balvos.

 2.-4.klases skolēni uzstājās ar 
mazo formu dzejas uzvedumu  
“Es pats “, saņemot pateicību.



PULCIŅA DALĪBNIEKI PIEDALĪJĀS KONCERTĀ , 

KURŠ BIJA VELTĪTS MĀTES DIENAI



Volejbola pulciņš

Vadītājs: Jānis Vaišļa



9.- 12. klašu meiteņu volejbola komanda

 Rēzeknes novada 

jaunatnes volejbola 

līga – 3. vieta

 Krāslavas un 

Dagdas novadu 

vidusskolu 

sacensības volejbolā 

– 2. vieta



11. -12. klašu zēnu volejbola komanda

 Rēzeknes novada 

jaunatnes volejbola 

līga – 2. vieta

 Krāslavas un Dagdas 

novadu vidusskolu 

sacensības volejbolā 

– 1. vieta

 Latgales reģiona 

visusskolu 

sacensības volejbolā 

– 3.vieta





11. – 12.klašu apvienotā volejbola komanda 

(4z+ 2m)

 Latvijas 

vidusskolu kausa 

izcīņa volejbolā-

1. vieta.

Koknese, 28.11.2016.



11. – 12.klašu apvienotā volejbola 

komanda (4z+ 2m)

 Igaunijas skolu 

kausa izcīņa 

volejbolā « Sadolin 

Cup 2017» – 1. 

vieta, 
Vīlande 10.- 11. marts 2017. 

gads



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,Mātes dienai un 

Latvijas interešu izglītības koordinatoriem;

 Darbojās radošajās darbnīcās; 

 Pedalījāmies Latgales reģiona vizuāli plastiskās mākslas 

konkursā «Toņi un pustoņi». Iegūtas pateicības;

 Piedalījās starptautiskajā netradicionālā modes skatē. 

Iegūta 2.vieta.



 Suvenīri Skolotāju 
dienai

 Dāvanas māmiņām



Radošās darbnīcas



Radošās darbnīcas



Radošās darbnīcas



c c

Radošās darbnīcas



Skolas telpu dekorēšana



Gatavošanās Latgales reģiona 

konkursam «Toņi un pustoņi»



Gatavošanās un piedalīšanās 

netrdicionālās modes skatē “Balle 

Aleksandrovā”



Latvijas interešu izglītības 
koordinatoru seminārā Jaundomē



Deju kolektīva «Ežezers»

Vadītāja: Rita Vaišļa



Aktivitātes

18.novembra koncerts



Absolventu vakars



Zinību un Mātes dienā



4.Starptautiskajā festivāla 

«Apskauj mani māmuliņa»



Starptautiskajā festivālā «Dvina-

Dzvina-Daugava» Verhņedvinskā



2. – 4.klašu koris

5. – 12.klašu koris

5. – 7. klašu vokālais ansamblis

9.- 12. klašu jauniešu ansamblis

Vadītāja: Ilze Platace



Aktivitātes

Skolotāju diena 



Latvijas gadadienas koncerts



Absolventu tikšanās vakars



 Mātes dienas koncerts



Latvijas interešu izglītības 

koordinatoru seminārā Jaundomē



Starptautiskajā festivālā «Dvina-Dzvina-

Daugava» Verhņedvinskā



Pēdējais zvans
Festivālā «Apskauj 

mani, māmuliņa!» 



Izlaidumi


