
Dagdas IKSN  

Angļu valodas skolotāju MA  

Angļu valodas konkurss “Lielbritānija”  

  

Datums: 2017.gada 1.februārī  

Vieta: Dagdas vidusskola  

Dalībnieki: 7.-9.klašu skolēnu komandas.  

 

Kopsavilkuma tabula.  

Komandas 
kods  

Skola  Prezentācija 
15  

Ātri 
jautājumi 
10  

Viktorīna 
40  

Attēli 
10  

Lomu 
spēle  
10+15=25  

Kopā 
100  

L-3  Andrupenes 
pamatskola(9.kl.)  

14,75  7  20  9  25   75,75   

 

L-1  Andzeļu 
pamatskola  
(7.kl.)  

13  7  19  9  24   72   

 

L-6  Dagdas  
vidusskola (7.kl.)  

13,5  10  17,5  9  23   73   

 

L-5  Ezernieku 
vidusskola (7.kl.)  

13  8  18  10  21,3  70,3  

L-4  Dagdas  
vidusskola (8.kl.)  

13,3  10  19  10  18,3  70,6  

L-2  Ezernieku 
vidusskola (8.kl.)  

11  3  11  9  14  48  

  

Žūrijā piedalījās:   

1) Andzeļu pamatskolas angļu  valodas skolotāja- Ualentina Kivliņa  

2) Andrupenes pamatskolas angļu  valodas skolotāja- Tatjana Žvirble  

3) Dagdas  vidusskolas angļu valodas skolotāja- Larisa Mačukāne  

4) Ezernieku vidusskolas angļu  valodas skolotāja- Svetlana Grebneva   

1.vieta- Andrupenes pamatskolas 9.kl.skolēnu komanda (skolotāja T.Žvirble) 2.vieta  
-Dagdas vidusskolas 7.kl.skolēnu komanda (skolotāja T.Žvirble)  

3.vieta -Andzeļu pamatskolas 7.klašu skolēnu komanda (skolotāja U.Kivliņa)   

Konkursu vadīja, uzdevumus izstrādāja un rezultātus apkopoja Dagdas novada angļu valodas 
skolotāju MA vadītāja-Snežana Smirnova.  



Ceļā uz Lielbritāniju! 

2017.gada 1.februārī Dagdas vidusskolā notika 

tradicionālais angļu valodas konkurss.  

Šī gada konkursa tēma bija “Lielbritānija”. Konkursā 

piedalījās sešas komandas no Dagdas novada skolām: 

7.klases komanda no Andzeļu pamatskolas, 7. un 8.klašu komandas no Dagdas 

vidusskolas, 9.klases komanda no Andrupenes pamatskolas, 7.un 8.klašu komandas 

no Ezernieku vidusskolas.  

Katra komanda uzstājās ar  prezentāciju par Lielbritāniju. Skolēni atraktīvi un 

interesanti stāstīja par Skotiju, Angliju, Velsu, Īriju, tās kultūru, tradīcijām, svētkiem, 

sportu. Pēc prezentācijas katra komanda uzdeva pa diviem jautājumiem par savu 

prezentāciju. Ja komanda bija uzmanīga prezentācijas laikā, tad atbildēt uz 

jautājumiem bija viegli. Visuzmanīgākās komandas bija Dagdas vidusskolas 7. un 

8.klašu komandas.  Tālāk skolēni atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, kur tika iekļauti 

ģeogrāfijas, vēstures un kultūras jautājumi par Lielbritāniju. Veiksmīgi uz viktorīnas 

jautājumiem atbildēja Andrupenes un Andzeļu pamatskolu komandas. Nākamais 

uzdevums bija salikt  attēlu, nosaukt to un pastāstīt par to. Komandas labi tika  ar 

uzdevumu, bet viszinošākie bija Ezernieku vidusskolas 7.klases komanda un Dagdas 

vidusskolas 8.klases komanda. Pēdējais uzdevums bija lomu spēle. Katra komanda 

izvēlējas lomu spēles tēmu un to attēloja.  

Šīs konkurss ļoti patika skolēniem,  jo iedeva iespēju iejusties reālajā dzīvē noteiktā 

situācijā. Dalībnieki demonstrēja ne tikai savas zināšanas par tēmu, bet arī savas 

prasmes strādāt komandā, uzklausīt cits citu, kopā pieņemt lēmumu, sazināties angļu 

valodā. 

Konkursa rezultāti: 1.vietu ieguva Andrupenes pamatskolas 9.klases komanda, 2.vietu 

ieguva Dagdas vidusskolas 7.klases komanda (skolotāja Tatjana Žvirble), 3.vietu – 

Andzeļu pamatskolas 7.klases komanda (skolotāja Ualentina Kivliņa), pārējās 

komandas saņēma pateicības par piedalīšanos konkursā. Visas komandas saņēma arī 

saldumus un nelielas dāvanas.  

Pateicamies IKSN vadītājai M.Micķevičai un K.Karvelei par sagādātam dāvanām, par 

konkursa atbalstu. Paldies vārdi ir jāsaka žūrijai - angļu valodas skolotājām 

S.Grebnevai, U.Kivliņai, L.Mačukānei un T.Žvirblei, kuras gan palīdzēja skolēniem 

sagatavoties konkursam, gan vērtēja komandu atbildes.  

Dagdas novada angļu valodas skolotāju MA vadītāja S.Smirnova. 

2017.gada 5.februārī 

 


