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Piedalies konkursā un iegūsti vērtīgas balvas !!! 

 

Konkurss ES#LATVIJA#MEDIJPRATĪGS 

 
           http://www.dagda.lv/uploads/media/IKSN_konkurss_3_9_kl_ES_LATVIJA_MEDIJPRATIGS.pdf  

 
1.uzdevums:  

                       Radoša aktivitāte “ES#LATVIJA#ĢIMENE”  

 Izmantojot dažāda veida mediju vēstījumus (video, fotogrāfija, A4 formāta 

zīmējums, kolāža, recepte, rokdarbs atbilstoši tematikai, dzejoļa deklamēšana, 

dziesma, deja,  u.c. radošas izpausmes kopdarbs jebkurā tehnikā), atainot 

sekojošu tēmu “ES#LATVIJA#ĢIMENE”, kā ģimene svin Lāčplēša dienu 

un/vai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu Dagdas novadā, Latvijā 

un ārpus LV.  

 

2.uzdevums:  

 

 Relīze + eksperiments 
“ES#DAGDAS#NOVADA#ŽURNĀLISTS”sociālajos tīklos. 

Iejūties žurnālista lomā un uzraksti vienu relīzi par š.g. vienu no Dagdas novada 

aktivitātēm, kas saistītas ar Latvijas vēstures notikumu atceri un svētku dienām 

(piemēram,  izstādes Dagdas novada bibliotēkās, svecīšu un ziedu nolikšana pie 

pieminekļiem, jaunsargu svinīgā zvēresta nodošanas pasākums, sarkanbaltsarkano 

lentīšu locīšana, svētku parādes apmeklējums, Latvijas simbolu veidošana, 

patriotisma svētki ģimenē, u.c.- sk. notikumu kalendāru www.dagda.lv).  

 

 veic eksperimentu sociālajos tīklos un Screenshots (sk.piel.Nr.1.). 

 

Pielikums Nr.1. 
 

Eksperiments “ES#DAGDAS#NOVADA#ŽURNĀLISTS” 

 Veic eksperimentu, izmantojot uzrakstīto relīzi vai izdomā savu sensacionālu ziņu 

par vienu no Dagdas novada aktivitātēm, kas saistītas ar Latvijas vēstures notikumu 

atceri un svētku dienām: 

 Ievieto savu sensacionālu ziņu, formulē to un ieraksti kādā no saviem sociālajiem 

tīkliem!  

 Vēro notikumu attīstību un pēc divām dienām veic Screenshots savam 

eksperimentam (postam), kuru iesūtīsi kopā ar atbildēm uz jautājimiem.  

 Seko savam eksperimentam sociālajos tīklos un atbildi uz jautājumiem:1 

1. Vai cilvēki, tavuprāt, izlasīja visu ziņu vai tikai ziņas virsrakstu?  

2. Vai cilvēki dalījās ar tavu ziņu, atzīmēja to ar PATĪK?  

3. Vai kāds uzdeva tev papildus jautājumus, vēlējās precizēt informāciju, ko 

sniedzi? Komentēja tavu postu?  

4. Vai cilvēki akli noticēja tavai ziņai? 

5. Vai šis eksperiments ir attiecināms uz mūsu ikdienu? Pamato savas domas! 

                                                           
1 uzdevums modificēts V. Vaivade, L.Valdmane, mācību līdzeklis 5.-9.kl “Pasaule tīmeklī”,  Latvijas 
Interneta asociācijas “Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centrs, 2016. 
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3.uzdevums:  “ES#MEDIJPRATĪGS#LATVIJAS#PATRIOTS” 

 

 Uzraksti Latvijai apsveikumu, izmantojot emodži (emocijzīmes), un 

apsveikuma atšifrējumu, izmantojot latviešu alfabēta burtus.  

 

 Ielādē aplikāciju un atbildi uz viktorīnas 7 jautājumiem par Latviju, 

Dagdas novada pašvaldības jaunatnes darbinieks Māris Viļums (sk.piel.Nr.2.).  

Viktorīnas noslēgumā neaizmirsti uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu, klasi un 

skolu!!! Pareizas atbildes un tavi dati tiks apstrādāti un apkopoti!  

 

Pielikums Nr.2 

 

 

Veiksmi!!! 
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