
Pasaku maģija 

Mūsu skolas kolektīvam patīk dažādi projekti. 

Piedalīšanās tajos paplašina mūsu zināšanas, veicina 

radošo izpausmi, dod iespēju iepazīties ar citu tautu 

kultūru. 

Jau decembrī mēs, 5.a klases skolēni, gatavojām 

Ziemassvētku apsveikumus projekta „Touch the magic of 

Fairy Tales” dalībvalstu skolēniem.  

Arī pretī saņēmām viņu gatavotos apsveikumus. Gaidot projekta dalībniekus mūsu 

skolā, iesaistījāmies arvien jaunās aktivitātēs.  

Jana veica aptauju 4. – 6. klašu skolēnu vidū, lai noskaidrotu populārāko, latviskāko, 

brīnumaināko latviešu tautas pasaku. Aptaujas rezultāti rādīja, ka Sprīdītis, kas starptautiskajā 

balsošanā par projekta logotipu izpelnījās vairākuma atbalstu, ir līderis arī pasaku varoņu vidū. 

Vēl mūsu skolēni izvēlējās arī pasakas „Putnu un zvēru karš”, „Trīs labas lietas”, bet pasakās 

visvairāk patīk tieši brīnumi. 

Ciemiņus sagaidīt nolēmām ar latviešu tautas pasakas iestudējumu. Lai gan „Sprīdītis” 

bija aptaujas līderis, tomēr savam iestudējumam izvēlējāmies pasaku „Putnu un zvēru karš”. 

Lugā piedalījās Jana, Alise, Tīna, Līva, Aivija, Jānis. Mēģinājām katru brīvu brīdi, jo lomas 

bija jāierunā angļu valodā. 

Tā kā projektā piedalās skolas no Turcijas, Grieķijas, Čehijas, Spānijas, Rumānijas, 

Polijas un Portugāles, mums bija jāveido plakāts par katru dalībvalsti, kā arī par Latviju. Mūsu 

klases skolēni izvēlējās veidot plakātu par Grieķiju. Vācot materiālus par Grieķiju, pētījām gan 

tās vēsturi, dievus, gan tradīcijas, interesanti bija lasīt par viņu iecienītākajiem ēdieniem. 

Skatījāmies arī video ar populārāko grieķu deju Sirtaki. Grieķu alfabēts atšķiras no mūsu 

alfabēta, tāpēc centāmies arī atrast, pierakstīt un izrunāt tādas nepieciešamas frāzes kā 

„labdien!”, „labvakar!”, „mani sauc”, „jā”, „nē”. Gatavojot plakātu par Latviju, gribējām 

parādīt, mūsuprāt, interesantākās, skaistākās, ievērojamākās Latvijas vietas, kā Rundāles pils, 

Turaida, Ventas rumba, Aglona u.c., jo šo plakātu uzdāvinājām Grieķijas pārstāvjiem. 

Pēdējā dienā pirms brīvlaika – tieši 13, martā, piektdienā – ciemiņi viesojās  mūsu 

skolā. Sākumā viņi apciemoja tās klases, kas iesaistījušās projektā, priecājās par izveidotajiem 

plakātiem, interesējās par to, ko skolēni mācās. Priecājoties par mūsu veidoto plakātu, skolotāja 

no Grieķijas mācīja, kā pareizi izrunāt mūsu izrakstītās frāzes. Nobeigumā parādījām savu 

iestudēto pasaku. Šķiet, ka iznāca labi, viesiem patika. No projekta organizatoriem mūsu klases 

skolniece Tīna saņēma arī pārsteiguma balvu kā projekta logotipa autore. 

Jauks iesākums pavasara brīvdienām! 

5.a klases skolēni, audzinātāja A.Veismane 


