Tu - mana dzimtene, Tu – lepnums mans un gods,
No dieva dota tautas dziesmas nots.
Tu – dzimtene, kur bērnu smiekli skan,
Kur mūžu dzīvot Tev un arī man.

Daugavpils Vienības pamatskolas

Pilsonības nedēļas pasākumi - 2014
06.novembris- 14.novembris:
1. 06. novembris
*) Audzināšanas stunda veltīta Lāčplēša dienas vēsturiskajiem notikumiem ( 1919.g. 11.novembris):
patiesā cieņā atceramies vēstures notikumus.( 1.- 9.klases)
( Pasākuma organizētājas 1.- 9. klašu audzinātājas)
*) Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākums Daugavpils Novadpētniecības muzejā.
( Pasākumā piedalās 1.- 6. klases)

2. 07. novembris
*) Tautasdziesma- Zemes dziesma, Dabas dziesma, Mīlestības dziesma. Skolas noformēšana svētku
priekšvakarā. (1.-9. klases)
( Pasākuma organizētājas- klašu audzinātājas, sk. L.Razminoviča, sk. R.Ostapko)

*) Zīmējumu konkurss „ Dzimtene mana...” (tautasdziesmu vizuālais atspoguļojums zīmējumos)
( 1.- 4. klases)
( Pasākuma organizētājas- sākumskolas skolotājas)
*) Piedalīšanās Valsts robežsardzes organizētajā pasākumā Vienības laukumā.
( Pasākumā piedalās 1.- 9. klases)

3. 10. novembris
*) Vēstures eseju konkurss „ Mana Latvija” ( 6.-8.klases)
( Pasākuma organizētājs vēstures skolotājs A.Ignatjevs)

*) Video filmu prezentācija „ Mana Latvija – visskaistākā.... ” ( 5.- 9.klase)
( Pasākuma organizētāja- soc. zin. skolotāja I. Sokolova )

4. 11. novembris
*) Lāčplēša dienas pasākums 5.- 6.klašu skolēniem „ Pieminot patiesā cieņā...”
( Pasākuma organizētāja- latv.val un mākslas jomu MK vadītāja sk.I. Geiba)
*) Aktīva piedalīšanās pilsētas organizētajā svētku Lāpu gājienā – skolēni, skolotāji, vecāki.
( Pasākumā piedalās 8.- 9. klašu skolēni, skolotāji, vecāki)
5.

12. novembris
*) Vēsturisku zīmējumu konkurss „ Daugavpils vēstures lappuses” ( 6.-8.klases)
( Pasākuma organizētājs vēstures skolotājs A.Ignatjevs)
*) Dokumentālā filma par latviešu Dziesmu svētkiem „ Nāc ar mani padejot” kinoteātrī Renesanse.
( Pasākumā piedalās 6.-7.klases)

6. 13. novembris
*) Audzināšanas stunda „ Dzimtenes mīlestība un cieņa”
( Pasākuma organizētājas 1.- 9. klašu audzinātājas)

*) Svētku pasākums skolā „ Vītiņ, viju Latviju ....” .
(Pasākuma organizētāja- d. v. audz.darbā Ē. Locika, u.c. skolotāji )

7. 14. novembris
*) Eseju konkurss „ Daugavpils lepnums 2014 ” ( 5.- 7. klase)
( Pasākuma organizētāja- soc.zin. skolotāja I. Sokolova)

