Rīcības dienas Rīgas 19. vidusskolā.
30.10. – 5.11.2017.
Datums

30.10.

1.11.

3.11.

Pasākums
Auditorija

Darbība

Atbildīgie

Vides stunda “Mēs esam
Ekoskola!”
1.klase
Akcija “Veselīgais našķis”
1.– 9. klases, skolotāji

Skolēni tiek iepazīstināti ar Ekoskolas darbības
principiem, simboliem u.t.t.

Lolita Maderniece

Šajā dienā uz skolu tiek ņemti veselīgie našķi – āboli,
bumbieri, pašcepti auzu pārslu cepumi u.t.t. Garajā
starpbrīdī –
pēc 4 st. – 5. – 9. kl.,
pēc 5 st. – 1. – 4. kl. sapulcēsimies skolas zālē.
Mielosimies ar našķiem un iepazīsimies ar informāciju
par mūsu ēšanas paradumu ietekmi uz pasauli.

Uz zāli skolēnus ved
tas skolotājs, pēc kura
stundas notiek akcija

Rudens tirgus “Es to varu!”
1.- 4. kl. tirgotāji
5.-9. kl., skolotāji - pircēji

Tirgošanās vieta – ceturtā stāva gaitenis. Tirgojam
pašaudzētus augļus, dārzeņus, pašgatavotus ziemas
“krājumus”, pašceptus cepumus. Domājam par savu
preču iesaiņošanu – papīra tūtiņas, salvetes.
Neizmantosim plastmasas maisiņus vai traukus!
P.s. – ja tirgoties vēlas kāds no vecākām klasēm,
pieteikties pie sk. Lolitas

Katra klase atbild par
savu tirgošanās vietu.
Gan tirgošanās laikā,
gan pēc tā…

31.10. – Akcija “Plastmasas maisiņam
3.11.
- NĒ!”

Sadarbojamies ar vietējo dārzeņu un augļu veikaliņu.
Mājturības stundu laikā 8. kl. skolnieces sašūs auduma
maisiņus, kuri tiks izdalīti veikaliņa pircējiem, mudinot
viņus atteikties no plastikāta maisiņiem. Veikaliņā tiks
izlikts plakāts ar informāciju par plastmasas maisiņu
pārmērīgās lietošanas sekām…

Lolita Maderniece

30.10. – Klases stundas, priekšmetu
3.11.
stundas
1.- 9. kl., skolotāji

Izmantojot dažādus informācijas avotus, klases un
priekšmetu stundās ietvert vides tēmu.
http://www.zalajosta.lv/lv/vides-izglitibas-materiali
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
http://www.videsfonds.lv/documents/ekoskolumetodiskais-materi-ls-2017.pdf (35.lpp.) u.c.
http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskaismateri-ls-pal-gs-ekoskol-m-p-rtika.pdf
P.s. – klašu audzinātāji – Tā kā šogad skolas Eko tēma ir
PĀRTIKA, tad savu šīgada izvēlēto Eko tēmu sasaistiet
ar to.

Klašu audzinātāji,
priekšmetu skolotāji

# Tirdziņa laiks vēl tiek precizēts
# Savas aktivitātes fotogrāfējiet, lai varam izveidot Rīcības dienu fotogaleriju.
# Atgādinām skolēniem par anketu “Ēdam atbildīgi” (tā tika katram nosūtīta e – klasē)
Sagatavoja Lolita Maderniece

