
Rīgas Anniņmuižas vidusskola 
Klases stundu programma 1.-3. klasēm 2020./2021.m.g. I semestrī 

 
Datums 

 
Tematiskās 

grupas 
 

Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts Starppriekšmetu saikne ar 
mācību priekšmetiem 

1.09. 
  

Drošība 
 

1. Ceļš uz skolu. Gājējs, 
transportlīdzekļa vadītājs, 
pasažieris,. Sabiedriskais transports 
un pieturas. 

   Prot izvēlēties drošāko maršrutu no mājām līdz skolai un atpakaļ. Pārvietojas pa 
izvēlēto ceļu un šķērso ielu savas mājas, skolas tuvumā atbilstoši ceļu satiksmes 
drošības noteikumiem. 
   Prot ievērot atbilstošos uzvedības noteikumus sabiedriskajos un personiskajos 
transporta līdzekļos. Prot pareizi iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā. Izprot 
vadītāju un brīdinājuma signālu nozīmi gājējiem. 
   Mācās būt atbildīgs. 
 

2.09. 
4.09. 

Piederība 
valstij 

2. Mana skola + tava skola = mūsu 
skola. 

   Izprot skolas lomu savā dzīvē. 
   Apzinās skolotāju un klasesbiedru atbalsta 
nozīmīgumu un savu lomu skolā. 
   Izprot lokālpatriotisma ideju un iedzīvina to savā 
attieksmē pret savu skolu. 
   Ir iepazinies ar skolas muzeja kultūrvēsturiskām 
bagātībām, prot tās izmantot. 
   Mācās būt laipns, tolerants, mācās solidaritāti. 

Sociālās zinības: 
   Izprot pazitīvu savstarpējo 
attiecību veidošanas principus. 
   Raksturo savas skolas ētiskās 
vērtības un novērtē skolas 
ieguldījumu savas personības 
veidošanā. 
Latvijas vēsture: 
   Saskata skolas kultūrvēsturisko 
objektu nozīmi vēstures apguvē. 

7.09. 
11.09. 

Drošība 3. Satiksmes regulēšana ar 
luksoforu un ceļazīmēm. Satiksmes 
negadījumi un to cēloņi. 

   Prot šķērsot ielu  un neregulējamā krustojumā, ceļu un dzelzceļu. Pazīst nozīmīgākās 
ceļazīmes. Orientējas transportlīdzekļu braukšanas virzienos pa ielām un ceļiem, to 
paredzamajos manevros. 
   Mācās būt atbildīgs un drosmīgs. 
 

14.09. 
18.09. 

Tikumiskā 
audzināšana 

Ētiskās 
vērtības 

 

4. Labie darbiņi ikdienā. Tikums 
latviešu folklorā. Pozitīvie piemēri 
mums apkārt. 

   Prot novērtēt savstarpēju palīdzību un pateikties.  
   Mācās saskatīt un novērtēt labo ikvienā. 
   Mācās izprast un ikdienā ievērot taisnīgumu, godīgumu un veidot darba tikumu. 

21.09. 
25.09. 

Drošība 5. Praktiskais darbs. Ceļš uz skolu.    Prot izvēlēties drošāko maršrutu no mājām līdz skolai un atpakaļ. Pārvietojas pa 
izvēlēto ceļu un šķērso ielu savas mājas, skolas tuvumā atbilstoši ceļu satiksmes 
drošības noteikumiem. 
   Mācās būt atbildīgs un godīgs. 



28.09. 
2.10. 

Piederība 
valstij 

6. Mūsu skolotāji.    Prot strādāt komandā, veicot kopīgo darbu. 
   Mācās būt atbildīgs, centīgs un taisnīgs. 

 

5.10. 
9.10. 

Karjeras 
izvēle 

7. Karjeras pasākumi. 
   Profesiju daudzveidība. Manu 
vecāku, ģimenes locekļu darbs. 
Karjeras vīzija. 

   Zina, kur un par ko strādā vecāki un citi ģimenes locekļi. 
   Zina nosaukt profesijas, kurās strādā cilvēki skolēna dzīvesvietā. 
   Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas.  

 
12.10. 
16.10. 

Pilsoniskā 
līdzdalība 

8. Tiesības un pienākumi.    Zina savas pamattiesības un pamatpienākumus. 
   Attīsta savu gudrību, mērenību, savaldību, 
solidaritāti. 

Sociālās zinības: 
   Zina skolēna tiesības un 
pienākumus, kas jāveic ikdienā 
(ģimenē, skolā). 

19.10. 
23.10. 
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26.10. 
30.10. 

Piederība 
valstij 

9. Piederība pilsētai / valstij.    Zina savas pilsētas atrašanas vietu Latvijas 
kartē, kulturvēsturiskajā novadā. 
   Ir iepazinis kultūrvēsturiskos un dabas objektus 
pilsētā / valstī. 
   Ir iepazinis ievērojamākos vietējās kopienas 
cilvēkus un tradīcijas. 
   Mācās būt tolerants. 

Sociālās zinības: 
   Prot pastāstīt par Latvijas 
galvaspilsētu. 
Dabaszinības: 
   Prot atšķirt pilsētā dabas 
objektus un cilvēka radītus 
objektus. 

2.11. 
6.11. 

Tikumiskā 
audzināšana 
Savstarpējās 

attiecības 

10. Pieklājīgas uzvedības zelta 
likumi. Atvainošanās un piedošanas 
prasmes. 

   Mācās analizēt un saprast savstarpējās attiecības, uzklausīt un sadarboties ar klases 
biedriem un skolotājiem. 
   Mācās būt pieklājīgs un ievēro pozitīvas uzvedības noteikumus klasē, skolā un ārpus 
tās.  Prot atvainoties un mācās piedot. 

9.11. 
13.11. 

Piederība 
valstij 

 

11. Lāčplēša diena. Nacionālo 
bruņoto spēku attīstība. 

   Zina nozīmīgākos Latvijas valsts svētkus (11.novembris) un iesaistās to svinēšanā. 
   Prot cieņpilni izturēties pret valsts simboliem (zina himnu, pazīst karogu un ģerboni. 

 
16.11. 
(18.) 

20.11.  

Piederība 
valstij 

12. Latvijas Republikas 
proklamēšanas 102. gadadiena. 

   Zina nozīmīgākos Latvijas valsts svētkus (18.novembris) un iesaistās to svinēšanā. 
   Prot cieņpilni izturēties pret valsts simboliem (zina himnu, pazīst karogu un ģerboni. 

23.11. 
27.11. 

Sevis 
izzināšana un 
pilnveidošana 

13. Sevis apzināšanās jeb 
pašidentitāte. 

   Atpazīst savas emocijas un pārdzīvojumus, 
mācās izzināt cēloņus un nosaukt tos vārdos; 
saskata atšķirībasstarp emocijām un savu rīcību. 
Analizē savas spējas valdīt par sevi, savaldīties 
(atbilstoši sava vecuma psiholoģiskajām 
īpatnībām). 
   Vēro sevi, domā par sakarībām, kādas veidojas 
starp domām, jūtām, rīcību, mācās kontrolēt sevi 
un savu uzvedību. 

Sociālās zinības: 
   Vērtē savu un citu rīcību, 
raksturojot to kā labu vai sliktu, 
un pamato savu vērtējumu. 
   Prot pastāstīt par savām izjūtām 
situācijās, kad saņēmis mīlestību, 
rūpes, piedošanu un kad to 
sniedzis. 

 



30.11. 
4.12. 

Veselība un 
vide 

14. Uztura ietekme uz skolēna 
darbaspējām un sekmēm mācībās. 
Sdarbībā ar skolas ēdnīcu – 
ēdienkartes analīze. 

   Apzinās un spēj novērtēt uztura nozīmi sava 
organisma attīstībā un augšanā. Ir prasme ievērot 
un pielietot gūtās atziņas ikdienā. 

 

7.12. 
11.12. 

 
 

15. Klases audzinātāja stunda.    Sagatavošanās „Baltai nedēļai”.  

14.12. 
18.12. 

 
 

16. Klases audzinātāja stunda.    Sagatavošanās Ziemassvētku pasākumiem.  

21.12. 
1.01. 

 
 

BRĪVLAIKS   

 


