
                                                            
 

ZEMĪTES PAMATSKOLAS 

EKOSKOLAS DARBA PLĀNS  “ĒDAM ATBILDĪGI!” 

2017./18.m.g. 

Mērķi: 

1. Pievērst uzmanību skolēnu veselībai, skolas un tās apkārtnes estētiskajai kvalitātei. 

2. Novērtēt savus pārtikas patēriņa paradumus attiecībā gan uz savu veselību, gan vidi. 

3. Piedalīties nodibinājuma ,,Vides izglītības fonds” projektā ,,Ēdam atbildīgi”. 

 

Uzdevumi: 

1. Apgūt veselīga dzīvesveida pamatus. 

2. Veikt pētījumus  par skolas vides veselību. 

3. Mācīties būt atbildīgam par savu veselību un informēt sabiedrību. 

4. Saskatīt saistību starp savu dzīvesveidu un tā ietekmi uz vidi.                                                                                                                                                                       

5. Uzzināt, kur meklēt profesionālu padomu ar veselību saistītos jautājumos.                                                                                                                                                     

6. Savākt, izskaidrot un darīt zināmus citiem pētījumu rezultātus, izmantojot modernās komunikāciju tehnoloģijas. 

Laiks Paredzētā aktivitāte/ eko tēma Atbildīgais 

Septembris Ekopadomes izveide. Iepazīšanās ar Eko skolu programmu. O.Tutiņa 

Septembris-Oktobris Zemītes pamatskolas vides novērtējums. Vides pulciņš, O.Tutiņa 

Oktobris Vides kodeksa, devīzes izstrādāšana, gada tēmas izvēle, darba plāna izstrāde Ekokomanda, A.Borka 

Septembris Piedalīšanās Olimpiskās dienās (Veselīgs dzīvesveids) R.Rozentāls 

Septembris Ziedu paklāju “Latvju raksti” veidošana. (Skolas vide un apkārtne)     

Miķelīšu izstāde. (Skolas vide un apkārtne) 

L.Kleinšmite, M.Starte 



                                                            
Septembris Rudens ekskursijas uz  Jelgavas dzelzceļa muzeju, Rūķīšu tēju un Karameļu 

darbnīcu (1.-9.kl) un Rīgas Zooloģisko dārzu (bērnudārzam) (Transports) 

Klašu audz. 

Septembris Salātu gatavošana un prezentēšana skolā ( Ēdam atbildīgi!) Klašu pārstāvji 

Oktobris Izvietot klašu telpās kastes makulatūrai; gaitenī kasti izlietotām baterijām un 

kasti PET pudelēm. (Atkritumi) 

Ekokomanda  

Oktobris Putras diena (Veselīgs dzīvesveids, Skolas vide) Bērnudārzs; sākumskolas 

klases 

Oktobris Uzsākam dalību programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens” ( Pārtika) Klašu audz.; G.Priede 

Oktobris Skolas vides novērtējuma galīga izstrādāšana. Ekokomanda; O.Tutiņa 

12.-19.oktobris Āra stundas  (Skolas vide un apkārtne) Vides pulciņš 

Oktobris „Zaļās jostas”  makulatūras vākšanas konkursa un izlietoto bateriju konkursa 

“Tīrai Latvijai!” izsludināšana (Atkritumi) 

Vides pulciņš; O.Tutiņa 

30.oktobris- 3.novembris  Rīcības nedēļa: 1)Ekostenda  “Atbildīgs pārtikas patēriņš “ noformēšana 

(Pārtika) 

  

Ekokomanda 

Novembris „Zaļās kastes”  izveide katrā klasē (Atkritumi) Vides pulciņš; O.Tutiņa 

Novembris Lietu otrā dzīve- Mārtiņdienas gaiļu un masku gatavošana (izmantojot 

makulatūru un PET pudeles) (Atkritumi/Skolas vide) 

Bērnudārza, sākumskolas 

skolotāji 

Novembris Mārtiņdienas tirdziņš (Veselīgs dzīvesveids)   

Novembris Eko stenda izveide Eko padome 

Decembris Adventes ieskaņa skolā (Skolas vide)  M.Starte 

Decembris Piparkūku cepšanas darbnīcas. (Pārtika) Bērnudārza audz. 

Decembris Radošās darbnīcas „Ekoloģiskās eglītes”  (Skolas vide un apkārtne) Ekopadome 

Decembris Ziemassvētku rotājumu gatavošana no dabas materiāliem (Mežs) Vides pulciņš 

Janvāris Skolas somu svara pārbaude (Veselīgs dzīvesveids) Vides pulciņš 

Janvāris Sniega diena Sporta aktīvisti 



                                                            
Janvāris Putnu barotavu- no otrreizējām izejvielām, izlikšana (Skolas vide un 

apkārtne) 

Vides pulciņš 

Februāris Projektu darbu gatavošana un prezentēšana (Veselīgs dzīvesveids; Enerģija) Projektu adītāji 

22.marts Ūdens diena. (Ūdens) Eko padome 

19.-23.marts Dabaszinību nedēļa ( Klimata izmaiņas) Dabaszinību pr. skolotājas 

Marts Zemes stunda. (Enerģija) Eko padome 

Marts Putnu būrīšu izgatavošana un izvietošana skolas parkā  (Skolas vide un 

apkārtne) 

K.Apse; D.Eimanis 

20.aprīlis Zemes diena- Lielā talka (Skolas vide un apkārtne) Eko padome 

Aprīlis Putnu dienas. (Mežs) Klašu audz. 

Aprīlis Meža dienas. (Mežs) Klašu audz. 

Aprīlis Izglītojoša akcija – Saudzēsim vidi! Eko padome 

Aprīlis Lielā talka. (Skolas vide un apkārtne) Vides pulciņš 

Maijs Eko darba izvērtējums Eko padome 

Maijs Pavasara ekskursija/pārgājiens Klašu audz. 

Dalība projektos/akcijās 

Septembris - Maijs AS Latvijas valsts meži skolu programma „Mammadaba meistarklase”. I.Putāne; O.Tutiņa 

Oktobris - Maijs „Zaļās jostas” Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!” Vides pulciņš 

Oktobris - Maijs Izlietoto bateriju konkurss „Tīrai Latvijai!” Vides pulciņš 

Sabiedrības informēšana un izglītošana par ekoskolas aktivitātēm 

Skolas Eko stends   

  

Eko padome 

  

  

  

Visu mācību gadu 

Zemītes skolas mājas lapa 

Kandavas novada laikraksts  

Zemītes iedzīvotāju informēšana ar ziņojumu palīdzību 



                                                            
  

 

 

* Darba plāns mācību gada laikā var tikt mainīts un precizēts. 

 

Eko skolas koordinatore: O.Tutiņa 

 

Klases stundu plānojumi 
 Stundu tēmas/ eko tēmas 

 

Cilvēku ietekme uz vidi. 

 

Veselīgs dzīvesveids. 

Veselīgi ēdam. Ēdam atbildīgi! 

Ekoskolu kustība Latvijā. Zemes stunda aprīļa 3.nedēļā 

Atjaunojamie un neatjaunojamie 

dabas resursi 

Enerģija 

Atkritumi mums apkārt. Kā eko 

programma ietekmē attieksmi pret 

vidi? 

Ekoskolas darba izvērtējums 

klasēs 

Klimata izmaiņas pasaulē.  Atkritumi un vide 

Diena bez transporta. Transports 

Mežs – dabas bagātība. Mežs 

Ūdens resursu nozīme Ūdens  

Kas ir veselīgs dzīvesveids? Veselīgs dzīvesveids 


