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«Pasaka ir jauka ar to, ka tajā cilvēks 

pilnībā realizē sevi kā radītājs». Viņš 

«nekomentē dzīvi», kā šodien mēdz teikt; 

viņš veido iespēju robežās «otrreizējo 

pasauli».  

Džons Tolkins 

 

 

  Un atkal es, Anželika Baranovska, Daugavpils 9.vidusskolas krievu valodas un 

literatūras skolotāja, sveicu Jūs, cienījamie kolēģi, kuri pasniedz krievu valodu gan kā 

dzimto, gan kā svešvalodu. 

  Pagājušajā gadā startēja starptautiskais projekts  “Labestības kapsula”. Gribu 

atgādināt, ka tajā piedalījās skolas no Uzbekistānas, Gruzijas, Baltkrievijas, 

Luksemburgas un Latvijas. 

  Ar notikumu hroniku var iepazīties šeit: 

https://www.facebook.com/groups/1845642305686711/?ref=aymt_homepage_panel&s

how_expanded_composer=1 

Pēc dalībnieku vēlēšanās projekts turpina savu darbu. Koncepcija paliek tā pati. Mēs 

visi priecāsimies par jauniem domubiedriem, idejām, interesantiem notikumiem. 

Projekta veids:  pētnieciski-radošais. 

Projekta ilgums: ilglaicīgs. 

Projekta dalībnieki: skolēni, kuri mācās krievu valodu, krieviski runājošie pasniedzēji. 

Aptverošās izglītojošās sfēras: sociāli-komunikatīvā attīstība, izzināšanas spēju 

attīstība, māksliniecisko un estētisko spēju attīstība, tai skaitā arī teātra māksla. 
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Projekta aktualitāte:  

Audzinot mīlestību pret pasakām, mēs palīdzam bērnam izzināt apkārtējo pasauli, sevi 

tajā, veidojam tikumiskās jūtas un viedokļus, attīstām mākslinieciskā vārda uztveri. 

Iepazīšanās ar literatūru katram bērnam sākas ar pasakām, kuras pavada bērnu visu 

bērnību un paliek ar viņu visu dzīvi. 

  Projekta mērķis:  

Katru gadu papildināt “Labestības kapsulu”, aicinot piedalīties aizvien jaunus 

dalībniekus. 

  Projekta uzdevumi: 

1. Attīstīt skolēnos noturīgu interesi par daiļliteratūru, literāro radošumu un krievu 

valodu. 

2. Mācīt skolēnus mīlēt Dzimteni, cienīt tās tradīcijas un tautu. 

3. Iepazīstināt skolēnus ar citu tautu tradīcijām caur projekta dalībnieku sacerētajām 

pasakām. 

4. Propagandēt labestības  un līdzjūtības idejas, mācīt skolēnus šīs idejas īstenot dzīvē. 

Projekta būtība ir šāda, ka katra skola-dalībniece sacer savu pasaku krievu valodā, bet 

obligāti ar savas valsts kolorīta “rozīnīti”, kur atrodas skola un veido pasakas teatrālo 

izrādi. Tēma var būt jebkura. Uzveduma ilgums 15-20 min.un ilgāk. 

 Pēc tam šo izrādi var parādīt savas vai citas skolas vienaudžiem. Vai bērniem, kas 

atrodas patversmēs, slimnīcās vai onkoloģiskajos centros. Darbs jāveic līdz 2018.gada 

30.janvārim. 

  Savu izrādi nofilmējiet. Veicot video-aptauju pēc izrādes. No jūsu sižetiem tiks 

montēta filma “Labestības kapsula-2.” un izdota pasaku grāmata (iespējams 

elektroniskā veidā) ar šādu pašu nosaukumu. Par to, kā nosūtīt video, būs izziņots vēlāk. 

Saņemto materiālu drukātā veidā sūtiet man uz adresi:kapsula_dobra_anz@inbox.lv. 

Savus jautājumus arī sūtiet uz šo adresi. Par tekstu pareizību ir atbildīgs tas, kas sūta 

materiālu.  

  2018.gada februārī Daugavpils 9.vidusskolā notiks Teletilts starp skolām projekta 

dalībniecēm, kura laikā varēs spriest par paveikto darbu,dalīties ar iespaidiem, 

noskatīties filmu, kura tiks veidota uz pasaku pamata, kuras jūs izdomājāt un iestudējāt. 

Tā “Labestības kapsula” turpinās savu ceļojumu pa pasauli, iesaistot aizvien vairāk 

dalībnieku, sniedzot labestību, prieku un gandarījumu tiem, kas to atver. 

  Viss, kas ir  vajadzīgs – tā ir jūsu aizrautība un mākslinieciskā  fantāzija. Novēlu Jums 

radošu degsmi, interesantas idejas, saliedētību, lai piepildītu “Labestības kapsulu”! 
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Pieteikumus par piedalīšanos sūtiet līdz 2017.gada 10.oktobrim uz adresi: 

kapsula_dobra_anz@inbox.lv  

Valsts, pilsēta Skolas 

nosaukums, 

pasta indekss 

Aptuvenais 

skolēnu 

vecums 

Atbildīgā 

pedagoga 

vārds, uzvārds 

Pedagoga  

e-pasta adrese 
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