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Vārds, uzvārds ______________________ Datums ____________________________ 

 

Radošs darbs  

Latvijas skolu vēsture 

 

Letonika.lv attēlu krātuvēs ir 100 un vairāk gadu senas bildes, kas ļauj ieskatīties Latvijas skolu 

vēsturē. Mainījusies sabiedrība, mainījušies skolu nosaukumi. 

 

1. Šiem attēlam ir vairāk nekā 100 gadu.  

a. Kura no skolām ir redzama attēlā?  

 

Atzīmē pareizo atbildi! 

• Barona skola 

• Alberta skola 

• Aleksandra skola 

• Katrīnas skola 

 

b. Kura no skolām ir redzama attēlā?  

 

Atzīmē pareizo atbildi! 

• Vecpiebalgas baznīcas skola 

• Alūksnes Glika skola 

• Raunas draudzes skola 

• Piebalgas apriņķa skola 

 

c. Kura no skolām ir redzama attēlā?  

 

 

Atzīmē pareizo atbildi! 

• Aleksandra ģimnāzija 

• Pilsētas ģimnāzija 

• Karaliskā ģimnāzija 

• Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3&q=skola
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d. Kura no skolām ir redzama attēlā?  

 

Atzīmē pareizo atbildi! 

• Vācu meiteņu skola 

• Pilsētas zēnu ģimnāzija 

• Liepājas karostas skola 

• Latviešu pirmā skola 

 

e. Kura no skolām ir redzama attēlā?  

 

Atzīmē pareizo atbildi! 

• Katrīnas skola krievu bērniem 

• Rīgas Domskola 

• Daugavpils licejs 

• Liepājas 6.-gadīgā pamatskola 

 

2. Skaistas un interesantas vietas Latvijā - rudens ekskursijām un aktivitātēm.  

Apceļo Latviju ar mobilo ceļvedi "Letonika ceļo" vai meklē atbildes letonika.lv Multividē! 

a. Ko stāsta par šo parku? 

 

Atzīmē pareizo atbildi! 

• Tas ir 36 hektārus liels ainavu parks ar 

daudzām svešzemju koku un krūmu 

sugām. Parkā ir pat savs Spoku kalniņš. 

• Te spokojas melnā tērpies vīrs ar 

cilindru galvā, kas izskatās pēc paša 

nelabā un aicina ciemos uz baronu 

kapliču. 

• Te spokojas bālā jaunava ar trim baltām 

asterēm. 

• Te meklējama sen pazudusi manta. 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tilde.takvedis&hl=lv
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3
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b. Kas par šo vietu ir zināms? 

 

Atzīmē pareizo atbildi! 

• Šo skatu var redzēt no metāla skatu 

torņa. 

• Skatu tornis atrodas Latvijas lielākā 

purvu masīva centrā. 

• Te paveras skats uz Teiču dabas 

rezervātu. 

• Tā atrodas Latgalē. 

• Skaidrā laikā no šejienes var redzēt 

jūru. 

 

3. Skola – latviešu literatūrā! Atbildes meklē letonika.lv Lasītavā! 

a. Atbildes laukā ievadi izlaisto vārdu. 

“”Vai ____________ vēl tāļu, veco krustmāt?” 

“Nav vairs, bērniņ, tāļu - ______________ varēs jau redzēt. Vai esi piekususi?” 

“Kur nu jau piekusu!” 

“____________ gan esi kā maza irbīte; teci vien, teci, nu jau būs jāierodas staigāt - kas gan 

tev zirgu dos? ... 

Kad bij uzkāpušas kalniņā, tad mazā, nepacietīgi apkārt apskatījusies, rādīdama jautāja 

vecai: "Vai tā ir ___________?" Vecā lika roku pār acīm un, kādu brītiņu skatījusies, 

atbildēja: “Tā pati jau ir, bērniņ, lūk, tā baltā ar lielajiem logiem un sarkano jumtu.” 

“Cik ____________!" - tā mazā izsaucās.”” 

/Kaudzītes Reinis un Matīss/ 

b. Atbildes laukā ievadi izlaisto vārdu. 

Iet skolā mudīgi bērniņi, 

Tur mācās tie rakstīt un lasīt; 

Tad nāk vēl daudz _______________, rēķini, 

Dažs labs vēl, ko ______________ var prasīt: 

I adīt tur māca, i lāpīt, i šūt, 

Lai māte ar meitiņām mierā var būt. 

Pēc stundām aši uz ____________ tie steidz, 

Un jautri par dzirdēto stāsta. 

/Rainis/ 

https://www.letonika.lv/literatura/default.aspx
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c. Atbildes laukā ievadi izlaisto vārdu. 

“Daudz jau tāda pasaulē, kas nav tā kā vajag. _____________, piemēram, tas nekad 

nestrādā tā kā citi. Tāpat visi _____________ bērni. Tie ganos neiet, ziemu var skriet pa 

lauku, jo darba tiem nedod, skolā tie var iet, kamēr vēl nemaz nav pienākusi viņu 

______________. Saimnieku bērni daudz, daudz ko drīkst darīt, kas Annelei “grēks””. 

/Anna Brigadere/ 

4. Skaistas skolas ēkas Latvijā! Meklē letonika.lv Multividē, skaties kartē un pie katra attēla 

ieraksti, kurā Latvijas vietā atrodas attēlā redzamā skola! 
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https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3

