Rīgas Hanzas vidusskolas
Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienai
veltītā radošo darbu konkursa „ Iededz sveci Lāčplēša dienai”
nolikums
Mērķis:
attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju un radošumu, prasmi izteikt savas izjūtas ar vizuālās,
vizuāli plastiskas mākslas, datordizaina izteiksmes līdzekļiem;
Uzdevumi:
1. veicināt radošo attīstību un pilnveidi;
2. vecināt izpratni par dažādu materiālu izmantošanu;
3. attīstīt prasmes prezentēt sevi un savus darbus.
Norises vieta :
Rīgas Hanzas vidusskola
Norises laiks:
Darbu veidošanas un iesūtīšana no 1 līdz 12.novembrim
Darbu publiskais balsojums un vērtēšana no 16.līdz 21.novembrim
Rezultātu paziņošana līdz 29.novembrim.
Dalībnieki:
Rīgas Hanzas vidusskolas 1.- 12.klašu skolēni un skolotāji.
Radošo darbu tēma:
Iededz sveci Lāčplēša dienai, kuras ietvaros skolēni veido sveci, kurā atspoguļo vai
rada patriotisma sajūtu- piederību Latvijas valstij, izmantojot dažādas radošo darbu metodes un
materiālus.
Norise:
Skolēni veido sveci, kurā atspoguļo vai rada patriotisma sajūtu- piederību Latvijas valstij.
Sveci var zīmēt, līmēt, veidot no dažādiem materiāliem, maketēt, veidot datorgrafikā, 3d datoru
apstrādes programmās, konstruēt no lego,

būvē Minecraft vidē, izcept

u.tml. galvenais būt

radošiem.
Katrs skolēns vai komanda var iesūtīt ne vairāk kā 3 darbus.
Pieteikšanās:
Konkursam var pieteikties ikviens 1.-12.klases skolēns, kā arī skolotāji, kas strādā Rīgas
Hanzas vidusskolā. Lai pieteikties konkursam dalībnieki sūta sava darba foto fiksāciju vai video (ne

garāku

par

20

sekundēm)

e-pastā

dizaina.macibu.darbnica@gmail.com

līdz

2021.gada

12.novembrim plkst. 23:59. E-pasta vēstulē norāda darba autora vārdu, uzvārdu, klasi, darba
nosaukumu un īsu aprakstu līdz 3 teikumiem, kurā apraksta – kādi materiāli, datorprogrammas,
simboli izmantoti un kas iedvesmoja šī darba radīšanu.
Darbu var izstrādāt un iesniegt individuāli vai komandā. Ja darbu iesniedz komanda, tad
pieteikumā norāda visu dalībnieku vārdus, uzvārdus, klasi un komandas nosaukumu.
Foto fiksācijas vai video faila nosaukums ir autora vārds, uzvārds, kase vai komandas
nosaukums (piemēram Janis_Berzins_7a klase)
Vērtēšana:
Darbi tiks vērtēti 5 grupās 1-3.klašu, 4.-6.klašu, 7.-9.klašu, 10.-12.klašu skolēni un skolotāji.
Iesniegtos darbus izvērtēs publiskā balsojumā e-klasē. Balsošanā piedalīsies Rīgas Hanzas
vidusskolas skolēni, skolēnu ģimenes un skolotāji.
Uzvarētāji katrā klašu grupā tiks noteikti pēc iegūto balstu skaita.
Balvas saņems 3 labākie darbu autori, katrā grupā.
Informācijai:
Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības. Visu
atbildību par darba saturu uzņemas tā autors.
Piedaloties konkursā darba autors piekrīt darbu publicēšanai, norādot autora vārdu, uzvārdu,
skolas mājas lapā, e-klasē, skolas sociālajos tīklos.
Informācija un darbu iesūtīšana e-pastā dizaina.macibu.darbnica@gmail.com

