Atsauksmes par iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma’’ AUSS MEDIA SIA
pasākumu digitālo koncertlekciju ,,Lāčplēša dienā''
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 10.c un 10.c1 kl. skolēnu viedokļa apkopojums.
Man patika Lačplēša dienai veltītais koncerts. Bija interesants un izzinošs. Uzzināju daudz interesantu faktu
par šiem svētkiem. Daudzus no tiem dzirdēju pirmo reizi, tāpēc bija ļoti aizraujoši. Vienīgais mīnuss, ko atradu, ir
tas, ka koncerts bija digitāls.
Man patika filma un jautājumi, tikai daudz laika aizņēma, vairāk nekā stundai bija paredzēts. Interesanti
jautājumi bija par filmām un dziesmām. Man arī patika jautājumi par tradīcijām manā mājā un ģimenē. Es
pameklēju vēl pasākumus, bet man nekas cits nepatika.
Par Lāčplēša dienas pasākumu. Patika koncert-lekcija. Manuprāt, bija interesanti, bet nedaudz par garu.
Mīnuss-ņemot vērā, ka mums bija attālināti jāskatās šī koncert-lekcija un jāpilda darba lapa, bija sājūta, ka tas
bija papildus mājasdarbs, tādēļ koncert-lekcija likās mazāk izbaudāma. Bet kopumā,manuprāt, koncert-lekcija labi
pasniedza info par lāčplēša dienu.
Visi no skolas somas piedāvātajiem pasākumiem liekas interesanti.
Patika uzzināt vairāk par latvijas vēsturi skatoties koncertlekciju. Nepatika, ka tik ilgi jāsēž pie datora
ekrāna, šīs koncertlekcijas varetu būt īsākas. Visi pasākumi, kurus rīko skolas soma varētu būt ieinteresējoši, jo
tie visi ir par manas valsts kultūru. Žēl ka pasākumi notiek attālināti, būtu daudz interesantāk ja šie pasākumi
notiktu klātienē. Dažreiz ir tiešam patīkami paklausīties un papildināt savas zināšanas par Latviju.
Koncert-lekcija bija interesanta, bija patīkami ne tikai klausīties kādus (protams, ļoti interesantus un
svarīgus, bet tomēr) faktus, bet arī klausīties visādas dziemas. Tāda veida lekcijas, manuprāt ir ļoti laba
komunikācijas un metode ar jauniešiem.
Taču darba lapa bija mazliet ne par tēmu un es galīgi nesapratu, ko tā pārbudīja. Es uzmanīgi noklausījos
lekciju, tomēr kādus momentus, kuri bija ne tik svarīgi temas sapratnei neatcerējos un vajadzēja, pildot darba lapu
skatīties dažus fragmentus otro reizi.
Man patika Lačplēša dienas koncert-lekcija, jo bija stāstīti interesanti, vēsturiski fakti un bija skaista
animācija. Taču manuprāt video ir pārāk garš un pēdējās minūtēs man saka apnikt. Apskatoties skolas somas
kalendāru mani visvairāk ieinteresēja Izstāde "Latvijas Nacionālajam teātrim 100" un virtuālā izstāde „VEF 100
gadi”.
Man video nepatika, ja bija pa daudz liekas informācijas, piemērām dažādas dziesmas, kuras, manuprāt
nav svarīgāk nekā pārējā informācija par Latvijas vēsturi. Dziesmas padara video garlaicīgu skolēniem, tā dēļ
skolēniem ir grūtāk saņemt pārējo informāciju par vēsturi. Latvijas vēsture tika skaidri aprakstīta un vizuāli labi
attēlota. Skolas somai ir daži interesanti projekti, bet daži projekti ir bezjedzīgi.
Man ļoti patika Latvijas svētkiem veltīta koncert-lekcija. Bija ļoti foršas dziesmas, atklājošas, sirsnīgas. Šai
dienai veltītais video bija lielisks!!!
Man ļoti patika izrāde Lāčplēsis. Tas īsi un interesanti apkopoja Latvijas pagātni. Skatoties šo šovu es
atcerējos par lietām, kurām biju aizmirsis un uzzināju par lietām, kuras nekad neesmu dzirdējis. Es domāju ka
interesants vēl būtu viņu piedāvātā smilšu kino izrāde "Apkārt pasaulei". Tajā cilvēkus iepazīstina ar smilšu
animācijas tehniku.
"Koncert-lekcija man patika, taču diez ko daudz es no tās vairs neatceros. Tā bija salīdzinoši interesanta
un ne pārāk gara, taču varbūt bija mazliet par daudz to dziesmu, kas vienkārši “aizpilda” laiku. Saturiski tur bija
daudz un dažādu faktu, lai gan to visu atcerēties ir mazliet sarežģīti it īpaši, tāpēc ka pēc tam vēl bija jāizpilda
darba lapa. Organizēšanas ziņā varbūt varēja šo koncert-lekciju sūtīt mazliet pirms pašiem svētkiem, piemēram,
10.Novembrī, ja tas ir iespējams. Man patika, ka mazliet vēstures notikumi tika sasaistīti vai pielīdzināti līdzīgiem
notikumiem vai laika periodiem pasaules vēsturē, kas vairāk iemāca par cilvēka dabu un nosliecēm izšķirošos vai
svarīgos dzīves brīžos. Varbūt vēl interesanti būtu noskatīties koncert-lekciju "Mūsu stāsts par Rīgu".
Man nepatika pldīt darba lapu par Lāčplēša dienu, jo tas man vienkarši neškiet interesanti.
Man skolas somas pasākums Lāčplēša dienā likās diezgan viduvējs - ne bija slikts, taču esmu redzējusi arī
labākus. Man patika dziesmu izvēle, pasākuma vadītāji, bet brīžiem likās, ka ir pa garlaicīgu. Diezgan gari runāja,
fakti īsti nepaliek galvā. Pats pasākums varēja būt nedaudz īsāks, lai būtu vieglāk noturēt uzmanību. Manuprāt,
skolas somas pasākumi ir noderīgi, taču vajadzētu izvēlēties arī cita tipa pasākumus, kamēr vēl esam klātienē. Es
gribētu, lai mūsu skolā piedāvātu iespēju noskatīties filmu "Tizlenes" , ko dara citas skolas. Kā arī man patiktu
paklausīties koncertlekciju "Dejas un mūzikas attīstība caur gadsimtiem".
Skolas Somas koncerts bija patīkams pārsteigums. Koncerts bija interesants un izglītojošs. Ja būtu iespēja,
labprāt noskatītos vēl kādu.
Man patika tas, ka varēja uzzināt daudz ko jaunu par mūsu valsti, bet man sķiet, ka tu bija par maz
vēstures un par daudz dziedāšana.
Koncertlekcijā bija dažādība, bija dažādu laiku dziesmas.
Bija iekļauti arī pasaules notikumi.
Nedaudz pagrūti bija izsekot līdzi, jo viss notika diezgan ātri un pēc katras dziesmas jau cits
notikums.Kopumā patika šī koncertlekcija, bija interesanti arī uzzināt ko jaunu. Paši vadītāji bija arī dziedātāji,
viņiem viss labi padevās, balsis bija patīkamas, līdz ar to varēja ar prieku skatīties.

