
Projektu darbi 7.klasei – mācību stundas vadīšana 

 
Noformējums 

 
Darbam jābūt datorsalikumā (intervāls starp rindkopas rindām– 1,5; fonts – Normal, Times 

New Roman; burtu lielums tekstā – 12, virsrakstos – 14 vai 16; burtu krāsa – melna). 

Raksta baltas A4 formāta lapas vienā pusē. Atkāpe no kreisās malas 3 cm, no labās 1 cm, 

no augšas un apakšas – 2 cm. 

Daļu, nodaļu un apakšnodaļu virsrakstos vārdus nesaīsina, nedala pārnešanai jaunā rindā 

un nepasvītro. 

Darba nosaukuma un daļu/nodaļu/apakšnodaļu  virsrakstu beigās punktu neliek. 

Lapaspuses numurē ar arābu cipariem, tos rakstot lappuses apakšā bez papildu zīmēm. 

Titullapu un satura rādītāju nenumurē, bet ietver kopējā lappušu skaitā. Numurēt sāk ar 

ievadu.  

Jaunā lapaspusē sāk rakstīt visas darba galvenās daļas, bet nodaļas un apakšnodaļas turpina 

rakstīt jau aizsāktā lapaspusē. Lappusi nebeidz ar virsrakstu. 

Jaunā lappusē sāk darba galvenās daļas, izceļot virsrakstu. 

Darba lapas ar caurduri ievietotas vāciņos, lapas nedrīkst likt plastmasas kabatiņās. 

Darba apjoms – 7-10 lpp. 

 

Darbā diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli ir attēli. Virs attēla slīprakstā raksta tā 

numuru un nosaukumu, un tekstā uz to ir atsauce.  

Fotogrāfijai norāda tās nosaukumu, iekavās raksta autoru. Piemērs: 2.att. Ventas rumba. ( 

autore Kristīne Ābola.) 

 



Darba saturs 
Titullapa 

Satura rādītājs 

Ievads  

• Pamatojums, kāpēc izvēlēta konkrētā mācību priekšmeta stunda un tēma 

• Stundas mērķis( ko gribat iemācīt?)  

• Mācību metodes (paņēmieni, kā strādāsiet ar skolēniem, piemēram, grupu darbs, 

individuāls darbs u.c.) 

• Stundā nepieciešamie palīgmateriāli 

 

Darba nodaļas 

• Stundas plānojums pa minūtēm, darbu sadalījums, teksts (ko teiksiet skolēniem?). 

• Palīgmateriālu izstrādes apraksts un paredzamais izlietojums 

• Skolēnu motivācija darbam (kā ieinteresēsiet darboties un atalgosiet pareizi veiktu 

darbu?) 

• Plāns darbībai laika trūkuma vai pārpalikuma gadījumā mācību stundā (ko piedāvāsiet 

tiem skolēniem, kas darbu paveic ātrāk?) 

 

Nobeigums 

Vai stundas mērķi sasniegti? Kā vērtējat savu skolotāja darbu? Kādas bija veiksmes un kļūdas? 

Kā varēja kļūdas labot vai no tām izvairīties?  Vai izdarījāt visu, kas plānots un 

iekļāvāties katrai aktivitātei atvēlētajā laikā? Kā nākamreiz varētu  uzlabot savu darbu? 

 

Izmantotās literatūras saraksts alfabēta kārtībā, interneta adreses (ja esat to izmantojuši) 

 

Pielikums Mācību stundā izmantotie materiāli, kas nav iekļauti pamatdarbā (darba lapas, 

uzdevumi u.c.). 

 

Atsauces – uz literatūras sarakstu (ja ir izmantota literatūra) 

 

Skolotāja novērotāja aizpildīta anketa (darba vērtējums) tiek pievienota darbam. 

 

Datorprezentācija ne ilgāka kā 5 min. Aizstāvēšana un atbildes uz jautājumiem – 7 min. 

 

Darba gaita  Mācību stunda jānovada līdz 17. februārim. 

 

Darbs tiek uzrakstīts un noformēts. 

 

24. februāris – darba nodošana.  

 

11.marts – darba aizstāvēšana skolas zālē.  

 

Atzīmi veido novadītās stundas vērtējums, darba saturs, noformējums un aizstāvēšana. 

Darba vērtējums parādās kā gada vērtējums liecībās. 

 

  



Stundas vērtēšana (7.klase) 

Skolotājs (-i)________________________________________________________________ 

Mācību priekšmets ___________________________________________________________ 

Stundas temats_______________________________________________________________ 

Stundas mērķis 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Skolotāja (-u) darbība Piezīmes par norisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secinājumi 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Skolotāja vērtējums  ____________________________ 

Skolotāja vārds, uzvārds, paraksts  _____________________________________ 

Datums  ______________________________ 



Projektu darbi 7.klasei – stundas vadīšana 

 
Vārds, uzvārds 

Tēma 

 

Noformējums. 

Datorā. 

 Fontu izmērs 12, atstarpe 1,5.    2 p. 

 Atkāpes –     2 p. 

No augšas, apakšas – 2 cm., 

  No  kreisās puses -3 cm., 

  No labās puses – 1 cm. 

 Numerācija     1 p.  

  

Darba saturs. 
Titullapa      5 p.. 

Satura rādītājs.      

Ievads.       

  

Darba nodaļas – sadalījums nodaļās    

Nobeigums Savs darba vērtējums.    

 

Izmantotās literatūras saraksts  . 

 

Prezentācija 

 Apģērbs     2 p. 

 Runa      3 p. 

 Atbildes uz jaut.    2 p. 

 Datorprezentācija    3 p. 

 

Novadītās stundas vērtējums       20 p. 

 

Punkti Balles 

0 1 

4 2 

7 3 

14 4 

18 5 

24 6 

28 7 

31 8 

34 9 

38 10 

 

 

 


