
PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs aicina uz  
semināru ar praktisku piemēru demonstrāciju
“Letonika.lv – izglītībai”. PIESAKIES ŠEIT

Vieta: Kaņiera iela 15, RIIMC
Laiks: 5. un 19. februāris plkst. 15.00
Nodarbības apjoms: 2 stundas
Mērķauditorija: direktoru vietnieki, bibliotekāri,  klašu 
audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi (Latvijas 
vēsture, valoda, literatūra, svešvalodas, kultūras vēsture, 
ģeogrāfija, mūzika) 
Semināra saturs: kā atrast interneta resursus – digitālus 
mācību palīglīdzekļus – un izmantot tos mācību darbā  

LETONIKA.LV JAUNUMI
FEBRUĀRIS 2014

Ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Kvalitatīva informācijas krātuve, uzticams 
zinību avots. Digitāls mācību palīglīdzeklis

FEBRUĀRIS LATVIJAS KULTŪRĀ UN VĒSTURĒ
1917. gads – Februāra revolūcija. 
1863. gada 15. februāris – Burtnieku 
baznīcas tornī iesper zibens, un tas nodeg. 
Pārējo baznīcas daļu izdodas glābt.

1941. gada 9. februāris – uzskatāms padomju apsēstības 
piemērs. Avīzes “Jaunais Komunārs” numurā iespiež divu 
Maskavas Marksa skolas 5. klases skolēnu /../ domrakstus 
sociālistiskā reālisma stilā. “Dullais Dauka /../ iekrīt ūdenī, 
taču klāt ir kāda tvaikoņa matroži. Zēns nokļūst Āfrikā. 
Atgriežas mājās, cīnās pret caru. Nodevības dēļ viņu apci-
etina, aizsūta katorgā. Bet 1917. gadā Dullo Dauku atbrīvo 
un tagad viņš ir komunistiskās partijas darbinieks (!).”

2014. gada 2. februāris – grafiķei un bērnu  
rakstniecei Margaritai Stārastei paliek 100 gadu.

Par februāra notikumiem Latvijā LASI VAIRĀK

LASI  VAIRĀK

Piedāvājums
izglītības iestādēm

Letonika.lv 12 mēnešu

abonements skolai

 EUR 79,68 + PVN

E-pasts uzziņām: letonika@tilde.lv

4. FEBRUĀRĪ SĀKAS KONKURSS!

Izglītības iestādēm
 cena no

 EUR 17

ĻAUJ VAĻU SAVAI IZTĒLEI!

POPULĀRĀKĀ
DATORPROGRAMMA 
LATVIJĀ

✓ Latviešu valoda, gramatika, pareizrakstība
✓ Dokumentu un tekstu tulkošana
✓ Vārdnīcas
✓ Sinonīmi un enciklopēdijas

ABONĒ ŠEIT

Atklāj Latvijas interesantākās vietas, faktus, 
notikumus un personības! Nāc, piedalies 
LETONIKAS ZINĪBU SPĒLĒ un iegūsti dāvanu 
karti no Jāņa Rozes grāmatnīcas. Gada 
beigās arī labākā klase iegūs pārsteiguma 
balvu!
Spēle notiks katru mēnesi visa gada garumā. 
Jautājumu publicēšanas datumi ir atzīmēti 
letonika.lv kalendārā ŠEIT
Reģistrējies un piedalies spēlē, sākot ar  
4. februāra plkst.12.00 ŠEIT

Mācību brīvbrīžos Jāņa Rozes apgāds         
aicina ielūkoties draiskās meitenes Emīlijas 
piedzīvojumos un zinātniskajos eksperi-
mentos. Savukārt grāmata “Džordžs un 
lielais sprādziens” ļaus apceļot Visumu 
kopā ar lasītāju.
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