
 

Olaines 2. vidusskolas 

MUZEJS 



SKOLAS MUZEJA  ATTĪSTĪBAS POSMI 

 2012.gads. 

Skolas muzeja dibināšanas gads - muzeja pulciņa darbības sākums  

Mērķis – skolas vēsturisko atmiņu vākšana un apkopošana 

 

 2014.gada 14. novembris. 

Olaines 2.vidusskolas muzeja atklāšana 

 

 2021.gads. 

 Muzeja krājumos ir 718 eksponātu 

 

  video: Olaines 2.vidusskolas muzeja videoklips - https://www.youtube.com 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


MUZEJA LOMA OLAINES 2.VIDUSSKOLAS DZĪVĒ 

 Tradīciju saglabāšana, veidojot foto albūmus un aprakstus 

 Tematisko izstāžu regulāra organizēšana 

 Mācību un klases stundu organizēšana un vadīšana 

 Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem un skolas absolventiem 

 Ekskursiju vadītāju sagatavošana 

 Ekskursiju pa muzeju, pa skolu un ārpus skolas organizēšana  

 Piedalīšanās dažādu līmeņu projektos 

 Sadarbība ar Olaines vēstures un mākslas muzeju, ar Rīgas 
skolu muzeju 

 



IZSTĀŽU ORGANIZĒŠANA 

 



MĀCĪBU UN ĀRPUSSTUNDU  PASĀKUMU VADĪŠANA 

  

matemātika 

 
 
 
 

 
 

sociālās zinības 

 

 

 

 

 
latviešu valoda 

 

 

Skolas muzejam – 5 gadi 

    

 

 

 

 

     Skolas tradīcijas 

Tradīciju saglabāšana «Masļeņņica» 

 

                                            

 

                                                      

 

                                                                  Konkurss «Skaistākais   

                                                                                       rokraksts» 

          

    Dambretes turnīrs  

 

                                                          

 



TIKŠANĀS AR INTERESANTIEM CILVĒKIEM UN  

SKOLAS ABSOLVENTIEM 

Projektu diena 1.-12.klases                                                              Tikšanās ar skolas absolventu un 

«Skolas dzimšanas diena», «Skolas vēsture»                                ievērojamu Latvijas sportistu Dmitriju Milkeviču 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                    Tikšanās ar skolas  

                                                                                                     absolventu  Mazenu Zibara  

Tikšanās ar vēsturnieku un  

Olaines vēstures un mākslas muzeja  

vecāko speciālisti Māri Ribicki 

 



EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANA 



 

 

«TEHNISKIE LĪDZEKĻI UN SKAITĪŠANAS PALĪGIERĪCES  

MATEMĀTIKAS STUNDĀS 20.GADSIMTĀ» 

 
5.klase 

 

 

 

 



MATEMĀTIKA  5.KLASĒ 

Stundas mērķis: 

 skolēnu iepazīstināšana ar muzejā esošajiem tehniskajiem 
līdzekļiem un skaitīšanas palīgierīcēm 

Sasniedzamais rezultāts: 

 iepazina, kāds ir vinila plašu atskaņotājs un vinila plates 

 zina, kas ir skaitīšanas kociņi, skaitīkļi, logaritmiskais lineāls, 
kalkulators... 

 prot izmantot muzejā esošās skaitīšanas palīgierīces 
matemātisko darbību veikšanā 

 



MATEMĀTIKA  5.KLASĒ 

  

 

 

 

 

 

 

Matemātisko darbību veikšana galvā: 

 vinila atskaņotāja klausīšanās 

 rezultātu pieraksts 

 rezultātu nosaukšana 



VIKTORĪNA PAR SKAITĪŠANAS PALĪGIERĪCĒM 

VAI TU ZINI...? 

 

 Kociņi                                                   

 

 

 Zīmuļi 

 

 

 Pirksti  

 

 

 Jau no seniem laikiem cilvēki 

centās sevi nodrošināt ar 

skaitīšanas ierīcēm 

 Vissenākās «skaitīšanas 

mašīnas» bija kāju un roku 

pirksti 

 Lai vieglāk varētu iemācīties 

skaitīt, izmantoja kociņus, 

akmeņus, zīmuļus... 



 

 

VIKTORĪNA PAR SKAITĪŠANAS PALĪGIERĪCĒM 

KĀ TU DOMĀ...? 
 

 Savērtas konfektes                                      

 Savērtas pogas 

 Savērtas pupas 

 Savērti kauliņi 
 

 

 Skaitīkļi radās pirms 2000—5000 gadiem (vieta nav skaidri zināma), kad 
sāka attīstīties tirdzniecība un bija nepieciešamība atvieglot rēķināšanu. 
Sākotnēji tas bija dēlis, uz kura tika pārvietoti kauliņi (akmentiņi, gliemežvāki 
u.c.).  

 15.—16. gadsimtā Krievijā radās skaitīkļi, kuros tika izmantota decimālā 
skaitīšanas sistēma ar desmit kauliņiem katrā rindā. Ar tiem varēja rēķināt arī 
daļskaitļus. 
 

 

 

 



VIKTORĪNA PAR SKAITĪŠANAS PALĪGIERĪCĒM 

KAS TIE IR...? 

 Logaritmiskais lineāls ir mehānisks   analogais skaitļotājs. Lineālu izmanto 

galvenokārt  reizināšanai un dalīšanai, bet to parasti neizmanto saskaitīšanai vai 

atņemšanai.  

 Logaritmisko lineālu 17. gadsimtā izstrādāja  angļu matemātiķis Viljams Outreds. 

 Pirms kabatas kalkulatoru rašanās tas bija zinātnieku un inženieru biežāk 

izmantotais aprēķinu rīks. Lineālu turpināja pielietot arī 1950. un 1960. gados — 

laikā, kad pamazām tika ieviesti pirmie elektroniskie skaitļotāji.     



MATEMĀTIKA  5.KLASĒ 

 

 1.grupa – galva 

 

 2.grupa – kociņi 

 

 3.grupa – skaitīkļi   

 

 4.grupa – kalkulators                       

 

 5.grupa – telefons 

 

 Uzdevumu risināšana: 

 

 1)  5+5+5x2-4:2=?      2)  (6+10)-14:7+6=?      3) 15-4x3+6:2=? 



MATEMĀTIKA  5.KLASĒ 

ATGRIEZENISKĀ SAITE 

Jautājumi un atbildes 

 Kas jums sagādāja grūtības, izpildot darba uzdevumus? 

 Kuru palīgierīci izvēlēsieties, apgūstot matemātiku? 

 Padomājiet, kādās negaidītās situācijās var nonākt cilvēks, lietojot 
mūsdienu tehniskos līdzekļus! 

 

Rakstiskas atbildes 

 Ko jaunu jūs uzzinājāt stundā? 

 Ko jūs vēl vēlētos uzzināt? 

 Kas palika neskaidrs? 


