J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas labās prakses piemērs
skolas vēstures pētīšanā
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas vēsture ir cieši saistīta ar Latvijai nozīmīgu cilvēku
vārdiem. Tā no 1875. gada līdz 1879. gadam šeit – Grīvas vācu skolā – ir mācījies Rainis, toreiz
Jānis Pliekšāns.
1886. gadā šo skolu beidza Rihards Zariņš – mākslinieks, marku, naudaszīmju dizaina
veidotājs cariskajā Krievijā un pirmās Latvijas brīvvalsts periodā. R.Zariņa atpazīstamākais darbs ir
tautu meitas profils uz sudraba piecu latu monētas.
Tajā pašā gadā Grīvas vācu skolu beidz Kārlis Reinholds Kupfers – izcils vācbaltu botāniķis,
kura vārdā ir nosaukta viena no vijolīšu sugām Kaukāzā. Pirmais rezervāts Latvijā – Moricsala – ir
viņa ierosināta un realizēta ideja.
Šis vēsturiskais mantojums tiek aktīvi izmantots gan mācību un audzināšanas stundās, gan
Dzejas dienu un Muzeju nakts piedāvājumos, gan projektu darbos, gan pilsētas un novada
pasākumos, gan skolas viesiem piedāvātajās aktivitātēs.
Skolas vēstures fakti ir divu veidu aktivitāšu pamatā.
Pirmkārt, tās ir teatralizētās stundas. To laikā var iejusties Raiņa laika skolas atmosfērā un
iemācīties lasīt gotisko šriftu no Stendera „Bildu Abices”, rakstīt ar spalvaskātu, trenēties rēķināt no
1910. gada aritmētikas mācību grāmatas. Ir iespējams pārbaudīt savas zināšanas botānikā un
piedalīties rokdarbu stundā. Visas stundas vada skolotāja stilizētā 19.gs. beigu tērpā.

Teatralizēto stundu saturs tika izveidots un aprobēts projektu nedēļas gaitā, nepieciešamie
materiāli tika atrasti skolas muzejklasē, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā,
personīgajos arhīvos.
Otrkārt, izglītojošās filmiņas par izcilajiem skolas absolventiem. No skolas muzejklases
materiāliem tiek atlasīta tekstuālā un vizuālā informācija, kurai tiek piemeklēts atbilstošs muzikālais
fons. Iegūtais materiāls tiek salikts slaidos un noteikts nepieciešamais laiks informācijas uztverei.
Tādā veidā ir izveidota filmiņa par Raiņa bērnības un Grīvas vācu skolas gadiem “Rainis”
(http://youtu.be/2agXJyzIkBk).
Savukārt
filmiņa
“Vijolītei
atdotā
sirds”
(https://youtu.be/Ikb23fvHijw) stāsta par vācbaltu zinātnieku K.R.Kupferu. Turpinās darbs pie
filmiņu cikla par mākslinieku R.Zariņu, ir pabeigtas sērijas “R.Zariņš. Biogrāfija.”, “R.Zariņš.
Markas.” (https://youtu.be/ykfVraQmxZ4), “R.Zariņš. Nauda.” Skolēni sadarbībā ar skolotājiem ir
izveidojuši animācijas filmiņu "Reiz Randenē" pēc Raiņa bērnības epa "Saules gadi" motīviem
(http://youtu.be/-aTs4v-lJYA).
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