
Latviešu valodas un kultūras skolas Auseklis   nodarbības bērniem  
2019./2020. gadā notiek gan Cīrihē noteiktās sestdienās,  

gan Bāzelē pirmdienās. 
 

Pieteikšanās skoliņā notiek, atsūtot mums šo pieteikuma lapu. 
 

Pieteikšanās notiek visa gada garumā, tomēr jaunos pieteikumus iesakām 
iesūtīt līdz 1. februārim un 30. jūlijam, kad veidojas jaunas grupas. 

 
Lūdzu, aizpildiet informācijas lapu un atsūtiet to mums pa e-pastu: schorderet@inbox.lv 
 
1. Jūsu bērna vārds   ________________ uzvārds______________________________  

2. Dzimšanas diena, mēnesis, gads __________________________________________ 

3. Bērns apmeklē  ___  bērnudārzu,      ____skolu,    ______ klasi  

4. Tēva tautība _____________ , mātes tautība _______________________  

5. Bērns runā šādās valodās: 

___________________________________________________________________________ 

6. Skolu bērniem Auseklis   vēlamies apmeklēt  ____  Cīrihē,  ____  Bāzelē. 

7. Mūsu bērns vēlas apmeklēt šīs vecuma grupas nodarbības: 

____ 3 - 4 gadu veci bērni (90 min.) 

____ 5 - 9 gadu veci bērni (90 min.) 

____ 9 – 14 gadu veci bērni (90 min.) 

____ 14 – 18 gadīgi jaunieši  

____ jauktā grupa- dažāda vecuma bērni. (90 min.) 

____ šobrīd bērns vēl nav sasniedzis skolas vecumu, bet mēs nākotnē plānojam 

         apmeklēt skolu AUSEKLIS ____ Cīrihē  vai ____ Bāzelē. 
 

      ____ šobrīd nevēlamies apmeklēt nodarbības, bet mūs interesē īpašie 

      pasākumi bērniem (teātra izrāde, mūzikas un citi iespējamie pasākumi).  

 

8. Nodarbības vēlamies apmeklēt, tāpēc ka... 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Bērna intereses, mīļākās grāmatas, dziesmas u.c. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Īpašās vajadzības  ________________________________________________________ 

 
11. Saistībā ar latviešu valodu un kultūru šobrīd mūsu ģimenē visvairāk trūkst 

 
_  latviešu valodas apguves mūsu bērnam 



_  latviešu literatūras izmantošanas iespēju 
_  latviešu tradīciju apguves, kuras mācāmas caur rotaļām, spēlēm, folkloru, dziedāšanu, 
dejošanu, teātra spēli u.c.  
_  citu latviski runājošu bērnu satikšanas un kopā spēlēšanās 
_  bērnu vecāki vēlas iepazīties ar citiem latviešu vai divvalodīgu bērnu vecākiem un pavadīt 
laiku kopā, kamēr bērni apmeklē skoliņu 
_  cita atbilde_______________________________________________________________ 
 
12. Kopā ar savu bērnu lasot un runājot latviski pavadām 

_ katru dienu 
_ nedēļas nogales 
_ tikai ciemojoties Latvijā 
_ cita atbilde _____________________________________________________________ 
 
13. Mūsu bērna latviešu valodas līmenis ir šāds: 
 
_  viņš runā un saprot  
_  viņš labi runā un labi saprot 
_  tā ir bērna dzimtā valoda 
_  cita atbilde ______________________________________________________________ 
 
14. Vai bērns lasa latviešu valodā? Cik bieži? 
___________________________________________________________________________ 
 
15. Vai bērns raksta latviski? Cik bieži? 
___________________________________________________________________________ 
 
16. Vai piekrītat, ka nodarbību laikā tiek fotografēts, un fotogrāfija, uz kuras ir redzams 
jūsu bērns, tiek ievietota skolas facebook lapā, piem., teātra apmeklējums vai 18. novembra 
svinības?  
Lūdzu, atzīmējiet: 
Nevēlos, lai foto ar manu bērnu tiek publicēts _______ 
Man nav nekas pret, ja foto ar manu bērnu tiek publicēts _________ 
 

17. Vecāku piebildes un komentāri. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18. Jūsu pasta adrese un mob. tel. nr., e-pasta adrese:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Nākamajā lapā pamatinformācija par  Latviešu valodas un kultūras skolu AUSEKLIS. 

 

Liels paldies par atsaucību! Ilze Schorderet, Auseklis, Unter Brüglingen 2, 4052 Basel. Tel. nr. 078 648 86 37 

 

LATVIEŠU VALODAS UN KULTŪRAS SKOLA AUSEKLIS PAMATINFORMĀCIJA  
 

• Skola dibināta 2008. gada rudenī Cīrihē. 2018. gadā Bāzelē uzņemta HSK nodarbību 

sarakstā. ⇓ 



• Vecāki rakstiski piesaka bērnu skoliņai uz noteiktu laiku.  

• Cīrihē tiek piedāvāti vairāki datumi sestdienās, kad bērni aicināti piedalīties 

nodarbībās. 

• Bāzelē skola notiek katru darba nedēļas pirmdienu. 

https://www.edubs.ch/unterstuetzung/sprachen/hsk/sprachen 

• Vecāki saņem rēķinu par izvēlētajām nodarbībām.  

• Vēlākais dienu pirms nodarbības vecāki pa e-pastu saņem atgādinājumu un/vai 

informāciju. 

• Nodarbības ilgums ir 90 min. jeb 2 x 45 min. Gadījumā, ja nodarbība notiek muzejā 

vai brīvā dabā, tad tā var ieilgt līdz 120 min. Par to tiek savstarpēji norunāts iepriekš. 

• Nodarbības maksa 30 CHF par 90 min. kopš 2008. gada. Par skolas cenu politiku 

lasiet www.auseklis.ch sadaļā BĒRNIEM. 

• Nodarbības 2019./2020. gadā Cīrihē notiek Hull School, Falkenstrasse 28a, 8008 

Zürich. Pastāv iespēja apmeklēt bērniem saistošu muzeju vai zoodārzu. 

• Nodarbības 2019./2020. gadā Bāzelē notiek kādā no Bāzeles pamatskolām. Skola 

AUSEKLIS ir iekļauta HSK nodarbību sarakstā, un latviešu valodas un kultūras 

nodarbības pieejamas Bāzelē dzīvojošajiem bērniem. 

https://www.edubs.ch/unterstuetzung/sprachen/hsk 

• Bērniem ir pieejama skolas pašizveidotā bibliotēka ar grāmatām latviešu valodā. 

Grāmatu klāsts tiek pastāvīgi papildināts 2019./2020. gadā. 

• Nodarbībās paredzēts intensīvs darbs pie runāšanas, klausīšanās, lasīšanas un 

rakstīšanas prasmju pilnveidošanas. Nodarbības tiek iedalītas tēmās. Darba metodikas 

pamatā ir vecumposmam raksturīgās prasmes. Mazākajiem spēles, rotaļas, 

dziedāšanas un kustību elementi. Zīmējot un līmējot attīstām motoriku.  

• Lielākajiem skolas līmeņa nodarbības.  

• Kopš 2012. gada rudens semestra arī mazākajiem skoliņas bērniem kopā ar vecākiem 

ir iespēja piedalīties lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu žūrija”. Sākot no 5 (+/-) 

gadu vecuma, kopā ar vecākiem tiek lasītas piecas vai sešas bērnu grāmatas. Bērni un 

vecāki šīs grāmatas pēc lasīšanas novērtē. 

• Mūs atbalsta dažādas ar latviešu valodu saistītas instances Latvijā.  

• Mūs atbalsta Šveicē. Cīrihē tā ir Hull School un Hull ģimene. Bāzelē HSK nodarbību 

organizatori izglītības ministrijā. 

• Esam Latviešu valodas aģentūras (LVA) diasporas skolu digitālajā kartē, kā arī 

Latviansonline diasporas skolu sarakstā. 

• Tiek rīkoti arī pasākumi, kurus aicināti apmeklēt ne tikai skolas bērni, bet visi latviešu 

un divvalodīgi bērni un viņu vecāki, kas vēlas piedalīties latviešu pasākumā Cīrihē un 

Bāzelē. Par pasākumu Jums varam paziņot, ja esat aizpildījuši šī pieteikuma 18. 

punktu. 

• Aktuālā skolas informācija regulāri tiek ievietota skolas facebook lapā “Auseklis – 

Latvian language school”. Aicinām sekot informācijai. 

• Rakstiet mums jebkurā laikā: schorderet@inbox.lv 

• Zvaniet mums darba dienās: 0041 78 648 86 37 

• Pasta adrese: Ilze Schorderet, Auseklis, Unter Brüglingen 2, 4052 Basel 

• Novēlam jums daudz prieka mācībās!  

 


