
ZINU    PROTU    DARU
Lasi Annas un Zvaigznīša sarunu!

  Savas mājas,  
Latviju un Eiropu 

mēs veidojam  
visi kopā.  

Arī Tu!

 Ahā! Līdz šim  
es domāju,  
ka visu nosaka  
prezidents, politiķi,  
   deputāti...  
     nu kāds cits. 
Bet, ja tā padomā...

Jā, Tu vari teikt, kas Tev  
nepatīk, rosināt izmaiņas.  
Sāc ar mājām, klasi,  
  pilsētu. Interesējies,  
   kas notiek apkārt,   
    vērtē to, piedalies! 

  Es daudz zinu, protu, 
man ir idejas,  

enerģija. Es varu  
    veidot tādu pasauli,  
   kādā vēlos dzīvot! 

   Nu ko, aiziet! 

Nav ilgi  
jādomā. Mēs 

dzīvojam 
demokrātiskā 
valstī. Vai zini, 

ko nozīmē 
demokrātija?

 Dzirdēju 
skaidrojumu –  
 vara pieder     
   tautai.  
Tātad arī  
   man?! 
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Kādā Latvijā, Eiropā, pasaulē Tu 
gribi dzīvot? Kā Tu piedalīsies tās 

veidošanā? Turpini teikumu!

SĀKUMSKOLAS 
SKOLĒNIEM

Es varu veidot Latviju, Eiropu, pasauli, jo man ir zināšanas, ...



Es zinu, ka 

Es protu uzklausīt citu cilvēku 
viedokli, pat

1950. gada 9. maijā Francijas  
ārlietu ministrs pauda ideju

Valstu sadarbība nozīmē,  
ka valstis izvirza kopīgus

Eiropas Savienība sniedz  
atbalstu trūcīgākām

Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs 
viena no pamatvērtībām ir brīvība. 
Katrs var brīvi izteikt savas domas

Eiropas Savienībā tiek cienīta

un idejas.

mērķus un strādā, lai tos kopīgi  
sasniegtu.

ikvienas valsts valoda un 
kultūra. 

par Eiropas valstu sadarbību,  
lai nekad vairs nebūtu kara. 
Ideja bija veiksmīga.

Latvija ir demokrātiska valsts.

valstīm un tādām, kas 
nonākušas nelaimē.

ja tas atšķiras no mana.

Raksti vārdus! Veido 
piemērus, savienojot 
saderīgās teikuma daļas!

ZINASANAS

PRASMES

IDEJAS

SADARBiBA

ATBALSTS

BRiviBA

CIEnA 

LATVIJA IR 
NEATKARĪGA, 
DEMOKRĀTISKA 
VALSTS. 

EIROPAS SAVIENĪBA  
APVIENO BRĪVAS UN  
DEMOKRĀTISKAS  
VALSTIS, KAS SAVĀ  
STARPĀ SADARBOJAS. 
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