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Darba mērķi

● Ģimenes 15 gadu ieguldīto laiku beidzot likt lietā.
● Pārsteigt skolotājus ar unikālu un īpašu ideju.
● Izveidot darbu, kurš nekad nav ticis veidots, lai tas būtu orģināls.
● Darbam pielikt lietā visus 100% gan fiziski, morāli, burtiski laika un 

spēka ziņā.
● Darīt vecākus laimīgus ar to ka stikliņi tiek izmantoti.



Izvēlētās tēmas un paraugu (analogu) izpēte

Tēmu izvēlēties grūti nebija, prātā visu laiku 
lidoja tāpat kaut kas apaļš un kā ieraudzīju 
gaisa balonu sapratu- JĀ šis būs mans darbs. 
Un palēnām ar skolotāju sākām piestrādāt 
pie idejām. Arī domāju kāpēc šis balons 
planēja man galvā, jo pavisam nesen skolā 
mācījos par gaisabaloniem.

Latvijā pirmo reizi cilvēka lidojums gaisa 
balonā notika 1804. gadā. Pirmie latvieši kas 
pievērsās lidošanai ar gaisa baloniem, bija 
Margarita un Ernests Vītoli, kuri savu pirmo 
lidojumu veica 1899. gadā, bet 1911. gadā 
savu pirmo lidojumu veica Kārlis Skaubītis.



Brīvroku skices un/vai materiālu paraugi



Praktiskais Noslēguma darbs (darba vizuālā un tehniskā risinājuma 
atspoguļojums)

Darba noslēgums bija ļoti laimīga diena godīgi sakot. 3-4h sēdēt 
nekustībā klasē ar muguras problēmām un līmēt bija traki. Galu galā 
darbs izdevās perfekti kā biju cerējusi. Balts fons, brūns groziņš un 
toņu mainīgs balons. Ar skolotāju ilgas pārrunas prieki bēdas, šis 
viss bija interesants piedzīvojums kurā ar mani kopā gāja daudzi 
skolotāji. Pati brīnījos par biežajiem komplimentiem ko man izteica 
dažādu priekšmetu skolotāji. Šo darbu es pat nebiju 
IEDOMĀJUSIES tik perfektu. Pāri palika tikai zaļieun daži brūnie 
stikliņi. Domāju ka veidošu vēlvienu šādu darbu mājās.



Secinājumi
Darbu veidot nebija nudien viegli. Iespējam no malas izskatījās kas 
tur grūts, bet tev tomēr ir jābūt uzmanīgam ar līmi, tā ir spēcīga. 
Mugura pēc 3h līmēšanas sāp kā elle. Kopā darba izveide aizņēma 
11 dienas kad gāju uz skolu tās ir +/- 33h darba arī konsultēšanās ar 
skolotāju. Saprašana kā ir ar darba izveidi. 



PALDIES!

Vēlos pateikt paldies skolotājiem, par atbalstu 
un ļoti brīnišķīgo izturēšanos. Neskatoties uz 
to ka paliku uz otru gadu daži no skolotājiem 
mani atbalstīja kā vienmēr un es esmu par to 
pateicīga, tas nozīmēja ļoti daudz lai es 
nepadotos !



Izmantotie avoti
● https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_glass
● https://www.pinterest.com/iwannacraft/sea-glass-art/
● https://glass-crafts.wonderhowto.com/how-to/make-glass-hot-air-balloon-175977/
● https://lv.wikipedia.org/wiki/Sākumlap 
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