8.b klases rudens ekskursija
17.oktobrī, izmantojot atvasaras siltos saules starus, devāmies
rudens ekskursijā uz Rīgu. Iepriekšējos gados esam apceļojuši
daudzas skaistās Latvijas vietas, bet sarunājoties sapratām, ka blakus
esošo Rīgu īsti labi nepazīstam.
Lai labāk iepazītu Vecrīgu, ekskursiju uzsākām ar interaktīvo
spēli. Sadalījāmies grupās un saņēmām darba lapas. Vispirms
pildījām teorētisko uzdevumu, kur bija jāsavieno objekti ar to
aprakstiem. Izrādījās, ka tas nav nemaz tik viegli, jo ikdienā nemaz
nezinām kā īsti sauc vēsturiskās ēkas vai no kāda gadsimta tās rotā
mūsu galvaspilsētu. Lasot aprakstus, atklājām interesantus faktus un
uzzinājām leģendas par senajām ieliņām, laukumiem, ēkām.
Nākamais uzdevums bija atrast objektus Vecrīgā un pie tiem nofotografēties. Sākumā
domājām, ka tas būs ļoti viegli, jo katras grupas rīcībā bija karte un 9 objektu nosaukumi, kas
kopumā sastādīja tikai apmēram 2,5 km un navigators stāstīja, ka šis ceļš veicams pusstundas
laikā. Tomēr īstenība izrādījās skarbāka – kāda grupa tik ilgi meklēja Rātslaukumu Rātslaukumā,
ka beigās neizturēja un jautāja garāmgājējiem. Pēc atbildes, ka jūs jau esat Rātslaukumā, ilgi
nerimās smieklu vētra pašiem par sevi! Cita grupa, izejot uz Mazās pils ielas no Jēkaba baznīcas
puses, cītīgi meklēja „Trīs brāļus”, līdz pat ielas galam, jo nevarēja taču būt tik vienkārši. Kāds
cits ieurbās kartē un nepamanīja, ka ielas vidū ir stabs, kurš ceļu nedeva. Vēl kādai grupai
izdevās Aldaru ielā nepamanīt– izstāžu namu „Atklāj Rīgu”, tāpēc, lai citiem neietu tikpat bēdīgi,
šeit ievietojam fotogrāfiju no interneta.
Tomēr beigās visi atradām vajadzīgos objektus un nofotografējāmies. Tikšanās vieta bija
pie Pulvertorņa, kur atraktīvi dalījāmies iespaidos, nedaudz atpūtāmies un devāmies apmeklēt
Kara muzeju, kur iepazināmies ar 1.Pasaules kara ekspozīciju.
Mums patika tas, ka paši varējām pētīt muzeja materiālus, skatīties informāciju stendos,
apskatīt lietas, kuras atrastas kara laukā. Ļoti iespaidīgas bija fotogrāfijas un zīmējumi no bēgļu
gaitām, kur redzamas pajūgu rindas ar cilvēkiem, kuri spiesti pamest savas mājas, lai saglabātu
dzīvības. Ļoti ceram, ka redzētais kara muzejā, ļaus sekmīgāk apgūt vēstures tēmas par
1.Pasaules karu.
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