
Teātru apmeklējums 

 

 

Janvārī iniciatīvas „Skolas somas” ietvaros 

pamatskolas skolēniem bija izdevība apmeklēt teātra 

izrādes gan Nacionālajā, gan Dailes teātrī. 

14. janvārī 8. a klases skolēni noskatījās M.Hedona un S.Stīvensa izrādi bērniem un 

jauniešiem „Savādais atgadījums ar suni naktī”. Tā stāsta par 15 gadīgo Kristoferu, kas sirgst ar 

Aspergera sindromu. Zēns lieliski tiek galā ar vissarežģītākajiem matemātikas uzdevumiem un 

spēj nosaukt visu valstu galvaspilsētas, taču viņam absolūti nesaprotama lieta ir emocijas. 

Izrāde bija kā saruna starp dažādi domājošajiem un lika atgriezties pie redzētā vēl ilgi, 

aizdomājoties, kāda ir pasaule, uz kuru ir atšķirīgs skatījums.   

9.a klases skolēni 17. janvārī Nacionālajā teātrī apmeklēja izrādi „Svina garša”, kas tika 

iestudēta pēc Māra Bērziņa romāna ar tādu pašu nosaukumu. Dēku un piedzīvojumu stāsts, no 

vienas puses, traģikomisku notikumu virkne, kas maina cilvēku dzīves, no otras puses. Galvenais 

varonis – latviešu puisis Matīss no Torņakalna tiek ierauts 1940.-1941. gada notikumu virpulī – 

pirmā sastapšanās ar mīlestību, nodevība, nelietība, žēlsirdība un svina garša mutē. 

5.a klases skolēni 21. janvārī Dailes teātrī noskatījās Justīnes Kļavas izrādi “Planēta Nr. 

85”. Izrādi par ceļošanu laikā, par apjausmu, cik patiesībā brīnišķīga un vērtīga ir mūsu dzīve 

tieši šajā brīdī. Izrādes galvenais varonis, nokļuvis pagātnē, 1985. gadā, jūtas kā uz svešas 

planētas, satiek tur savus vecākus, vecvecākus, uzzina par viņiem daudz interesanta, par ko 

vecāki īstajā dzīvē nekad nebija stāstījuši, un šī jaunā atklāsme liek puisim paskatīties uz saviem 

vecākiem pavisam citādi. Iespējams, ka ne visi notikumi, ne viss uz skatuves redzētais mūsu 

piektklasniekiem bija saprotams, tomēr jaukie, draudzīgie multeņu tēli – Čeburaška un kaķis 

Indriķis – prata skolēnus gan aizraut, gan sasmīdināt. Kādam šis bija pirmais teātra apmeklējums 

vispār, vairāki skolēni izrādi skatījās otrreiz, citi priecājās, ka atpazinuši uz skatuves iecienīto 

latviešu seriālu aktierus, bet visiem mums vienots viedoklis – izrāde jāredz, tajā ir daudz jautru, 

smieklīgu notikumu un apmeklēt teātri kopā ar klasi ir vienkārši forši!  

  Pateicamies vecākiem par atbalstu un atsaucību, nogādājot bērnus pēc izrādēm mājās! 

               D.Grudule, H.Balode, A.Veismane 

 

 

 

 



 


