
Jēkabs un Justs (3.a klase) 

Ar navigāciju uz muzeju 

Beidzot, 15.decembrī, sagaidījām savu rindu sengaidītajai ekskursijai LNB (Latvijas 

Nacionālā bibliotēka), uz kuru pieteicāmies jau septembrī. LNB dēvē arī par Gaismas pili. 

Jaunajai bibliotēkai ir 12 stāvi. Tā līdzinās īstai pilij.  

 

Bibliotēkā ir jumta kore, no kuras skats ir vienkārši brīnumains.  

 

 

 

 



Pašā stikla kalna virsotnē modinājām Saulcerītes, kuras gulēja aizmigušas  dīvānos.  

 

Mūsu klasē ir tikai 5 Saulcerītes, tāpēc katru Saulcerīti modināja 2 Antiľi.  

 

Bijām stāvā, kurā atrodas īstais DAINU SKAPIS! Atradām grāmatu, kura sver 26 kg. 

Iedomājaties, šajā grāmatā ir tikai 70 lapaspuses!  Bijām Krišjāľa Barona zālē. Zālē bija tik mazas 

grāmatiľas, ka vajadzēja lupu, lai kaut ko varētu izlasīt.  



 

 Bibliotēkā bija spirālveida kāpnes, no kurām, stāvot augšstāvā un skatoties lejā, daudziem 

palika bail.  

 

Tā nu pienāca laiks, kad vajadzēja beigt ekskursiju LNB. Bet tas nebija viss, jo vajadzēja  

braukt uz nākamo muzeju, ko sauca SAULES MUZEJS. Ar autobusu pārbraucām tiltu un izkāpām 

Strēlnieku laukumā. Tad sākās BRĪNUMI, jo vienam bērnam telefonā bija navigators, kas rādīja 

ceļu automašīnai, nevis kājāmgājējiem. Mēs gājām līkumu līkumus, līdz beidzot nonācām 

VAĻĽU IELĀ 30, lai gan īstenībā muzejs atradās pavisam netālu. Mēs sapratām, ka ir reizes, kad  

ir taisnība skolotājai, nevis ierīcei. 

 

 

 

 

 



Saules muzejā 

 

Saules muzejā bija radošā darbnīca, kurā krāsojām saulītes. Tad mums bija nodarbība par 

kosmosu, kura mums ļoti patika. Uzzinājām, ka saulei ir vecums un viľa dzīvo 10 miljardu gadu. 

Tagad saule ir nodzīvojusi 4,5 miljardu gadu. Skaisti bija ieraudzīt sauli caur zilo filtru.  

 

Ieraudzījām GALILEO GALILEJU.  

 



Uzzinājām, kāpēc nevar uz sauli skatīties teleskopā, bet jālieto filtri. Muzeja telpā bija saules 

zīmes, kuras bija tik skaistas!  

 

Kad gājām uz autobusu, izrādījās, ka bija jāiet taisni, kā teica skolotāja,  nevis jāmet līkumu 

līkumi, kā rādīja navigators. Ejot mēs runājām un pēkšľi pie mums pienāca rūķi un MUMS 

KATRAM IEDEVA MILZĪGU PIPARKŪKU SIRSNIĽU, KURA BIJA TIK KRAUKŠĶĪGA! 

 

Bija tik forši! 

 


