
3.a eksperimentē ar elektrību un izmēģina dzīvi 12 gadsimta koka pilī 

Lielvārdē 

Hei! Hei! Mācību gads tuvojas beigām! Pietiek mācīties no 

grāmatām, jādodas pasaulē gudrības meklēt!   

 

Pēc vecāku ieteikuma šoreiz devāmies uz Lielvārdi apgūt un izzināt 

izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi”. Jau iepriekš spraigās un garās 

diskusijās izvēlējāmies vienu no astoņām nodarbību tēmām.  Mūsu  

izvēle- interaktīvā nodarbība „Elektrība”.  

 

17.maija vēsā rītā, sēdāmies skolas busiņā un devāmies ceļā. Izziņu 

centrā atraktīvā nodarbību vadītāja vadībā klausījāmies visu par un ap 

elektrību, daudz runājām, diskutējām, prātojām. Nonācām pie 



secinājuma, ka mūsu klasei vajadzētu izdomāt, kā enerģiju varētu ražot 

no skolēnu pļāpāšanas, jo, šķiet, ka šis resurss mums nekad neizsīks!  

 

Tad sākās pati interesantākā daļa- eksperimenti ar elektrību. Kādi? 

To gan neteiksim, brauciet paši un uzziniet!  

  
 

 

Vai Jūs domājiet, ka iztikām bez pārbaudes darba? Nē! Bet šoreiz 
tas bija tik interesants un aizraujošs, jo pareizās atbildes 
vajadzēja izvēlēties balsošanas pultīs. Pats galvenais, neviens 
neuzzināja, vai es balsoju pareizi, vai šoreiz greizi! 

 
Pēc nodarbības devāmies apskatīt centra ekspozīcijas. Pumpējām 

ūdeni, apguvām ekskavatorista prasmes, pat pacēlām mašīnu un šāvām 

ar katapultu. Tas nu gan bija aizraujoši!  

 



 
 

  
 

Tālāk mūsu ceļš veda uz 12 gadsimta koka pili. Mūs sagaidīja, kā 

daži skolēni domāja, tūkstoš gadu vecs karavīrs, ģērbies tā laika drēbēs.  

 



Vai tas tā bija, lai paliek noslēpums. Briesmu stāsti par tā laika dzīvi, 

ieroči, uzbrucēji, aizstāvji, vidējais dzīves ilgums cilvēkiem 40 gadi, kaujās 

izsiti zobi un zaudētas dzīvības….  

  
 

Brrr, briesmīgi! Pat siltums istabās ne no krāsnīm, bet no 

ugunskura! Iedomājaties- ugunskurs istabas vidū! Dūmi, kas kož acīs. Pat 

elektrības un telefonu tad nebija. Nē, tad jau labāka dzīve mūsdienās! 

 

Paldies mūsu vecākiem par aizraujošo ekskursiju! Īpašs paldies Justa 

mammai Taņai, kuras gādība un palīdzība jūtama visu šo gadu garumā! 

Neiztrūkstošs paldies šoferītim Jānim un mūsu ēdnīcas labajiem 

gariņiem, kuras gādā, lai vienmēr būtu pilni vēderi! 

3.a un skolotāja Gunta 


