Brauciens uz Čehijas Republiku “Erasmus +” projekta
“Touch the Magic of Fairy Tales ” ietvaros
No 5. līdz 11. oktobrim, mēs Garkalnes MVV skolotājas Ināra Kļaviņa un Ilze Rutka devāmies
uz Čehiju, uz projekta “Erasmus +” “Touch the Magic of Fairy Tales” ceturto tikšanos.
Mūsu ceļš sākās 5 oktobra rītā, Rīgas starptautiskajā lidostā. Pirmais galamērķis bija Prāga.
Tālāk mūsu ceļš turpinājās trīs stundas ar ātrvilcienu, uz Ostravu, kur pārsēdāmies nākošajā vilcienā,
lai nokļūtu naktsmītnes pilsētā Opavā,
kas

atrodas

Morāvijas

-

Silēzijas

apgabalā un tiek dēvēta par čehu
Silēzijas vēsturisko galvaspilsētu.
6.oktobra rīts sākās ar braucienu
uz Morāvijas reģiona greznāko pili
Moravici, kuras viena no atpazīšanās
zīmēm ir senā, plašā bibliotēka. Mūsu
otrais apskates objekts šajā dienā bija

Vitkovas pilsdrupas.
Izstaigājuši

pilsdrupas,

devāmies pie Vitkovas pilsētas mēra uz
mēriju. Pēc šīs tikšanās mūsu ceļš
turpinājās uz pilsētas skolu. Šajā
vidusskolā mācās 700 skolēnu, vecumā
no 6 līdz 18 gadiem. Bija ļoti
interesanti uzzināt, kā skolā katra
sākumskolas klasē strādā skolotāja
asistents, kurš palīdz gan bērniem ar
speciālām vajadzībām, gan talantīgiem
bērniem, iekļauties mācību procesā.

7. oktobrī, jau 9 no rīta mēs
bijām Vitkovas vidusskolā, kur mūs
sagaidīja kolēģi no Čehijas. Viņi bija

sagatavojuši ļoti patīkamu uzņemšanu:
skolas

direktore

ekskursiju
piedalījāmies

pa

mums

visu
un

vadīja

skolu,

vērojām

mēs

mācību

stundas, baudījām teātri, kuru par godu mums uzveda Vitkovas vidusskolas skolēni. Izrāde - skeči
notika angļu valodā.
Mūs
vidusskola

aizrāva
aktīvi

fakts,

piedalās

ka
EKO

projektos. Viņiem jau ir piešķirts
zaļais karogs kā arī izveidota “zaļā”
klase un “sajūtu ” taka, kuras atrodas
skolas pagalmā. Pēcpusdienā, mūsu
delegācija tika sadalīta trijās grupās,
kurām Vitkovas vidusskolas vecāko
klašu skolēni kļuva
ekskursiju

vadītājiem.

par gidiemGidi

mūs

izvadāja pa kalnaino, skaisto pilsētiņu- Vitkovu.
Atgriežoties skolā, mēs turpinājām runāt par projektu. Katra valsts prezentēja padarīto, bet
Grieķijas pārstāvji mums parādīja “EU doll” (EU lelle) ceļojumus un darbiņus. Dienas beigās
koordinatori no visiem partnervalstīm iestādīja “draudzības” koku.
8. oktobris- mūsu pēdējā diena Morāvijas reģionā. Šajā dienā mums tika dota iespēja, doties
ekskursijā uz Ostravu - Jauno tehnoloģijas muzeju, kas ir izveidots bijušajā metālapstrādes rūpnīcā. Šī
diena mums bija iespaidiem bagāta un izzinoša.

9. oktobrī jau dodamies atpakaļ ceļā. Sākumā uz galvaspilsētu Prāgu, kur devāmies ekskursijā
pa vairākiem vēsturiskiem apskates
objektiem- Kārļa tiltu, astronomisko
pulksteni, karaļa pili un vēl citiem
objektiem.
Šīs dienas Čehijā, projekta
“Erasmus +” ietvaros bija brīnišķīgas.
Mums radās daudz jaunu ideju, spēku
un

enerģijas

turpmākajai

darbībai

Latvijā un Garkalnes MVV!

Skolas starptautisko projektu koordinatore Ināra Kļaviņa un
pirmsskolas izglītības skolotāja Ilze Rutka

