Dejotāju ekskursija
10.un

11.jūnijā

4.-8.kl.

dejotāji

devās

ekskursijā, un pirmā vieta, kuru mēs apmeklējām, bija
Jaunpils. Kad ieradāmies Jaunpilī, mūs sagaidīja gide,
kura likās ļoti forša, jo bija savādāka kā citas gides.
Viņa interesanti izstāstīja pils vēsturi, un tad mēs
devāmies pilī. Apskatījām torni, deju zāli un tad
devāmies uz vīna pagrabu, kur mums parādīja visādus
ieročus, kurus izmantoja bruņinieku laikos.
Arī stāstījums par bruņinieku laikiem bija aizraujošs, jo, kā izrādījās, bruņinieku vārdam
nemaz nebija tik laba slava, viņi reti mazgājās, ēda daudz ķiploku, tāpēc nebija brīnums, ka,
uzpūšot elpu, meitenes krita pie viņu kājām. Tikai tas nebija no sajūsmas, bet gan no smakas. Vīna
pagrabā gide mums pastāstīja daudz jauna par bruņinieku ieročiem un paradumiem, kā arī to, kā
atradināties no kaitīgiem ieradumiem.
Lai tiktu ārā no pagraba, visiem kopā nācās nodziedāt dziesmu. Pēc tam mums par godu
izšāva lielgabals. Pēc pils apskates mēs devāmies ēst pankūkas sveču gaismā vienā no pils zālēm.
Pankūkas bija ļoti garšīgas!
Tālāk ceļš veda uz Ezeri, kura bija mūsu nakšņošanas vieta. Tur mūs sagaidīja skolas
direktore I.Riežniece un 2 Ezeres vidusskolas skolnieces. Viņas mūs izvadāja pa parku, aizveda pie
avotiņa, kura ūdens bija auksts un garšīgs, un parka valdnieka – lielā akmens.
Nākamajā rītā mēs devāmies uz Muitas namu Ezerē, kur 1945.g. 8.maijā tika parakstīts
Kurzemē ielenktā vācu karaspēka bezierunu kapitulācijas akts. Ar Muitas nama ekspozīciju un
Ezeres novada vēsturi mūs iepazīstināja Biruta Sipeniece. Pareizi atbildot uz jautājumiem, varēja
nopelnīt saldas balvas.
Pēc Muitas nama apskates braucām uz Saldu. Pilsētas apskati sākām ar pilskalnu, no kura
pavērās skats uz visu pilsētu. Saldus izrādījās sakopta un skaista pilsēta. Mēs apskatījām katoļu
baznīcu, luterāņu baznīcu, pie kuras tapusi slavenā Rozentāla glezna „No baznīcas”. Mēs pat
mēģinājām nostāties tāpat kā cilvēki šajā gleznā. Pabijām arī J.Rozentāla mājā, apskatījām Medus
strūklaku un paviesojāmies jaunajā Saldus Mūzikas un mākslas skolā. Tā nu gan bija iespaidīga!

Ne velti saņēmusi Latvijas arhitektūras gada balvu 2012.gadā. Pievilcīgais vizuālais noformējums,
plašās koncertzāles un mīlīgie balkoniņi patika visiem, un meitenes teica, ka būtu ar mieru tādā
mācīties visu vasaru. Mums pat bija neliels koncerts, jo Liene vienā no koncertzālēm nospēlēja
savu mīļāko klavierskaņdarbu.
Pilsētas apskati noslēdzām ar orientēšanos. Gide bija sagatavojusi dažādus jautājumus, uz
kuriem mums nācās sameklēt atbildes. Orientēšanās noslēgumā visi saņēmām apliecinājuma
rakstus par veiksmīgu Saldus kultūrvēsturisko objektu iepazīšanu. Pēc pastaigas bijām nopelnījuši
pusdienas, tāpēc devāmies uz vietējo kafejnīcu „Bordertaunu”. Garšīga maltīte, un tad - ceļš
mājup.
Šī bija ļoti jauka ekskursija! Kaut tādu būtu vairāk!
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