
1.-5. klašu Olimpiešu ekskursija 

 

         26.maijā, visiem 1.-5. klašu skolēniem, kuri mācību gada laikā bija ieguvuši kādas 

godalgotas vietas vai pakāpes olimpiādēs vai individuālajos konkursos Garkalnes novada 

Dome un GMVV dāvāja iespēju braukt ekskursijā uz Jūrmalu. 

 

         No sākuma mēs devāmies uz Ragakāpas muzeju jeb Jūrmalas Brīvdabas muzeju, kur 

viss bija saistīts ar jūru un zvejniekiem. Tur apskatījām vecus enkurus, laivas, zvejnieku mājas 

un visu pārējo, kas bija vajadzīgs zvejniekiem, lai varētu iet jūrā. Gides stāstījums mūs 

izvadāja no jūrniecības pirmsākumiem ar vienkoču laivām līdz mūsdienām. Es iepriekš 

nezināju, ka zvejniekiem bija atsevišķa būdiņa zveju tīkliem, un to, ka zvejnieki esot bijuši 

diezgan māņticīgi. Viņi ticējuši, piemēram, šādam pareģojumam „Ja iemetīs akmeni jūrā, tad 

sāksies vētra”. 



  
 

        Pēc tam, kad bijām izstaigājuši un apskatījuši visu muzeju, mums iekūra ugunskuru. Un  

pikniks varēja sākties! Mūsu  skolas ēdinātāji bija sagādājuši visu nepieciešamo labam 

piknikam- desiņas, gurķīšus, tomātiņus. Mēs  uzcepām desas. Tas izvērtās par īstu 

piedzīvojumu, jo daži to darīja pirmo reizi un desas no iesmiem „leca” ugunskurā. Un tad 

katrs varēja cept, ko bija paņēmis līdzi no mājām. 

       Ar pilniem vēderiem un labu noskaņojumu kāpām autobusā. Sākās visjaukākā ekskursijas 

daļa - mēs braucām uz Līvu Akvaparku. Sākumā skatījāmies filmiņu par drošību ūdenī un kā 

rīkoties, ja notikusi nelaime. Tad glābēji mums sniedza pirmās palīdzības 

paraugdemonstrējumu. Arī viens no mums varēja izmēģināt, kā viegli noguldīt cietušo 

stabilajā guļā. Džonijam tas izdevās diezgan viegli. 



 

  
 

       Līvu Akvaparkā mēs šļūcām pa atrakciju caurulēm un peldējāmies baseinos. Man patika 

kopā ar draugiem  peldēt pa „kalnu upi”. Par jautru piedzīvojumu izvērtās atrakcija, kad lielā 

pirāta galva piepildījās ar ūdeni un tad apgāzās, radot milzīgas šļakatas.  



  
 

Mums ļoti patika šļūkt ar pūšļiem pa caurulēm, kurās tu pilnīgi neko neredzi, iet uz 

bērnu laukumu un laistīties ar ūdeni. SPA zonā izpeldēt ārā, kur ir silts baseins, bet tad ielēkt 

baseinā, kurā ūdens temperatūra ir apmēram +10.  

     Man ļoti patika šī ekskursija! Mūsu kompānijā bija tikai labākie skolēni no pirmās līdz 

piektajai klasei! Paldies visiem, kas mums dāvināja šo lielisko ekskursiju, kuru paši bijām 

nopelnījuši mācoties un pārstāvot gan skolas, gan novada vārdu olimpiādēs un konkursos! 

Olimpiešu un  skolotāju vārdā- Elza Grudule, nu jau 6.a klases skolniece 


