Erasmus+ projekta aktivitātes
Neskatoties uz to, ka projekta “Explore culture – bit by bit” komandu tikšanās Somijā bija
maijā, aktivitātes nebūt nebija mazinājušās – izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, izrādes..
Mūsu skolas projekta komandai karstais darba cēliens sākās jau septembrī, jo novembrī –
tieši mūsu valsts simtgades svinību nedēļā – bija ieplānota tikšanās Latvijā.
Šīs nedēļas laikā centāmies iepazīstināt mūsu viesus gan ar savas skolas tradīcijām, mākslas
programmu sniegtajām iespējām, gan ar Latvijas vēsturi, kultūru. Arī vērot un klātienē izbaudīt
mūsu valsts dzimšanas dienas dažādos pasākumus.

Pirmā tikšanās diena tika aizvadīta skolā. Mūsu viesiem ļoti patika skolas mājīgās telpas
(par godu valsts svētkiem katra klase un skolas zāle bija arī īpaši izdekorēta) un apkārtējā vide. Pēc
īsas sapulces, kurā tika apspriesti nākamie soļi projektā, pastāstīts arī par mūsu skolu, viesi tika
gaidīti zīda apgleznošanas nodarbībā skolotājas – mākslinieces Ingrīdas Rutkas vadībā. Šai nodarbei
skolotāji no Vācijas, Grieķijas, Portugāles un Somijas nodevās ar patiesu aizrautību, un rezultāts
visus sajūsmināja.

Viena no mūsu skolas tradīcijām, svinot Latvijas dzimšanas dienu, ir svētku koncerts, lāpu
skrējiens vai gājiens, ciemiņi no sadraudzības skolām Lietuvā un Igaunijā, “strēlnieku zupa” un
salūts, kuru parasti sarūpēja zemessargi. Arī šogad pēc koncerta, kurā uzstājās gan mūsu skolēni,
gan lietuviešu meiteņu deju grupa, gan koris no Igaunijas, kopā ar mūsu skolēniem un skolotājiem
projekta Erasmus+ dalībnieki devās lāpu gājienā, pēc tā skolas pagalmā baudīja lauku virtuvē
gatavoto zupu un vēroja salūtu.

Nākamās dienas projekta dalībnieki pavadīja dažādās Latvijas vietās – Līgatnes
papīrfabrikas ciematā un padomju laiku bunkurā, Lāču maizes ceptuvē, Rīgas porcelāna muzejā un
Latvijas Nacionālajā teātrī. Katrā šajā ekskursijā viesi gan uzzināja ko jaunu par mūsu vēsturi,
kultūru, gan arī iemēģināja roku maizes cepšanā un porcelāna apgleznošanā. Īpašs bija Nacionālā
teātra apmeklējums, jo tieši no šī teātra skatuves tika pasludināta mūsu valsts dzimšana.
Šķiet, ka neaizmirstams un emocionāli iespaidīgs mūsu ciemiņiem bija multimediālās deju
lielizrādes “Abas malas” apmeklējums. Pēc šī grandiozā uzveduma saņēmām mums, latviešiem,
veltītus komplimentus, mīlestības apliecinājumus un jaukus, mīļus vēlējumus.
Paldies visam skolas kolektīvam par ieguldīto darbu, par idejām, ierosinājumiem, atbalstu,
lai šī nedēļa būtu izdevusies, piepildīta, interesanta, aizraujoša un mūsu viesiem vēl ilgi paliktu
atmiņā!
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