
24.09.2020. mūsu skolas 10.a klases skolēni programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 

apmeklēja Lūznavas muižu, kur viņiem tika organizētas dažādas aktivitātes: ekskursija, 

grafikas darbnīca un vides izziņas spēle. Skolēniem bija lieliska iespēja paplašināt savas 

zināšanas vēsturē, attīstīt prasmi sadarboties un iegūt jaunas iemaņas, veidojot grafikas 

brīnišķīgā vietā!  

 

 

 

 



25.09.2020., programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Rēzeknes 2.vidusskolas 11.klases audzēkņi 

un  30.09.2020., 12.klases audzēkņi apmeklēja Varakļānu pili un piedalījās izglītojošā programmā ”Bez 

pagātnes nav nākotnes”. Izglītojamie  daudz ko uzzināja par Varakļānu vēsturi, novada nozīmīgām 

personībām, atstāto kultūras mantojumu dažādos laika posmos. 

“Tā bija brīnišķīga mācību ekskursija, mēs daudz ko uzzinājām par Varakļānu vēsturi” (Veronika) 

“Es pirmo reizi turēju rokās loku un bultas, uzzināju dažādus interesantus faktus par Borhu dzimtu” 

(Ņikita)     

 

     

 

 



4.A un 4.B klases / 6.A un 6.B klases programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 05.10.2020 un 

07.10.2020. devās braucienā uz Aglonas maizes muzeju, lai iepazītos ar labības audzēšanu un maizes 

tapšanu. 

Maizes muzeja saimniece iepazīstināja bērnus ar rudzu maizes tapšanas procesu, kā arī ar maizes ēšanas 

tradīcijām, stāstīja par maizes lomu, tradīcijām citu tautu kultūrā. Saimniece bija tērpusies Latgales 

novada tautas tērpā. Skolēni iepazinās ar seno latviešu galda kultūru, cienājoties pie krāšņi klāta galda 

ar svaigi ceptu rudzu maizi, ābolu pīrāgu, dzerot zāļu tēju ar medu. Pēc cienasta visi tika aicināti 

piedalīties kopīgās rotaļās, kuru uzdevums bija pārbaudīt, kā skolēni ir iegaumējuši stāstījumu par maizes 

tapšanu. Blakus muzejam vienā no ēkām atrodas maizes ceptuve. Caur stikla sienu skolēniem bija dota 

iespēja vērot maizes cepšanas procesu. 

“Tā bija ļoti interesanta, ekskursija. Es savām rokām veidoju maizes klaipu. Saimniece ļoti interesanti 

stāstīja par maizi” (Darina) 

“Bija interesanti uzzināt par senām tradīcijām, redzēt kā cep maizi, dzert no māla krūzēm” (Ivans)   

 

 

 

 

 



 “Pēc darba man patika sēdēt pie liela koka galda, dzert tēju ar medu, ēst maizi.” (Aleksandrs) 

“Man ļoti patika saimniece, viņa bija tērpusies skaistā tautas tērpā, parādīja savu māju, mācīja mūs 

cept maizi.” (Anna)      

“Nekad nedomāju par to, kā pareizi uzvesties pie galda, kāda loma ir maizei un baltam galdautam. 

Daudz ko uzzināju un tas ir labi” (Konstantīns)    

     

                    

 

                              



8.oktobrī 5.a klases audzēkņi devās ekskursijā uz Varakļāniem programmas "Latvijas skolas soma" 

ietvaros. Vides izpētes programma "Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām" bija piesātināta gan ar 

vēsturisko informāciju par Varakļānu muižas pili un tās īpašnieku grāfu Borhu, gan ar dažādām 

aizraujošām aktivitātēm. 

“Es pat nedomāju, ka ekskursijas var būt tik aizraujošas, es daudz ko uzzināju par Varakļāniem” (Marks) 

“Es redzēju senās lietas, uzzināju, ka Varakļānu muižai ir 231 gads.” (Anastasija)   

“Es nekad nebiju Varakļānos, pat nedomāju, ka tur ir tik skaista muiža” (Darja) 

“Man bija iespēja spēlēt klavieres zālē, kur agrāk pulcējās grāfi un baroni. Tā ir īpaša sajūta, pieskarties 

pagātnei” (Ervins) 

“Es mācījās loka šaušanu. Super!”(Dmitrijs)  

“Man ļoti patika pils telpas, bet es biju sajūsmā, ka mēs nokāpām spocīgajā pils pagrabā un atradām tur 

ieroci – loku un bultas.” (Alens) 

 

 

             



08.10.2020., programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros mūsu skolas 7.klasēm notika izglītojošā 

programma "Viduslaiki Ludzas novadā" Ludzas novadpētniecības muzejā.  Skolēni guva priekšstatu par 

cilvēku dzīvesveidu un nodarbošanos viduslaikos, kā arī izpratni par viduslaiku notikumiem Ludzā no 

13. gs. – 16. gs. Programmas laikā iegūto zināšanu nostiprināšanai skolēniem tika piedāvāta lomu spēle 

“Viduslaiku pilsētas iedzīvotāji”. Katram no programmas dalībniekiem bija iespēja iejusties noteikta 

viduslaiku personāža tēlā – kalēja, audējas, galma dāmas, bruņinieka. 

“Tā bija ļoti interesanta un noderīga ekskursija, es daudz ko uzzināju par viduslaikiem, tieši Latvijā 

(Vika) 

“Mēs strādājām komandā, kopā salikām bildi. Tas bija forši!” (Ņikita) 

“Bija interesanti vērot, kā tika veidotas monētas” (Iļja) 

“Man ļoti patika pārģērbties un iejusties galma dāmas lomā”. (Anastasija)  

“Žēl, ka viss ātri beidzās, vajag rīkot vairāk tādu ekskursiju” (Santa) 

 

 



09.10.2020., programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros mūsu skolas 8.klasēm notika izglītojošā 

programma "Latvijas putnu un sugu daudzveidība" Ludzas novadpētniecības muzejā, kuras laikā skolēni 

paplašināja savas zināšanas pa Latvijas putniem, to dzīvesveidu un barību. Skolēni darbojās grupās un 

izpildīja dažādus interaktīvos uzdevumus. Pildot uzdevumus skolēni attīstīja dažādas iemaņas: 

lasītprasmi, kā arī loģisko domāšanu un spēju strādāt komandā.  

“Cik labi, ka ir iespēja mācīties ne tikai no mācību grāmatām, bet muzejā. Tur tik daudz interesantu 

eksponātu, stāsta ļoti interesanti’’ . (Anastasija) 

“Pat nedomāju, ka Latvijā ir tika daudz putnu sugu” (Andrejs)     

“Bioloģijas stunda muzejā, vienkārši super. Tā mācīties ir daudz vieglāk un interesantāk” (Kirils)  

 

 

 

 



16.10.2020. 5.b klases audzēkņi programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Lūznavas 

muižu, kur viņiem tika organizētas dažādas aktivitātes: ekskursija, grafikas darbnīca un vides izziņas 

spēle. 

 


