
Latvijas Televīzijas spēle “Vēstures skolotājs” 

No 30. oktobra LTV 1 būs skatāms jauns raidījums  — “Vēstures skolotājs”.  Ar  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vēstures skolotāja Edgara Bērziņa un ekspertu 

palīdzību, dažādu Latvijas skolu 11. un 12. klases skolēnu komandas piedalījās 

ekspedīcijās un ielūkojās Latvijas vēsturē. 

22.- 23. oktobrī mums, 11. klases skolniecēm- Agatei Mežmalei, Anetei 

Kapteinei un Lainei Liepiņai, bija iespēja piedalīties 2 dienu aizraujošā filmēšanā 

Ziemassvētku kauju muzejā “Mangaļu” mājās. Filmēšanas gaitā, sacenšoties ar 

Valmieras valsts ģimnāzijas puišu komandu, bija jāveic 3 uzdevumi, kurus izpildot 

mēs guvām zināšanas un papildinājām savas prasmes par I Pasaules kara norisi 

Latvijas teritorijā. Katra uzdevuma beigās mums bija jāvērtē otras komandas 

sniegums, izsakot savu viedokli un iedodot noteiktu skaitu monētas. 

Pirmajā uzdevumā pārbaudījām savas šūšanas prasmes, darinot karavīra 

šineli. Darbu veicām rūpīgi un pārdomāti- izveidojām skici ar visām detaļām, tad 

izgriezām piegrieztnes un, visbeidzot, visu sašuvām kopā, turpretī puiši uzdevumu 

nolēma veikt, apvelkot jau gatavā šineļa parauga formu uz auduma. Šajā uzdevumā 

pārliecinājāmies, cik saliedēta un prasmīga ir mūsu komanda, un, cik labi, ja brīvajā 

laikā nodarbojies ar apģērbu modelēšanu un izgatavošanu. 

Nākamais pārbaudījums dalījās 2 daļās. Sākumā katrai komandai bija jāiekārto 

karavīra gulta no dabā esošajiem materiāliem. Devāmies apskatīt tuvāko apkārtni, 

kurā salasījām lapas, sūnas un  cirtām egļu zarus. Mēs domājām par komfortu, taču, 

uzklausot eksperta viedokli, sapratām, ka sūnas nebija labākā izvēle, jo tās var būt 

mitras. Otrajā daļā mums bija jāparāda savas prasmes asiņojošas brūces apsiešanā 

un lauztas rokas nofiksēšanā. Ar šo uzdevumu ļoti labi tikām galā, un mums 

noderēja skolā iegūtās zināšanas par to, kā jārīkojas šādās situācijās. 

Pēdējā uzdevumā bija jāatšifrē ar Morzes ābeces palīdzību, izmantojot 

telegrāfu, nosūtīts ziņojums. Sākotnēji domājām, ka tas nebūs nekas grūts, taču 

uzdevuma gaitā sapratām, ka ir jābūt ļoti precīzam, lai ziņojums būtu saprotams, jo 

tas sastāv no punktiņiem un svītrām, un viena neprecizitāte var ietekmēt gala 

rezultātu. 

Piedalīšanās TV spēlē noteikti bija ļoti vērtīga, patīkama un jautra pieredze, 

kuru mēs atcerēsimies ilgi. Šīs 2 dienas bija kā “ēnu” dienas, kurās varējām vērot 

televīzijas operatoru, gaismotāju, producenta, raidījuma redaktora un režisora darbu, 

redzēt visu, kas un kā notiek aiz kadra.  

Vēlamies pateikt paldies vēstures skolotājai Ivetai Krastiņai par to, ka piedāvāja 

piedalīties šajā projektā, Ziemassvētku kauju muzejam par jauko uzņemšanu, kā arī 

LTV komandai par sniegto lielisko pieredzi. 

Kā mums veicās un kura komanda uzvarēja, varēsiet skatīties 4.decembrī 

plkst.19:30 kanālā LTV1! 

 

11.b klases skolniece Laine Liepiņa 


