Laba ideja - braukt ar klasi!
“Klasiskie čipsi’’ vai ‘’Lauku čipsi’’? Bet varbūt ‘’Pilngraudu kraukšķi’’,
‘’Uzkodas’’ vai ‘’Dipi’’? Apkopējs, noliktavas pārzinis, bet varbūt traktorists?
Mārketinga, iepirkumu daļas speciālists vai tomēr mehatroniķis? Izvēļu tik daudz!
Kurp doties? Ko pagaršot? Kādu profesiju izvēlēties? Visas atbildes var gūt,
apmeklējot “Ādažu Čipsu” ražotni. Tāpēc Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.a klase 27.
februārī devās mācību ekskursijā “Ceļā pie profesijas” ESF projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros. Mūsu ieguvums ir interesanta pieredze, jaunas zināšanas un emocionāli brīži,
jo kopā būšana ar klases biedriem ir laba doma! Un vēl, ja pa rokai ir čipsis - tas ir
vienkāršs un gards veids, kā ikdienu pārvērst svētkos. Mēs šajā reizē atraktīvā veidā
uzzinājām par sabalansētu uzturu un tā nozīmi; guvām priekšstatu par sāļo uzkodu
ražošanas procesu; virtuālajā 360 grādu tūrē, mērot čipsu ceļu ražotnē no kartupeļu
šķirošanas līdz pat noliktavas plauktam, gardi izsmējāmies; vēl uzzinājām par
nepieciešamākajām profesijām šajā uzņēmumā. Protams, neizpalika arī čipsu
gatavošana katram ar savu īpašo garšu un degustācija! Secinājums – “Ādažu Čipsi” –
garša, kas dod enerģiju!
Gana garšots un izzināts, mēs esam par aktīvu dzīves veidu! Devāmies arī uz
“Jump Space Riga”, batutu parku, kura apmeklējums deva mums iespēju atkārtoti
iepazīt sportiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas vienīgajā un lielākajā batutu
platformā ar trīs porolonu baseiniem, staigāšanu un cīnīšanos vienam ar otru ar
mīkstajiem elementiem, lai saglabātu līdzsvaru, kāpelēšanas sienu, platformu triku
veikšanai.
Ikdienā esam skolas un valsts patrioti, šajā dienā neaizmirsām arī Latvijas
vēsturi - apmeklējām Ebreju Memoriālu Rumbulā, kur kopš 2002. gada atrodas vieta
1941. gada rudenī nonāvēto, masu kapos apbedīto 25 000 ebreju piemiņai. Ceļa malā
skatījām savītus dzelzs stieņus un tajos iesaistītu akmeņu instalāciju nacisma
zvērīgumam un spēkam, kas iznīcināja visus, kas neietilpa nacistu priekšstatā par
pareizo. Cita pāršķeltu akmens plākšņu grupa kā vārti ieveda mūs memoriālā, kura
stāsts, sāpes un izmisums tagad ir mums zināmi. Arī mūsu akmentiņš palika
memoriāla rituālā svečtura pakājē…
Piepildīta emocijām un garšām, kustībām un dažām klusām asarām - viena no
7.a klases labākajām mācību procesa dienām, par kuru esam gandarīti. Sakām
PALDIES sk. Ingrīdai Bērziņai, izbaudot projekta iespējas; novada domei par iespēju
izmantot transportu un sk. Ivetai Krastiņai, kuras klātbūtne mūs darīja labākus.
Vislielākais paldies vecākiem un visiem skolotājiem, kuri mums uzticējās un piekrita
mācību ekskursijas idejai!
7.a klases vārdā - sk. Aiga

