
 

 

 

Mācību ekskursijā ar prieku 

 

                                                      (skolēnu viedokļu apkopojums) 

 

12. martā dienā 6.a un 6.b klase devāmies  gaidītajā ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu, Bērnu 

Zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi“. Ekskursija notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 

apmeklējām arī Ziedoņa klasi . 

     Bija prieks par to, ka var pavadīt laiku kopā ar saviem klases biedriem ārpus skolas. Ceļš līdz Rīgai 

šķita garš, taču nezināmā gaidīšana izrādījās ļoti lietderīga un interesanta. 

       Pirmā pieturvieta bija Rīgas Zooloģiskais dārzs. Ieejot teritorijā, mūs laipni sagaidīja gide, kura 

bērniem uzdeva dažādus interesantus jautājumus par pasaules dabas ainavām, uz kuriem atbildes 

skolēni meklēja kopīgi grupās, kurām bija jāizpēta noteiktajās dabas ainavās esošās flora un fauna. 

Skolēni noteiktajā laikā izstaigāja Zooloģiskā dārza teritoriju un veica dotos uzdevumus. Mācību telpā 

katra grupa prezentēja savu veikumu. 

Gide parādīja, pastāstīja un ļāva sadraudzēties ar ezīti un sevišķi lielas sugas prusaku, kas radīja 

jautrību un ļoti patīkamas sajūtas tik tuvam “dabas pieskārienam”. 

Kārtīgi izstaigājušies 6.b klase devās uz Bērnu Zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi”, bet 6.a klase uz 

Ziedoņa klasi. Vēlāk grupas mainījās. Visur tikām sirsnīgi sagaidīti.. 

”Tehnoannas pagrabi” beidzot bija tā vieta, kurā tika atļauts visu izmēģināt pašiem, visur drīkstēja 

pieskarties, paņemt rokās, pasmaržot un pat pagaršot. Tikām ieaicināti planetārijā, kurā mūs 

iepazīstināja ar dažādiem zvaigznājiem un pastāstīja interesantus stāstus, kā zvaigznāji radušies. 

Ekskursijas nobeigumā, bija jāiet cauri tumšam, baisam koridoram, kur nonācām izmēģinājumu 

pagrabā. Tika veikti demonstrējumi par to, kā rodas zibens, viesuļvētras, vējš u.c. dabas parādības.  

       Ziedoņa klase piedāvāja alternatīvu mācību stundu, kurā bija iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa 

personību un daiļradi neierastā veidā - šķetinot apslēptas mīklas īpaši veidotās izlaušanās istabās, kas 

balstīta uz sadarbību un lasītprasmi. Tā bija izlaušanās spēle – izlaušanās no I .Ziedoņa pasakām.   

      Veicot komandā uzdevumus, skolēni ieguva atslēgu, ar kuru varēja atslēgt durvis. Kontrollaiks tika 

fiksēts visām grupām ar kopīgo novērtējumu - klases laiks. Spēles ideja ir strādāt komandā. Jo 

saliedētāka komanda, jo darbs veicās raitāk. 

Skolēni šai mācību ekskursijai veltīja pozitīvus vārdus: 

        „Bija ļoti forši, kaut kas citādāks”, nebijām domājuši, ka mācību ekskursija var būt tik interesanta”; 

        „Nekad nebiju bijusi „izlaušanās istabā”, tāpēc mazliet baidījos būt ieslēgta”; 

        „Varētu kaut ko līdzīgu sarīkot klasē”; 

        „Man patika, mēs visi bijām saliedēti, strādājām komandā, tāpēc izlauzāmies pirmie!” u.c. pozitīvi 

vārdi. 

      Arī skolotājas: Silga Stučka, Aiva Igaune un Olga Krasutina apstiprināja šo vietu pozitīvo ieguldījumu 

skolēnu izglītošanā. 

    Iesakām visiem doties šāda veida mācību ekskursijās un gūt interesantu pieredzi ! 

 

    6.b klases audzinātāja Indra Ozoliņa 

      

 


