“Latvijas skolas soma” Ulbrokas vidusskolas skolēniem

Apritot Latvijas gaidītajai simtgadei, bērniem un jauniešiem, kas mācās no 1. līdz 12. klasei,
tiek dāvāta unikāla un aizraujoša iespēja izzināt, izpētīt, redzēt un gūt pieredzi pasākumos un
notikumos, kas saistīti ar Latvijas dabu, kultūru, arhitektūru, mākslu, vērtībām.
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir valsts finansēts projekts, kura galvenais mērķis ir skolēnu
zināšanu papildināšana, iegūstot ne tikai teorētiskas zināšanas, bet gan pilnveidojot tās ar
pieredzi, klāt esot.
Mūsu skola jau uzņēmusies dalību šajā iniciatīvā. Šī mācību gada pirmajā semestrī katrai
klašu grupai bija izveidots plāns, kādas vietas apmeklēt un ko redzēt. Pats galvenais, ka katrai
klašu grupai bija iespēja darīt kaut ko pavisam citu un atšķirīgu. Piemēram, 3. klašu grupa
devās iepazīt Likteņdārzu, savukārt 7. klašu grupa apmeklēja baleta izrādi. Uz Latvijas
Nacionālo bibliotēku, pēcāk uz Latvijas Ugunsdzēsības muzeju devās, kā arī iepazina senās
latviešu rakstu zīmes un izpaudās radoši, veidojot savas dzimtas rakstu, 1. klašu grupa. 2.
klašu grupai bija izdevība paviesoties Cēsu ZINOO, kur skolēnus gaidīja interaktīvās
ekspozīcijas, kurās varēja pārbaudīt dabas likumus, izmēģināt dažādas tehnoloģijas un
darboties radošajās darbnīcās. 3. klašu grupa devās izzināt latvisko Koknesē, ejot rotaļās,
šķeterējot dziju, gatavojot pīrāgus no mīklas. Vēlāk 3. klases turpināja ekskursiju Likteņdārzā,
kur tika iepazīts tā iekārtojums un atstāts kaut kas no katra skolēna. 4. klases devās uz
Brīvdabas muzeju un Rīgas Zoo. Muzejā skolēni iepazina Latvijas dabu un kultūrainavu,
savukārt Zoo – dzīvnieku dažādo pasauli. Iepazīt laikmetīgo deju interaktīvajā izrādē un
doties uz Latvijas Nacionālo bibliotēku aicināja 5. klases. Savukārt iepazīt Latvijas kino
vēsturi un baudīt jaunāko kino veikumu bija tas gods 6. klašu grupai. 7. klases devās uz baleta
izrādi, lai redzētu patiesu mākslu. 8. klasēm bija jādodas uz Ziemassvētku kauju muzeju, kur
skolēni klausījās stāstos par kaujām un iejutās karavīru ikdienā, bet 9.-12. klašu grupai bija
iespēja piedalīties valsts dibināšanas simulācijā, apmeklējot Latvijas Nacionālā teātra izrādi
“Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”.
Kopumā noteikti var uzskatīt un teikt, ka šī ir vienreizīga iespēja izglītoties ārpus ierastās
vides, audzinot latviskumu skolēnos, cienot mūsu tautas dažādās vērtības.
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