
 

2.maijā Kompetenču dienas ietvaros  5.a un 5.b.klase devās uz Preiļiem, jo zinām, ka laime, prieks un skaistums ir 

arī tepat blakus.  

Dienu sākām ar Kaķu sētas apmeklējumu. Saimniece Kristīne iepazīstināja ar kaķu stāstiem un to izstādi, ļaujot 

iepazīt šo dzīvnieku no daudzveidīgiem uzvedības un izskata aspektiem. Vārīt ziepes var burtiski, nevis tikai darīt 

blēņas, savārot ziepes. Meitenes radoši darbojās ar ziepju masu un saimnieču sagatavotajiem kaltētiem ziediņiem 

un eļļiņām, izveidojot savai gaumei raksturīgas ziepes. Zēni gatavoja koka suvenīrus – atslēgu pakaramos, 

iededzinot kaķu attēlus uz sagatavota koka dēlīša. Kaķu sētas veiksmes stāsts ir ideja un sapnis, kas tiek realizēts 

ar darbu, lai citiem ir interesanti. To apzināt tika aicināti arī skolēni. 

Preiļu KN aplūkojām Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstādi ‘’Ceļš”, kas sniedza ieskatu gan mākslinieka daiļradē, gan 

Latgales skaistuma attēlojumu gleznās. Gleznas veicināja skolēnu sarunas par Aglonu, Ludzu, Krāslavu, Rēzekni, to 

apskates objektiem un sajūtām, tur esot. 

PVLMM apmeklējām izstādi par Ukrainas izšūšanu, iepazīstot tai raksturīgu tehniku, krāsu salikumus, ornamentus 

un simboliku. Darbi skolēnus pārsteidza ar smalkumu un precizitāti. Katram skolēnam no muzeja tika pasniegtas 

grāmatiņas par J.Pīgožņa daiļradi un ebreju dzīvi Preiļos. 

Preiļu kapelā un kapličā daži skolēni bija pirmoreizi. Interesants bija muzeja darbinieces stāstījums. Tas ļāva iepazīt 

gan kultūrvēsturi, gan gida profesiju. 

Preiļu muižas parks sagaidīja ar vārtu cēlumu, zirgu staļļa mūriem, renovējamo Preiļu muižas pili, skaisto arku, 

sakopto parku, Mīlestības kalniņu un mazo estrādi uz saliņas. Skolēni varēja iejusties daudzus gadus senā pagātnē, 

ejot pa celiņiem, skatot pili... un tagad novērtēt kultūrvēsturisko pieminekļu saglaāšanu.  

Diena bija ļoti piepildīta, redzējām, dzirdējām, darījām un izjutām daudz. Katrs stāsts veido skolēna pieredzi. Ne 

par velti tā bija Kompetenču diena – varēja izzināt, saprast un uzzināt, lai veidotu savu redzējumu par Preiļiem.  

Nākamajā dienā skolēni patstāvīgi pildīja radošu uzdevumu – veidoja krustvārdu mīklu par apskatīto. Rezultātā 

tika domāts, analizēts, uzzināts vēl, konstatēts un apgūts, pilnveidojot pašvadītu mācīšanos, attīstot datorprasmes 

un lasītprasmi. Ja skolēns pamana un novērtē tuvumā esošo, tas paliek viņa sirsniņā. 

Paldies skolas direktorei par atbalstu un ieinteresētību. Paldies visiem, kas šo dienu padarīja par īpašu, arī katram 

no mums, kas devās kopā izzinošās kompetenču dienas piedzīvojumos.  

5.klašu audzinātājas Ruta un Inna 

 


