Vidusskolēnu mācību ekskursija Rīgā
3. maijā programmas Latvijas skolas soma ietvaros visas trīs vidusskolas klases devās uz
Rīgu, lai apmeklētu dažādus kultūras pasākumus. Kā pirmais tika apmeklēts A. Upīša memoriālo
muzejs – viņa dzīvoklis Rīgā un piedalījāmies literāri finansiālā nodarbībā “Romāns ar zeltu”, kur
iepazina šī romāna galvenos varoņus un nelielu ieskatu tā saturā. Pārsteidzoša bija pirms vairāk
nekā 100 gadiem uzrakstītā romāna aktualitāte arī mūsdienās un cik nozīmīgs tolaik romānā
uzdotais jautājums “Vai zelts pieder mums, vai tomēr mēs – zeltam?” ir arī tagad. Skolēni atzina,
ka muzejā bija interesanti – “Man patika pabūt tajā memoriālajā Upīša muzejā, klausīties gida
stāstījumu par viņa dzīvi un darbiem. Staigāt pa viņa dzīvoklī čīkstošo parketu – gluži kā
pieskarties vēsturei, sataustot to.” (Lāsma Jurkāne).
Tālāk ekskursijas programma veda uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur tika apskatīta
vēsturiskā ekspozīcija “Grāmata Latvijā” un visi piedalījās grāmatu iesiešanas meistarklasē, kas
izrādījās gana interesants un pašu spēkiem, ar adatu, diegu un līmi paveicams darbs. Kā atzina 11.
klases skolēns Uldis, “darbnīcas laikā izveidojām blociņu. Man šis process ļoti patika, esmu ar to
apmierināts un nākamajā dienā uzdāvināju blociņu mammai”.
Vakarā tika apmeklēta kustību izrāde “Ļoti labas minūtes” Dailes teātrī. Izrāde bija
neparasta, kurā tikai ar ķermeņa kustību mākslas palīdzību tika nodots diezgan sarežģīts vēstījums
skatītājam. 12. klases skolniece Laura pēc izrādes teica: “Dailes teātris sniedza vēl nepieredzētu
un es teiktu – negaidītu iespēju. Ar prieku vēroju aktieru profesionalitāti un scenogrāfiju, kas bija
pārdomāta. Biju pārsteigta, ka izrādē netika izmantota mūzika, tagad zinu, ka izrāde var notikt arī
bez mūzikas, klusumā”.
Vēlā vakara stundā, mērojot ceļu mājup, visi bija vienisprātis – diena bija ļoti piesātināta,
interesanta un vērtīga. Lielu paldies sakām skolas direktorei Inetai Anspokai par iespēju baudīt
kultūras pasākumus Rīgā, mūsu autobusa šoferīšiem Oļegam un Jānim par izcilu mūsu
“izvizināšanu”.
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