3.maija “Kompetenču dienu” devītās klases kolektīvs izbaudīja pilnā apmērā.
Sen nebija tādas fantastiskas iespējas, kā izbraukt, darboties meistaru darbnīcās, skatīt
savu novadnieku meistardarbus, justies brīviem un laimīgiem, vērojot apkārtni pa
autobusa logu.
Pateicoties programmai “Latvijas skolas soma” un tās īstenotājiem mūsu skolā,
plkst. 9:30 izbraucām uz Līvāniem. Līvānu stikla un amatniecības centrā mūs sagaidīja
vienreizīgi gidi, profesionāli stikla pūtēji un neskaitāms stikla izstrādājumu klāsts.
Izzinošā nodarbībā “Līvānu stikla stāsti” vērojām, klausījāmies un taustījām. Ir bezgala
aizraujoši skatīties, kā no smiltīm, sodas un kaļķa masas top vāzes, glāzes, plafoni un
gulbji. Cilvēka roku darbs karsto cepļu tuvumā, kura laikā nedrīkst steigties un nedrīkst
apstāties, ir apbrīnojams. Ar milzīgu pacietību un mīlestību stikla pūtēji mūsu acu
priekšā izveidoja brīnišķīgu, unikālu vāzi. Vērojot šo procesu klātienē, daudz labāk var
izprast vēsturē, ģeogrāfijā un ķīmijā, vizuālajā mākslā un citos priekšmetos mācīto, kā
arī novērtēt Latvijas cilvēku ieguldījumu valsts un sabiedrības attīstībā. Atvēlētā laika
bija maz, lai pilnībā izbaudītu piedāvāto informāciju, bet tas liek atgriezties vēl.
To pašu var teikt par Preiļos apciemoto P.Čerņavska keramikas māju. Lieliskais
meistars Raivo Andersons pāris minūšu laikā no māla klucīša izveido mākslas darbu!
Kā izrādījās, lai to pilnībā baudītu un apbrīnotu, jāpaiet nedēļām. Darbs tiek slīpēts,
žāvēts, apgleznots, karsēts un pulēts. Burvīgi, ja var ne tikai dzirdēt par darba gaitu, bet
arī izmēģināt procesu savām rokām. Mums bija iespēja pašiem veidot savus traukus.
Tagad ar nepacietību gaidīsim gala rezultātu un pārdomāsim dzirdēto. Izglītojošās
programmas "Ar Silajāņu mālu plaukstās. Latgales keramikas iepazīšana" ietvaros
muzeja gide iepazīstināja ar Silajāņu keramikas vēsturi, meistaru izcilajiem
panākumiem Eiropas līmenī un ieguldījumu Latvijas mākslas attīstībā. Klausoties
kļuvām lepnāki par savu novadu, zinošāki mākslā, vēsturē, ģeogrāfijā, ķīmijā un
laimīgāki no redzētā skaistuma.
Mēs visi bijām vienisprātis - diena bija ļoti vērtīga -, jo labi un lietderīgi tika
pavadīts laiks! Esam iedvesmojušies un nepacietīgi gaidām nākošo ekskursiju, lai
iepazītu citus Latgales dārgumus!
Liels paldies organizatoriem!
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