Kompetenču diena 8. klasei.
Mums, 8. klasei, 3. maija rīts sākās ar braucienu uz Līvānu stikla un amatniecības centru. Tur plašāk
izzinājām stikla pūtēja amatu, aplūkojām, kā ir mainījušies Līvānu stikla pūtēju darbi un to stilistika
daudzu gadu garumā. Bijām klāt tajā brīdī, kad no izkausētas stikla masas meistari izgatavoja greznu
trauku. Pēc brīnišķīgās pieredzes devāmies uz Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju.
Apmeklējām izstādi par Borhu dzimtu un gājām uz Preiļu muižas zirgu stalli. Pētījām tā stāvokli,
apkārtnē atrodamos augus, dzīvniekus, īpašu uzmanību pievērsām Preiļupes dīķī dzīvojošajiem
bezmugurkaulniekiem. Atbalstot Gunitu un viņas veidoto pētījumu konkursa “Vēsture ap mums”
ietvaros “Preiļu muižas zirgu staļļa atdzimšana”, sakopām staļļa apkārtni.
Paldies mūsu skolai par progrmmas “Latvijas skolas soma” pielietošanu, tas dod iespēju iepazīties,
tuvāk izpētīt, izprast dažādas jomas un to amatnieku darbu.
Skolēnu atsauksmes:
Līvānu stikla muzejā uzzināju daudz interesanta par stikla vēsturi tieši Latvijā. Ļoti patika vērot kā
notiek “stikla pūšanas” process un kā top stikla izstrādājums. (Emīls)
Ļoti patika Līvānu stikls darbu izstāde, jo katrs stikla eksponāts bija ar kaut ko unikāls. Uzzināju, ka
stikla kausēšanās krāsnīs temperatūra var sasniegt 1200 .ͦ Fantastiski! (Gatis)
Bija interesanti apskatīt kā tiek veidoti stikla izstrādājumi, kā tos kausē. Skats bija aizraujošs, īpaši
vērojot stikla meistaru prasmi darboties, viņu pacietību un izturību. (Viktorija)
Man patika viss. Uzzināju kā izgatavo stikla vāzes un kādus stikla izstrādājumus lietoja agrāk. (Oļegs)
Mācību ekskursija bija interesanta un izzinoša, jo uzzināju informāciju par Līvānu stikls vēsturi, no kā
tiek izgatavots stikls. Jauki pavadīts laiks kopā ar klasesbiedriem. (Ervīns)
Es uzzināju kā tiek veidotas dažādas stikla vāzes. Izstādē redzēju vairākus glāžu komplektus, kas ir arī
manas mammas mājās. Bija interesanti visu apskatīt un salīdzināt. (Andrejs)
Netipiski mācību ekskursijām bija praktiski darboties , meklējot dzīvos organismus uz Preiļu muižas
staļļu drupām un dīķī, kā arī tos atpazīt. Tas šķita aizraujoši . (Gunita)
Patika tas, ka pašiem vajadzēja noteikt ūdenī esošos dzīvos organismus. Uzzināju daudz interesanta
par Preiļu muižas vēsturi, zirgu staļļiem. (Emīls)
Bija interesanti pētīt Preiļupīte dzīvojošos bezmugurkaulniekus, jo par vairākiem es iepriekš neko
nezināju un nebiju redzējusi dabā. Kopumā man šāds izglītotojošs mācību process ļoti patīk. (Katrīna)
Man patika pētīt Preiļu muižas zirgu staļļus, atbildēt uz jautājumiem un atrast dzīvos organismus gan
uz staļļu drupām, gan ūdenī. (Vladislavs)

