
Skolas soma 2020./21.m.g 1. semestrī 

 

 

   Skaistais šī gada rudens tā vien vedināja izmantot «Skolas somas» 

piedāvātās iespējas un 2.,3.,4.klasi doties izzinošā ekskursijā. 

   Un tā jaukā 12.oktobra rītā mūsu ceļš veda uz Bauskas pusi. Pirmais 

pieturas punkts- Ribbes dzirnavas. Jaukās gides skolēnus iepazīstināja ar 

Ribbes vējdzirnavu vēsturi, pastāstīja, kāds ir grauda ceļš līdz gatavai 

maizei. Stāstījums mijās ar demonstrējumu, eksponātu apskati un 

jautājumiem par dzirdēto. Skolēni ar  interesi iesaistījās nodarbībā. 

Vēlāk sekoja praktiskais darbs- pīrādziņu gatavošana. Skolēni 

mācījās  no apmīļotā mīklas pikucīša izveidot glītus pīrādziņus. To forma 

gan beigās bija atkarīga no katra pirkstiņu veiklības. Izceptos, vēl gluži 

siltos pīrādziņus ar gardu muti kopā ar darbinieču sarūpēto zāļu tēju 

varējām nobaudīt pusdienās. 

 

Pēc tam mūsu ceļš vijās uz iemīļotā dzejnieka Viļa Plūdoņa 

muzeju „Lejenieki”. Jaukās Zaķu mammas  skolēnus  iepazīstināja  ar 

dzejnieka V.Plūdoņa daiļradi. Skolēni  kopīgi  noskatījās multiplikācijas 

filmu "Zaķīšu pirtiņa" un piedalījās  izzinošās un atraktīvās aktivitātēs 

kopā ar Zaķu mammu. 

 

Mājupceļā skolēni pārliecinājās, ka  aiz Bauskas  pilsdrupām,   

Mūsai satekot ar Mēmeli,  sākas  Lielupe. 

 

 

 

   2020.gada 30.septembris. 

Dalībnieki: Augstkalnes pamatskolas 6., 8. un 9.klases skolēni.  

Izglītojošais pasākums: ekskursija uz Bauskas pilsētas muzeju, Bauskas 

pili un Rundāles pili un dārzu. 

 

 Sadarbojoties vairāku jomu mācību priekšmetu skolotājiem, tika 

izstrādāts ekskursijas maršruts un iekļaujamie apskates objekti. 

 Vispirms devāmies uz Bauskas pilsētas muzeju, kurā skolēni tika 

iepazīstināti ar dzīvi Zemgalē no vissenākiem laikiem līdz mūsdienām. 

Gida pavadībā tika iepazīti ne tikai senie amati un dzīvesveida īpatnības, 

bet varēja arī degustēt kulināro mantojumu- ūdensklinģerus un kumelīšu 

tēju. 

 Pēc pastaigas pa seno Bauskas rātslaukumu devāmies uz Bauskas 

atjaunoto pili. Skolēnus ļoti interesēja tā laika galma dzīve, kultūras 

vērtības, kuras restaurētas varēja ne tikai apskatīt, bet arī aizskart ar 

rokām- podiņu krāsnis, krāsainas flīzes, masīvos svečturus. Skolēni tika 



sadatīti 2 vecuma grupās, jo ekskursija bija interaktīva. Tika mācīti arī tā 

laika deju soļi, varēja apbrīnot ekskluzīvos sieviešu un vīriešu tērpus.  

 Lai ekskursija nebūtu tikai vēsturiska, visi kopā gar Mēmeles 

krastu aizgājām līdz vietai, kur satek Mūsa un Mēmele, izveidojot 

Lielupi. Ģeogrāfijas skolotāja Guntra Engelsone bija sagatavojusi nelielu 

stāstījumu par Latvijas upēm. 

 Tālāk ceļš veda uz Rundāli. Jau mājās bijām izkopējuši darba 

lapas, kuras pilī un pils parkā ekskursijas laikā skolēni aizpildīja. 

Atgriežoties mājās, klašu audzinātājas varēja izvērtēt dažādas savu 

skolēnu prasmes ne tikai vēsturē un bioloģijā, bet arī vērīgumu, 

apzinīgumu, rūpīgumu un ieinteresētību. 

  Ekskursija bija izdevusies, jo Covid-19 atelpas laikā mūs neskāra 

neviens ierobežojums. Arī laiks bija jauks. 

 

                                                 8.klases audzinātāja Selga Tisenkopfa 

 

 

 

  

   Augstkalnes pamatskolas 5. klase 

6. oktobrī 5. klases un 7. klases skolēni "Skolas somas" piedāvājumā 

brauca ekskursijā uz Bauskas novada Ceraukstes pagasta Ribbes 

dzirnavām. Tur notika izzinošs pasākums “KARJERAS IZGLĪTIBA”. 

Skolēni iepazinās ar uzņēmējdarbības pamatprincipiem, lauksaimnieka 

agronoma profesiju, meklēja apslēpto mantu. Sadarbojoties grupās, 

iepazinās ar Ribbes vējdzirnavu vēsturi un uzzināja, kāds ir grauda ceļš 

līdz gatavai maizei. Skolēni izmēģināja roku konditora beķera amatā. Paši 

veidoja pīrādziņus, kurus vēlāk pusdienās arī baudīja kopā ar gardo 

frikadeļu zupu, pašceptu maizi un piparmētru tēju. 

Bija neliela ekskursija uz Mežotnes pili. Apskatījām pilskalnu un 

iepazināmies ar tiltu būvēšanas principiem. 

Bija Bauskas pilsētas panorāma, apskatījām vecpilsētas ielas, Bauskas pili 

un V. Plūdoņa pieminekli. 

Atpūtas kompleksā "Miķelis" apskatīsim Retro auto muzeju un Zemgales 

lauku sētu. Skolēniem ļoti patika spēļu laukums, kurā labprāt pavadīja 

laiku. 

Skolēniem patika mācību ekskursija.  

 

 

 

 

 

 



Aktivitāšu fotogalerija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


