Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Projekta „Latvijas skolas soma” (LSS)
Atskaite.
Informācija skolas mājās lapai.
PROJEKTA „LATVIJAS SKOLAS SOMA” AKTIVITĀTE
Datums:
Aktivitātes
nosaukums:

07.06.2019.

Grupa, audzēkņu
skaits

Konditoru gr. K8 – 29 audzēkņi.
Konditoru gr. K9 – 26 audzēkņi.
Konditoru gr. K10 – 15 audzēkņi.
Skolotāji 3 cilvēki
Krāslavas novads, Indra

Vieta
SECINĀJUMI
Jautājumi/aplūkotās
tēmas:

Ekskursija uz “ Laimes muzeju”, kas veltīts Latvijas 100gadei,
iepazīšanās ar Latgales kulināro mantojumu ”Netradicionālo
ievārījumu gatavošana”.

1. Iepazīties ar Latvijas un Latgales vēsturi un tradīcījām
“Laimes muzejā”, piedaloties dažādās aktivitātēs, kas
izkārtotas vairākos Laimes ceļos.
2. Iepazīties ar netradicionālu ievārījumu gatavošanas
tehnoloģiju un gatavošanas īpatnībām un ārstnieciskām
īpašībām.

*Pielikumā skolēnu izvērtējumi/radošie darbi, foto u.c.materiāli.

zīm.1. Laimes muzejs

zīm.2. Skats caur krāsainām brillēm

zīm.3. Pastaiga 70-to gadu kleitās

zīm.4. Stāsts par ievarījumiem

zīm.6. Radošais darbs – uzzīmē savu mārīti

zīm.5. Ievārījumu degustācija

zīm.7. Endorfīnu laboratorija

zīm.8. Sist traukus – uz Laimi
zīm.9. Bērni – mūsu Laime
Jefimova T.:” Ļoti patika “Laimes muzejs”, kur pie katra eksponāta bija uzdevums, ko mēs
ar lielāko prieku pildījām. Varēja pārģērbties 70-to gadu kleitās pastaigāt pa muzeju”.
Bidzāne K.:”Katrs no mums varēja sasist šķīvi vai krūzi uz laimi”.
Haritonova I.:” Bija interesanti uzzināt Latgales tradīcijas”.
Gavrilovs A.:” Ļoti interesanti bija uzzināt par netradicionālo ievārījumu gatavošanu. Tie
dalās trijās grupās: ārstnieciskie, deserta un kā piedevas pie gaļas un zivju ēdieniem. Uzzinājām
arī par ārstniecisko augu izmantošanu ievārījumu gatavošanā”.
Buļe I.:” Man patika netradicionālo ievarījumu degustācija un taisīt zāles maisiņus endorfīnu
laboratorijā”.
Spiridonova I. “Bija ļoti interesanta ekskursija. Man patika nogaršot ievārījumus ar dažādām
garšām, apmeklēt Laimes muzeju, jo interesanti uzzināt kas vispār ir Laime. Pats labākais bija
sasist traukus uz laimi. Tur ir skaisti mēs bijām Laimes muzeja tornī un redzējām Latgales
skaisto dabu. Mēs pēdējo gadu mācāmies un ar draugiem un ar savu kursu aizbraukt uz
ekskursiju pēdējo reizi bija laba domā. Paldies par to skolotājiem.”
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